Jaargang 39
Uitgave oktober

Protestantse Gemeente
Rijnwaarden

Informatie
Protestantse Gemeente van Rijnwaarden
Postadres

: Markt 15, 6915 AH, Lobith

Scriba

: Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14,
6915 SV, Lobith
tel: 0316-543691
email: m.edink@upcmail.nl

Predikant

: ds. E. Roth tel: 0314-661814 of
mobiel 06-13599193
email eliseroth@kpnmail.nl

Contactadres
: Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145
voor rouwdiensten
Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713

Kerkgebouwen

: Aerdt, Kerkweg 26, 6913 AK
Lobith, Markt 15, 6915 AH

Verenigingsgebouw : De Ontmoeting
Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282

Bankrelaties

: Protestantse gemeente van Rijnwaarden
Rabobank NL23RABO0327922788
Diaconie
ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822
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Kerkdiensten
zondag 04 oktober
10:00
Voorganger
Ds. Den Besten uit Zevenaar
Ouderling
A. de Vries
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
Autodienst
M. Tomberg

Lobith
0316-526683
0316-542170
0316-543632
0316-248005
0316-541855

zaterdag 10 oktober
10:00
Voorganger
Ds. ter Avest uit Arnhem
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
Organist
M. Prösch

Lobede
026-8402838
0316-543022

zondag 11 oktober
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
L. Hensen
Diaken
H. van Bragt
Organist
G. de Rijder
Autodienst
A. de Vries

Lobith
0314-661814
0316-248047
0316-241748
0316-543492
0316-542170

zondag 18 oktober
10:00
Voorganger
Ds. ten Boom uit Didam
Ouderling
A. de Vries
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
Autodienst
Hinno Willems

Lobith
0316-845577
0316-542170
0316-543632
0316-248005
0316-542435

zondag 25 oktober
10:00
Voorganger
Ds. Zemmelink uit Aalten
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
H. van Bragt
Organist
M. Prösch
Autodienst
P. Jac van Dijk

Lobith
0543-475525
0316-543022
0316-241748
0316-543483
0316-543022

zondag 01 november
10:00
Voorganger
Ds. ter Avest uit Arnhem
Ouderling
L. Hensen
Diaken
D. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
T. Edink

Lobith
026-8402838
0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-543691

0316-543483
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Bericht van Ds. Elise Roth
Farizeeër
We hebben met elkaar een prettige start gemaakt in het nieuwe kerkelijke seizoen. Ons startweekend was een succes: de barbecue op zaterdag
bij de familie van Bragt was erg gezellig en op zondag hadden we een fijne
dienst in Lobith.
Hoewel we nu nog kunnen genieten van een mooie nazomer, weten we
dat de herfst toch echt begonnen is. Regen, wind en kou komen er weer
aan. Als u er nu al de koude rillingen van krijgt, heb ik misschien een recept dat het leed een beetje kan verzachten…
Ik zag het laatst op de ‘drankenkaart’ staan, naast de bekende Irish en
French coffee stond er een Pharisaër.
Die laatst genoemde koffie wekt enige nieuwsgierigheid op. Koffie en Farizeeërs wat is dat nu?
Er zit een mooi verhaal achter dat ik graag met u wil delen:
Farizeeër is in Duitsland ontstaan op een feestje. Eén van de gasten was
de pastoor van het dorp, een fervent alcoholbestrijder. De gastheer serveerde een koffie die razend populair onder zijn gasten was. Hij zorgde
met uiterste precisie dat de pastoor een gewone koffie kreeg. Hij voegde
namelijk in de koffie voor de andere gasten een flinke scheut rum toe. Om
de alcohollucht letterlijk verborgen te houden, werd er een flinke dot
slagroom op de koffie gedaan. Toen de stemming na de nodige koffie
steeds beter werd en sommige aanwezigen duidelijk dronken werden,
kwam het bedrog natuurlijk uit. Waarop de pastoor de gastheer uitmaakte voor huichelaar en Farizeeër.
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Voor de liefhebber dan toch het recept:
Roer in een voorverwarmd kopje een theelepel suiker, een theelepel cacao en een glaasje rum door elkaar. Giet er sterke hete koffie bij. Als finishing touch een mooie toef slagroom.
Geniet, maar drink met mate!
Met een vriendelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten
Verslag kerkenraadsvergadering 10 september 2015
De vergadering wordt door wnd voorzitter Pieter van Dijk geopend met
gebed.
Hierna behandeld ds.Elise Roth de bezinning van deze avond. Ze heeft
contact gehad met pastor Than Ta die aandacht vroeg voor het vluchtelingen probleem met de vraag of er samengewerkt kan worden.
In omliggende gemeentes is dit ook in overleg. Vluchtelingen werk OostNederland is in onze gemeente actief met een steunpunt in het dorpshuis.
In de vergaderingen wordt afgesproken dat we wachten op een concrete
hulpvraag.
Wel is er op 13 september een collecte geweest voor kerk in Actie, mbt
hulp vluchtelingen.
Ds. Roth meldt dat ze 80% arbeidsgeschikt is verklaard, afrondend bezoek
bedrijfsarts zal zijn op 28 sept. Ze moet alert zijn op de werkuren, week
van 21 september is vrij gepland.
Pastoraat zal de leden van de Warme Deken uitnodigen voor een bijeenkomst op 12 november a.s.
Tevens zijn ook al de bijzondere diensten voor de rest van het jaar in voorbereiding.
Diaconie en beheer zijn bezig met het uitzoeken van de regels voor een
ANBI verklaring, de protestantse kerk heeft deze verklaring van de belastingdienst nodig om uw giften aftrekbaar te maken.
Kerk Aerdt, dhr. Wiendert Hensen is op de vergadering geweest om uitleg
te geven over de stand van zaken mbt kerk Aerdt. Subsidie is aangevraagd. Er moet nog met diverse mensen gesproken worden, en ook overleg met de Kunstkring moet worden ingepland.
Afgesproken is dat er 31 december as een definitief plan moet liggen.
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Beheer heeft de jaarrekening 2014/ begroting 2016 ingediend.
Is akkoord verklaard en zal worden opgestuurd naar PKN in Utrecht.
Deze jaarrekening is, op aanvraag, in te zien.
De kerkenraad heeft bericht van Janine Hendriks ontvangen dat ze stopt
met het verzorgen van Kerknieuws.
We zoeken dus een persoon die dit van haar wil overnemen.
Wilt u hier wat meer van weten kunt u contact opnemen met Janine
Op 1 oktober as vergadert de classis in Lobith, de avond wordt begonnen
met een korte vesperdienst die geleidt zal worden door ds. Roth.
Namens de kerkenraad
Tiny Edink, scriba

Gift
Van één van onze zomergasten, het echtpaar Sterkenburg uit Veenendaal,
ontvingen wij een gift voor het kerkenwerk in onze Gemeente. We zijn er
heel blij mee, en hebben de familie reeds bedankt voor hun bijdrage, en
de welgemeende wens mee gegeven dat we ook volgend jaar, weer hopen dat ze onze diensten bijwonen.
Pieter van Dijk
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JAARREKENINGEN ter inzage
De kerkenraad heeft in de laatst gehouden vergaderingen, de Jaarrekeningen van de Diaconie en de Kerkrentmeesters vastgesteld. Beide rekeningen zijn door een accountant opgesteld en gecontroleerd.
Volgens de spelregels van de PKN zijn beide rekeningen ter inzage voor de
gemeenteleden. Indien u dat wenst, kunt u voor de Jaarrekening van de
Diaconie, een afspraak maken met Henk van Bragt of met Dirk Koolmees.
Belt u gerust als u belangstelling heeft.
Voor inzage van de Jaarrekening van de Kerkrentmeesters, kunt u een
afspraak maken met Rina van Strien die de administratie voor ons verzorgt.
Indien u een afspraak wilt maken voor inzage doet u dit dan wel voor 15
oktober 2015.
Pieter van Dijk

Blauw in plaats van groen!
Na de barbecue van 12 september jl. kwamen we er achter dat we i.p.v.
onze groene tuinstoel een blauwe mee naar huis hebben genomen.
Dan moet er toch iemand anders zijn die ook een verkeerde kleur heeft
meegenomen, dus een groene van ons.
Neem s.v.p. even contact met ons op, dan komen we ruilen!
Alvast bedankt!
Henk en Frieda Stolk, tel. 0049-2828-902181
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Vrouwenvereniging "Met elkaar Voor elkaar"
De zomer zit er weer op en gaan we weer starten met bijeenkomsten van
de vrouwenvereniging. We hopen dat we U allen weer zullen ontmoeten
op onze eerste bijeenkomst. Deze zal worden gehouden op dinsdag 13
oktober aanvang 19.30 uur in de ontmoeting.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!
Op onze eerst bijeenkomst beginnen we met een jaarvergadering en
daarna houden we traditioneel weer een bingo. Dames zou U voor deze
bingo a.u.b. weer prijsjes mee willen nemen.
We hopen er samen weer een mooi seizoen van te maken.
Groet Leis Tomberg

De reis van het liedje
Op zondag 25 oktober is er weer een spiritueel café in de Ontmoeting bij
de Hervormde kerk in Lobith aan de Markt, aanvang 20.00 uur.
In zijn verhaal De reis van een liedje neemt ds. Frans Ort ons mee op reis
door de Jiddische volksmuziek. Centraal staan de vele facetten van de Jiddische muziek, die hij ook laat horen, tegelijkertijd vertelt zijn verhaal ook
de geschiedenis van het Joodse volk in Europa. Geweldige muziek, en een
aangrijpend verhaal over het Joodse volk in ons werelddeel.
In de volksmuziek klopt immers het hart van het volk. Liefde en geluk, tragiek, soms een klacht over erbarmelijke omstandigheden of onderdrukking, soms een oproep tot revolutie, vechten voor vrijheid en erkenning.
De avond is gratis toegankelijk, u bent welkom vanaf 19.30 uur. Er is ruim
gelegenheid om over het verhaal met elkaar in gesprek te gaan.
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Activiteitenagenda
13 oktober

Vrouwenvereniging

19.30 De Ontmoeting

15 oktober

Kerkenraad

20.00 De Ontmoeting

21 oktober

Inloopmiddag

14.30 De Ontmoeting

25 oktober

Spiritueel Café

20.00 De Ontmoeting

Oproep
Wie voelt zich aangesproken om de redactie te verzorgen van het Kerknieuws? Knip en plakwerk op de computer, teksten redigeren en aankleding verzorgen. Denk aan zo’n 2 uurtjes werk per maand. Neem svp contact op met Janine Hendriks (zie colofon) voor meer informatie.

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 22 oktober
Kerknieuws verschijnt elke eerste zondag van de maand.
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Moderamen kerkenraad
R. Breure
T. Edink
L. Hensen
D. Koolmees
A. de Vries
E. Roth

- kerkrentmeester - voorzitter
roelbreure@hetnet.nl
- ouderling - scriba
m.edink@upcmail.nl
- ouderling - pastoraat
info@lieshensen.nl
- diaken
dp.koolmees@telfort.nl
- ouderling—pastoraat
vriesha@tiscali.nl
- predikant
eliseroth@kpnmail.nl

(0316) 542818
(0316) 543691
(0316) 248047
(0316) 543632
(0316) 542170

(0314) 661814

Leden kerkenraad
P. Jac. Van Dijk

Vacature
Vacature

- ouderling—kerkrentmeester
pieter.jac.marian@gmail.com
- diaken
- diaken
h.vanbragt@gmail.com
- ouderling - pastoraat
- ouderling - pastoraat

A. Bolt
I. Breure
G.B. Gerritsen
H. Achterkamp

-

D. Koolmees
Henk van Bragt

Kosters
koster Lobith
koster Lobith
koster Aerdt
koster Aerdt

(0316) 543022
(0316) 543632

(0316)
(0316)
(0316)
(0316)

541740
542818
527481
341939

Ledenadministratie
M. Prösch

(0316) 543483

COLOFON
Eindredactie
Redactieadres
E-mail adres
Internet

:
:
:
:

Janine Hendriks
Dorpsdijk 44, 6915 AE, Lobith
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
www.pkn-rijnwaarden.nl

(0316) 543421

Druk

: Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151
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