Jaargang 38
Uitgave december/januari

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 07 december
10:00
Voorganger
Ds. Dijk uit Duiven
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
A. de Vries
Autodienst
Bijzonderheden
2e Advent

Lobith
0316-263739
0316-543022
0316-543632
0316-248005
0316-542170

zaterdag 13 december
10:00
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
Ouderling
L. Hensen
Organist
R. Zagema

Lobede
0316-526683
0316-248047
0316-542527

zondag 14 december
10:00
Voorganger
Ds. van Wingerden uit Doetinchem
Ouderling
A. de Vries
Diaken
H. van Bragt
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems
Bijzonderheden
3e Advent

Lobith
0314-684511
0316-542170
0316-241748
0316-543492
0316-542435

zondag 21 december
10:00
Voorganger
Drs. Den Besten uit Zevenaar
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
Autodienst
I. Breure
Bijzonderheden
4e Advent

Lobith
0316-526683
0316-543022
0316-543632
0316-248005
0316-542818
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woensdag 24 december
21:30
Voorganger
Ds. ter Avest uit Arnhem
Ouderling
L. Hensen
Diaken
H. van Bragt
Organist
M. Prösch
Autodienst
P. Jac van Dijk
Bijzonderheden Kerstnacht

Lobith
026-8402838
0316-248047
0316-241748
0316-543483
0316-543022

donderdag 25 december
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. van Alderwegen uit Doorwerth 026-3337321
Ouderling
R. Breure
0316-542818
Diaken
D. Koolmees
0316-543632
Organist
G. de Rijder
0316-543492
Autodienst
T. Edink
0316-543691
Bijzonderheden Kerst
zondag 28 december
10:00
Voorganger
Ds. Goldschmeding
Ouderling
A. de Vries
Diaken
H. van Bragt
Organist
H. Scholing
Autodienst
H. van der Molen

Lobith
0314-381157
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543009

zondag 04 januari
10:00
Lobith
Voorganger
Ds. van Alderwegen uit Doorwerth 026-3337321
Ouderling
P. Jac van Dijk
0316-543022
Diaken
H. van Bragt
0316-241748
Organist
M. Prösch
0316-543483
Autodienst
H. Scholing
0316-248005
Bijzonderheden Nieuwjaarsdienst
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zondag 11 januari
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 17 januari
10:00
Voorganger
Ds. Hazeleger uit Arnhem
Ouderling
L. Hensen
Organist
R. Zagema

Lobede
026-3513308
0316-248047
0316-542527

zondag 18 januari
10:00
Voorganger
Ds. Zemmelink uit Aalten
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
H. van Bragt
Organist
M. Prösch
Autodienst
A. de Vries

Lobith
0543-475525
0316-543022
0316-241748
0316-543483
0316-542170

zondag 25 januari
10:00
Voorganger
Ds. Boomsma uit Westervoort
Ouderling
L. Hensen
Diaken
D. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems

Lobith
026-3115897
0316-248047
0316-543632
0316-543492
0316-542435

zondag 01 februari
10:00
Voorganger
Ds. ter Avest uit Arnhem
Ouderling
A. de Vries
Diaken
H. van Bragt
Organist
H. Scholing
Autodienst
P. Jac van Dijk

Lobith
026-8402838
0316-542170
0316-241748
0316-248005
0316-543022
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Bericht van ds. Roth
Lieve mensen,
Graag wil ik jullie laten weten dat ik veel aan jullie denk. Het is heel fijn
dat er zo vanuit onze gemeente wordt meegeleefd.
Hartelijk dank daarvoor.
Gelukkig gaat het een beetje beter met me. Ik moet heel veel geduld hebben en alles met hele kleine stapjes doen. Zo ga ik komende donderdag
voor het eerst weer even naar de kerkenraadsvergadering. Hier kijk ik
naar uit, maar ik weet ook dat ik daarna weer rust moet pakken en niet
moet gaan doordraven. Lastig allemaal maar noodzakelijk om er straks
weer helemaal te zijn voor jullie.
Kerkelijk gezien zitten we in een mooie tijd, we leven met elkaar toe naar
het feest van de geboorte van Christus.
In ons liedboek staan veel mooie liederen, maar lied 793 Bron van liefde,
licht en leven springt er voor mij op dit moment uit. Het is een inspirerende tekst die ook aansluit bij de adventsperiode. In de kerstnacht gaat de
hemel open, een stralend licht wordt zichtbaar. Zoals in het tweede couplet van het lied: als een zon die hartverwarmend schijnt, woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind.
Ook namens Hein, Josephine, Basha en Amélie,
Een hele mooie en inspirerende tijd gewenst!
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten
Verslag kerkenraadsvergadering 6 november 2014
Door omstandigheden waren er op deze vergadering maar 4 kerkenraadsleden aanwezig.
De bezinning was deze avond gewijd aan “Shehata” het welbekende project in Tanzania.
Helaas heeft de oproep in Kerknieuws van vorige maand om vrijwilligers
te activeren nog geen resultaat gehad, mocht u hierover nadenken maar
nog meer informatie hierover willen hebben, vraag het aan de kerkenraadsleden.
De diensten voor de komende periode zijn ingevuld, Kerst wordt een gezins/familiedienst.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, we krijgen medewerking
van 2 zangeressen uit de gemeente Hummelo.
De diensten van ds Elise Roth zullen voor de eerst periode volgend jaar
ingevuld gaan worden door gastpredikanten. Op dit moment is ze nog volledig arbeidsongeschikt.
Ds ter Avest is beschikbaar voor bezoekwerk. Het moderamen heeft met
ds. Jonkman uit Zevenaar gesproken, hij zal op de hoogte gehouden worden van de stand van zaken en zonodig een keer een vergadering bijwonen.
De diaconie is al weer bezig met de oliebollen actie, de opbrengst zoals
altijd voor Shehata.
De jaarrekening 2012 kan, op verzoek, worden ingezien.
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De ontwikkeling rond de kerk van Aerdt geeft nog een onduidelijk beeld,
in het voorjaar van 2015 hopen we op meer nieuws.
Tot enkele maanden geleden stonden de kerkdiensten altijd vermeld in
Liemers Lantaern, door communicatie problemen is dit stopgezet, er
wordt geprobeerd dit weer op te starten.

3e adventszondag
In de dienst van zondag 14 december gaat ds. C. van Wingerden voor.
Het Kirchenkoor Christuskirche uit Emmerich, waar Frieda Stolk lid van is zingt in deze dienst.
Het belooft een prachtige dienst te worden met o.a. Adventsliederen op
deze 3e adventszondag.
We hopen dat u zeker komt luisteren!
KERSTVIERING 2014
Kerstavond
Het einde van het jaar nadert weer en zo ook de kerstviering in onze gemeente.
Alle voorgaande jaren hielden we deze in ons kerkje te Aerdt maar dit jaar
is de kerstavonddienst in Lobith.
Zoals gebruikelijk is er voor de dienst, die om 21.30 uur begint, weer de
gebruikelijke samenkomst waarbij we elkaar onder het genot van koffie
en een snee krentenbrood alvast kunnen treffen. De Ontmoeting is daarvoor open vanaf 21.00 uur.
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Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn waarbij we kunnen genieten
van een glaasje glühwein.
Iedereen is welkom en we hopen op een grote opkomst en uiteraard zijn
gasten ook van harte welkom.
1e Kerstdag
Vandaag is er een gezinsdienst voor zowel de ouderen alsook de jongeren.
Het geheel zal muzikaal worden ondersteund door twee zangeressen en
een gitarist. Ook zal er een kerstverhaal zijn en na de dienst vanzelfsprekend koffie en thee: kortom we hopen op een fijne dienst voor allemaal.
1ste ZONDAG IN HET NIEUWE JAAR
THEMA: “Ontmoeting in het nieuwe jaar”
Het is al een paar jaar een goed gebruik op de 1ste zondag in het nieuwe
jaar vóór de aanvang van de dienst - zondag 4 januari - om 9.30 uur elkaar in de Ontmoeting te ontmoeten en elkaar een goed en gezond jaar
toe te wensen.
Er is koffie of thee met waarschijnlijk de – vers gebakken - nieuwjaarsrolletjes!
Tijdens deze Nieuwjaarsdienst zingt het HERWENS MANNENKOOR.
We gaan weer genieten van dit enthousiaste mannenkoor en we hopen
op deze eerste zondag in het nieuwe jaar dat velen er zullen zijn.
Na de dienst is er een glas wijn of een glas fris.
Pastoraat
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Oud en Nieuw en natuurlijk Oliebollen!
Ook dit jaar bakken we ze weer bruin die heerlijke oliebollen.
We bakken ze op dinsdag 30 december vanaf een uurtje of 4
‘s morgens en de winkel in de Ontmoeting gaat zoals ieder jaar open
vanaf 10.00 uur.
De totale opbrengst gaat naar het Shehata project in Tanzania.
Prijzen van de overheerlijke bollen = € 0,70 per stuk, maar neemt u er 10
dan zijn ze samen € 6,=.
Bestellen kunt u middels het bestelstrookje (op de achterzijde van Kerknieuws). Inleveren van deze strook kan bij: Dirk Koolmees, De Meerpaal
16 of bij Ben de Jong, Hinkeman 24, Tolkamer.
Natuurlijk kunt u de strook ook deponeren in de brievenbus van de
Ontmoeting aan de Markt te Lobith. U kunt ze ook per email
bestellen : stuur uw mail naar : dp.koolmees@telfort.nl
graag uw naam en adres vermelden en natuurlijk het aantal
oliebollen.
O ja, bij bestellingen van meer dan 150 oliebollen kunnen we een speciale
prijs maken ( in overleg).
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Vrouwenvereniging "Met elkaar Voor elkaar"
Op de bijeenkomst van 11 november hebben we met ons allen een mooi
bloemstukje gemaakt, onder leiding van Annie Rieswijk.
Het was een gezellige en creatieve avond.
De volgende bijeenkomst staat in het teken van kerst en zal worden gehouden samen met de inloop.
Voor deze kerstmiddag is ook uw partner van harte welkom.
Op woensdagmiddag 17 december aanvang 14.30 uur in de ontmoeting.
Welkom op deze gezamenlijke kerstmiddag.
Inloopmiddag
De volgende inloopmiddag zal worden gehouden, zoals U elders al heeft
kunnen lezen op, woensdagmiddag 17 december aanvang 14.30 uur in de
Ontmoeting samen met de vrouwenvereniging.
Van harte welkom op deze gezamenlijke kerstmiddag.
Inloopmiddag woensdag 21 Januari 2015
Op de inloopmiddag van november werd er aangegeven, door enkelen
van u, dat ze graag wat bekende liederen wilden zingen.
Nu hebben we afgesproken om hier in januari mee te beginnen.
Wilt u voor deze middag een lied meebrengen wat u graag zou willen zingen, zodat we hier dan deze middag mee kunnen beginnen.
Vriendelijke Groet,
Leis Tomberg
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Dank aan creatieve mensen in onze gemeente!
Maandenlang hebben de prachtige schilderijen van Thea Slagmeulen aan
de muren in onze Ontmoeting gehangen. Het was een feest om tijdens
het koffiedrinken na de kerkdienst of op een andere wijze als we in de
Ontmoeting waren, van deze schilderijen te genieten.
Dank voor het tijdelijk beschikbaar stellen van jouw creatieve en kleurrijke
schilderijen, Thea! We hebben er erg van genoten!
Nu hebben we de merklappen en borduurstukken van Frieda Stolk in de
Ontmoeting hangen.
Bekijk eens van dichtbij met hoeveel geduld en aandacht, deze prachtige
en ingewikkelde stukken de muren verfraaien.
In de consistoriekamer hangen momenteel 2 schilderijen van
Riet Zagema. Door het gebruik van diverse kleurschakeringen krijg je als
aandachtige kijker het gevoel van herkenning - plekjes uit de Liemers.
Kortom de expositie van deze 3 kunstenaressen vormen een “belevenis”,
een streling voor het oog.
We genieten nog wekelijks hiervan! Dank!
Pastoraat
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ADVERTENTIE
Verpachting bij inschrijving
Het college van diakenen en kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Rijnwaarden bieden per 1 januari 2015 bij openbare inschrijving
voor 6 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek):
Perceel I

: een perceel grasland/bouwland, kadastraal bekend gemeente
Herwen, sectie C, nummers 405 en 406 (eigendom van de dia
conie), gezamenlijk groot 3.24.90 ha. en kadastraal bekend
gemeente Herwen, sectie C, nummers 102 en 407 (eigendom
van de protestantse gemeente), gezamenlijk groot 1.61.70 ha.
Dit perceel is totaal groot 4.86.60 ha. en is gelegen nabij
de Herwensedijk te Herwen.
Perceel II : een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Herwen,
sectie C, nummers 64 en 65 (eigendom van de diaconie), ge
zamenlijk groot 2.05.30 ha.
Dit perceel is gelegen nabij de Geitenwaardse Dam te Aerdt.
De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie en de protestantse gemeente Rijnwaarden.
Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der
Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 0334671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.
De inschrijfformulieren moeten op donderdag 8 januari 2015 tussen 14:00
en 14:15 uur worden ingeleverd in het verenigingsgebouw “De Ontmoeting”, Markt 15 te Lobith.
Opening van de enveloppen vindt plaats in voornoemd verenigingsgebouw.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten
dienste van de Protestantse Kerk
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Activiteitenagenda
4 december
17 december
30 december
21 januari

Kerkenraad
Inloopmiddag
Oliebollen voor Shehata
Vrouwenvereniging

20.00
14.30
10.00
20.00

De Ontmoeting
De Ontmoeting
De Ontmoeting
De Ontmoeting

Als de zon is verdwenen
Er enkel nog sterren staan
En de witte vlokken zijn verschenen
Hoor ik in de verte de klokken slaan

De witte nacht
Een wereld in rust
Voor even
Vrede op aarde

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 22 januari.
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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—————————————————————————————–
BESTELSTROOKJE : Oliebollen Tanzania

Ik _________________________________________________________
Adres______________________________________________________
wil graag ………………….. oliebollen bestellen.
Ik kom ze op 30 december vanaf 10.00 uur ophalen aan de Markt te Lobith.
Totaalprijs € ………………
Inleveren bij Dirk Koolmees, De Meerpaal 16 of bij Ben de Jong, Hinkeman 24, Tolkamer.
Natuurlijk kunt u de strook ook deponeren in de brievenbus van de
Ontmoeting aan de Markt te Lobith. U kunt ze ook per email
bestellen : stuur uw mail naar : dp.koolmees@telfort.nl
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