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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 06 december
10:00
Voorganger
Ds. Van Alderwegen uit Doorwerth
L. Hensen
Ouderling
Diaken
H. van Bragt
Organist
H. Scholing
Autodienst
A. de Vries
Bijzonderheden
2e Adventsdag

Lobith
026-3337321
0316-248047
0316-241748
0316-248005
0316-542170

zaterdag 12 december
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
A. de Vries
Diaken
M. Prösch
Organist

Lobede
0314-661814
0316-542170
0316-543483

zondag 13 december
10:00
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems
Bijzonderheden
Viering Heilig Avondmaal

Lobith
0314-661814
0316-543022
0316-543632
0316-543492
0316-542435

zondag 20 december
10:00
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
L. Hensen
Ouderling
H. van Bragt
Diaken
Organist
H. Scholing
Autodienst
P. Jac van Dijk
Bijzonderheden
4e Advent

Lobith
0316-526683
0316-248047
0316-241748
0316-248005
0316-543022

donderdag 24 december
21:30
Voorganger
Ds. Roth uit 's Heerenberg
Ouderling
A. de Vries
Diaken
D. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
T. Edink
Bijzonderheden
Kerstnacht

Lobith
0314-661814
0316-542170
0316-543632
0316-543483
0316-543691
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vrijdag 25 december
10:00
Voorganger
Ds. Dijk uit Duiven
Ouderling
P. Jac van Dijk
H. van Bragt
Diaken
Organist
G. de Rijder
Autodienst
H. van der Molen
Bijzonderheden
Kerstmis

Lobith
0316-263739
0316-543022
0316-241748
0316-543492
0316-543009

zondag 27 december
10:00
Voorganger
Ds. van Wingerden uit Doetinchem
L. Hensen
Ouderling
Diaken
D. Koolmees
Organist
H. Scholing
Autodienst
M. Prösch

Lobith
0314-684511
0316-248047
0316-543632
0316-248005
0316-543483

zondag 03 januari
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Ouwehand
A. de Vries
H. van Bragt
D. Bolt
H. Scholing

0316-542170
0316-241748
0316-541740
0316-248005

zondag 10 januari
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. Roth uit 's Heerenberg
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
M. Prösch
M. Tomberg

Lobith
0314-661814
0316-543022
0316-543632
0316-543483
0316-541855

zaterdag 16 januari
Voorganger
Ds. Ouwehand
Ouderling
L. Hensen
Diaken
Organist
M. Prösch
zondag 17 januari
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

4

10:00

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
A. de Vries
H. van Bragt
G. de Rijder
A. de Vries

Lobith

Lobede
0316-248047
0316-543483
Lobith
0316-526683
0316-542170
0316-241748
0316-543492
0316-542170

zondag 24 januari
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ter Avest uit Arnhem
P. Jac van Dijk
D. Koolmees
H. Scholing
Hinno Willems

Lobith
026-8402838
0316-543022
0316-543632
0316-248005
0316-542435

zondag 31 januari
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
L. Hensen
H. van Bragt
D. Bolt
D. Bolt

Lobith
0316-526683
0316-248047
0316-241748
0316-541740
0316-541740

Bericht van Ds. Roth
Een ster geboren!
Als je op een heldere nacht buiten bent en je kijkt naar boven, dan besef
je hoe groots en ontzagwekkend het heelal is. Die schitteringen die je dan
aan de hemel ziet, maken je stil, of juist vol van woorden van verwondering. Hoe langer je kijkt hoe meer je er ziet, toch word je vaak door 1 lichtpunt geraakt. Ondanks die enorme afstand ben je ineens doordrongen
van dat ene waargenomen kleine lichtpunt. Het lijkt net of er géén afstand meer is.
We zitten nu midden in de adventstijd, de tijd waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest, de komst van Jezus op aarde. De drie wijzen uit het
Oosten, astrologen zouden wij tegenwoordig zeggen, hadden een bijzondere ster aan de hemel gezien. Die ster vertelde hen dat het langverwachte Koningskind geboren was. Door de ster te volgen kwamen ze bij de stal
in Bethlehem, waar Jezus ter wereld was gekomen.
Er is een ster geboren, die de aarde verlicht!
Mede namens mijn man en kinderen:
Een schitterend Kerstfeest en Gods zegen over het nieuwe jaar!
Ds Elise Roth-Wijnands
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Een bijzondere Kerstnachtdienst in Lobith!
Kerstnachtdiensten zijn altijd bijzonder, vanuit de duisternis komen we
naar onze sfeervol verlichte kerk, om met elkaar het geboortefeest van
Christus te vieren.
Maar in deze kerstnacht zal ook een kind gedoopt worden! Tom en Lina
Jansen-Wo uit Shanghai hebben gevraagd of hun dochter Sophie in onze
kerk gedoopt kan worden. Tom is de zoon van onze gemeenteleden Anne
en Geertje Jansen uit Pannerden. In 2012 zijn Tom en Lina in Aerdt getrouwd.
Het belooft een prachtige dienst te worden. Iedereen is van harte welkom!
De dienst begint om 21.30 uur. Vanaf 21.00 uur staat in de Ontmoeting
koffie, thee en kerstbrood voor u klaar. Na de dienst zal er onder andere
glühwein geschonken worden.
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Terugblik op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 22 november herdachten we onze gemeenteleden die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, na het noemen van de naam werd
een kaars aangestoken.
Marry van Dijk-van Drie overleden op 27 december 2014
Maria de Bruin-Janssen overleden op 9 januari 2015
Lies Elisabeth Hendrika de Warle-Boer overleden op 26 januari 2015
Wim Willem Jonge Vos overleden op 24 maart 2015
Co Jacobus Geerling Visser overleden op 15 april 2015
Jan Hendrik Wormgoor overleden op 10 juni 2015
Teus Teunis Martinus Korporaal overleden op 14 juni 2015
Truus Derkje Geertruida Gerharda Hendriks-Bruil overleden op 19 juni
2015
Roel Roelof Arnoldus Minnes overleden op 4 juli 2015
Tine Marie van Kempen-de Jager overleden op 10 augustus 2015
Stil gestaan werd er ook bij alle overledenen die niet bij name werden genoemd, maar die wij in ons hart meedragen. Iedereen werd uitgenodigd
een waxinelichtje voor hen aan te steken en voor in de kerk neer te zetten. Een laatste kaars werd aangestoken voor alle mensen die wij niet
kennen, die omgekomen zijn ten gevolge van oorlogsgeweld, aanslagen,
ongelukken en natuurrampen.
Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.
Ds Elise Roth-Wijnands
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Gemeenteberichten
Verslag kerkenraadsvergadering dd 19 november 2015
De avond werd door de voltallige kerkenraad bijgewoond.
Het thema voor de bezinning van deze avond was “Hoop”, dit naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.
Nav de notulen van de vorige vergadering is er een datum voor een gemeenteavond vastgesteld: 18 februari as in de Ontmoeting in Lobith, aanvang 19.30 uur. In het Kerknieuws van februari as kunt u hierover meer
lezen.
Ter ondersteuning van de liturgie in de diensten zal er een beamer aangekocht worden.
Pastoraat is met enkele gemeenteleden bezig de Kerstdiensten voor te
bereiden. In de Kerstavond dienst zal er een kindje gedoopt worden. In dit
nummer van kerknieuws leest u hier meer over.
Bij de kerkenraad zijn verschillende opmerkingen binnen gekomen over
het slotlied in de dienst, Lied 421 Vrede voor jou.
Bij de introductie van het nieuwe liedboek is dit lied uitgekozen, maar in
de vergadering is besloten dat predikanten hier weer een eigen keuze
kunnen invoeren. Het blijft wel een gezongen antwoord.
Er wordt weer een vast oppasrooster gemaakt zodat er elke zondag oppasdienst is voor de kinderen.
Beleidsplan pastoraat tevens van diaconie en kerkrentmeesters worden
besproken, deze zullen op de site van de kerk gepubliceerd worden. Dit is
een voorwaarde om te voldoen aan de ANBI status.
Door de kerkrentmeesters wordt gezocht naar een nieuwe invulling van
de actie Kerkbalans, deze wordt weer in januari gehouden.
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Ook in 2016 zal er weer elke maand een weeksluiting in verzorgingshuis
Lobede gehouden worden.
Vergaderrooster 2016 is gemaakt, de kerkenraad vergadert 9x per jaar,
tevens is de zaal van de Ontmoeting enkele keren verhuurd.
Mocht u ook een keer deze zaal willen huren neem dan contact op een lid
van de kerkenraad.
In de rondvraag meldde Anna de Vries dat ze nu definitief per 1 januari
stopt als ouderling, in de dienst van 10 januari zal ze uittreden.
Pastoraat is dus dringend op zoek naar versterking, ook gemeenteleden
die incidenteel een taak op zich willen nemen zijn welkom.
De scriba heeft de classisvergadering in Doetinchem bezocht en doet hiervan verslag.
Tiny Edink
Kerkbalans 2016
Op dit moment zal u nog niet direct aan de komende Aktie kerkbalans
denken. Kerst is nog niet eens gevierd en nu al een aankondiging. Ja, zeggen wij, beter te vroeg dan te laat. U heeft dan rustig de tijd om te overwegen wat u in het komende jaar voor het kerkenwerk over heeft.
Het is voor het Beheer van de kerk van belang dat we aan het begin van
het jaar weten hoeveel er te verwachten is.
Half januari hopen wij de brieven bij u in de brievenbus te laten glijden, en
als u dan de overweging reeds gemaakt heeft, kan de antwoordenveloppe
met uw toezegging ook snel retour komen.
In het volgende nummer van het kerknieuws kunnen we dan mogelijk al
onze eerste bevindingen aan u melden.
Vriendelijke groet,
de kerkrentmeesters Roel en Pieter
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ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
Onze Protestantse Gemeente zal voor januari de ANBI status krijgen van
de Belastingdienst.
Deze status is noodzakelijk om de giften die u aan de kerk doet te kunnen
aftrekken van uw inkomen. Wij als kerk, (Beheer en Diaconie) hebben informatieplicht aan allen die daar belang in stellen.
We moeten dan ook veel publiceren en openbaar maken. Dat is op dit
moment reeds gedaan. Op de website van de kerk, bereikbaar via
www.pkn-rijnwaarden.nl, kunt u de informatie lezen. U vindt daar mogelijk nog niet het RSIN/fiscaal nummer, omdat dat nog aan ons afgegeven
moet worden. Dat nummer heeft u straks wel nodig als u de giften aftrekbaar wil maken.
We zijn van plan, om de beide nummers (Beheer en Diaconie), straks voor
in het kerknieuws te gaan vermelden zodat u het makkelijk kunt vinden.
Beheer en Diaconie
Dankdag voor gewas en arbeid
Zondag 8 november stonden wij in de kerk in Lobith stil bij “Dankdag voor
gewas en arbeid”.
Het was een zondagmorgen om dankbaar te zijn en te worden, prachtige
muziek werd er door Ans en Marian op hun saxofoon ten gehore gebracht
en zoon Frits begeleiden deze dames door het ritme aan te geven op zijn
drumstel! We hebben genoten hiervan!
Een volle en kleurrijke tafel vóór in de kerk met heel veel zelfgemaakte
producten, groenten uit eigen tuin, pompoenen kunstig opgemaakt, lekkere jammetjes, een rijke tafel, ook om dankbaar voor te zijn.
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Ds. Elise Roth vroeg aan vele gemeenteleden hun reden om dankbaar te
zijn, dat werd in vele bewoordingen geuit, dankbaar om hier met elkaar
te kunnen zijn en dankbaar met en voor elkaar.
De opbrengst van al deze producten bedraagt € 160,90.
Dit geld gaat naar hulp aan de vluchtelingen.
Dank voor zoveel goede gaven!
Pastoraat
Afscheid
Mede gemeenteleden.
Met ingang van het nieuwe jaar stop ik definitief met mijn werkzaamheden als ouderling pastoraat.
Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen, zeker als je weet dat de andere kerkenraadsleden er dan nog meer werk bij krijgen. Anderhalf jaar geleden had ik dit besluit al genomen in de veronderstelling dat er mensen
op zouden staan om het over te nemen. Helaas was dat niet het geval en
toen Roel en Elise ziek werden vond ik het moeilijk om te vertrekken.
Nu deze gelukkig weer beter zijn en er ook meerdere mensen zijn die helpen met het pastoraat maakt het voor mij iets gemakkelijker om te stoppen. Nog steeds is er de hoop dat een opvolger zich aanmeldt om het
werk voor het pastoraat verder uit te bouwen. We zijn op de goede weg
maar er is nog veel te doen. Ik kijk dan ook terug op een periode die ondanks de ups en downs toch zinvol is geweest en die ik als prettig heb ervaren.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en de
bijdrage die geleverd is aan onze kleine gemeenschap.
In de dienst van 10 januari 2016 neem ik officieel afscheid.
Anna de Vries
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Damesvereniging
Op 10 november hadden we onze tweede ontmoeting al weer.
Deze avond waren meneer en mevrouw Beskers onze gasten.
Door middel van een film werd ons uitgelegd hoe de stroming van de Rijn
vroeger zijn weg heeft gevonden en daar omliggende landschappen.
Zo waren we weer even terug in de tijd.
Het was een duidelijke, leerzame en zinvolle avond. Mooi om een kijkje te
nemen hoe het vroeger was. Een reden te meer om via de computer weer
eens de geschiedenis opnieuw te bekijken zoals het eens is geweest.
Wij dames, al duurt het nog even, willen iedereen fijne kerstdagen wensen!
Nieske Schaper
Avondje Tanzania
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om onze avonturen te beluisteren en onze foto’s te zien organiseren we een fotoavond over onze reis
naar Tanzania.
Veel informatie kunnen wij aan de hand van de foto’s geven over het project met Titus Sikawa en ook het toeristische deel van onze vakantie zal
niet onbelicht blijven!
Dus als U een gezellige avond met veel informatie niet wil missen noteer
dan donderdag 21 januari 2016 om 19.30 uur in de Ontmoeting te Lobith
in uw agenda.
Met Tanzaniaanse groet en een welgemeend Karibu,
Dirk en Anka Koolmees
Ben en Giny de Jong
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Film: It’s a Wonderful Life
Een engel helpt een meelevend maar zeer wanhopig gefrustreerde zakenman door hem te laten zien hoe het leven er in zijn geboortestadje
uitgezien zou hebben, als hij, George Bailey, er niet geweest zou zijn.
Bailey’s tegenspeler is de vrekkige, louche bankier Potter.
Wat zich ooit afspeelde in Bedford Falls geschiedt nu nog maar dan op
macro nivo. Wat kan de invloed van één mens uitwerken op een hele gemeenschap. Deze film in de donkerste dagen voor Kerst laat ons zien
hoe er Licht mogelijk is. De film uitgekomen in 1946, werd vele jaren later herontdekt en toen beoordeeld “als de beste ooit!”
Hoofdrol spelers o.a. James Stewart, Donna Reed en Lionel Barrymore.
Beleef het mee op donderdag 10 december in de Ontmoeting bij de Protestante Kerk in Lobith. Aanvang 19.30 uur. Welkom vanaf 19.00 uur met
een kopje koffie of thee.
Na de film praten we nog even na onder het genot van een glaasje. Toegang is gratis!! Een ieder is welkom!!
Een kleine bijdrage in de kostendekking is fijn, hoeft niet. Mandje is aanwezig.
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Bezorging Kerstattenties
Evenals voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een kerstattentie voor de
gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Met een aantal contactpersonen
van de Warme Deken is er gezorgd voor een leuke attentie.
Aan de contactpersonen van de Warme Deken wordt gevraagd de kerstattentie bij de betreffende gemeenteleden te bezorgen.
De contactpersonen van de Warme Deken kunnen de kerstattenties afhalen in de Ontmoeting op
vrijdag 18 december van 10.00 – 11.30 uur
of
zaterdag 19 december van 10.00 – 11.30 uur
Als het mogelijk is, graag de kerstattentie ophalen met de auto.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
De Diaconie
Kerstmiddag Inloop & vrouwenvereniging
Beste mensen op woensdagmiddag 16 december aanvang 14.30 uur
wordt de jaarlijkse kerstmiddag gehouden.
U wordt daarbij allen van harte uitgenodigd en ook deze keer weer de
mannen van de vrouwen van onze vrouwenvereniging.
We hopen er weer een gezellige middag van te maken.
Groet namens het ééndagsbestuur
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Reis Gambia
Beste gemeenteleden,
In februari 2016 vertrek ik, met 3 kennissen, weer naar Gambia.
We gaan weer naar de medische post en de school van St.Handen Ineen
voor Gambia om met eigen ogen te zien hoe de wederopbouw gerealiseerd is na de verwoestende orkaan in augustus jl.
Net als voor de reis in 2014 hoop ik op uw bijdrage om weer dringende
medische zaken aan te schaffen voor de kraamkliniek.
Zelf zamelen we rompertjes en katoenen luiers en truitjes in, maar u begrijpt dat onze kg bagage in het vliegtuig beperkt zijn.
Daarom staat er vanaf half december tot half januari een collectebus in de
Ontmoeting waar u uw donatie in kunt doen.
Namens de kraamvrouwen en kinderen in Gambia, heel hartelijk dank !!!
Tiny Edink

15

Spiritueel café op 25 oktober in De Ontmoeting
In ons Spiritueel Café hebben we ons aangenaam laten verrassen door de
reis die ds. Frans Ort voor ons had uitgezet.
Hij nam ons mee langs de vele facetten van de Jiddische volksmuziek,
waarin de geschiedenis van het Joodse volk in Europa te herkennen is.
Op een prachtige manier vertelde Frans Ort hoe hij kennis heeft gemaakt
met deze muziek en de daaraan verbonden geschiedenis ontdekte.
Door de muziek die hij liet horen waren we in staat zijn verhaal te begrijpen en zwierven we in gedachten mee door Oost-Europa. Daarna gingen
we naar Duitsland en als afsluiting naar Amerika.
Geweldige muziek en een aangrijpend verhaal over het Joodse volk, de
onderdrukking, de liefde en een oproep om te vechten voor vrijheid en
erkenning.
Het was fijn dat er ook weer bezoekers waren uit andere gemeenten, die
zich aangetrokken voelden tot deze reis van het liedje, zoals Frans Ort het
noemde.
Hinno Willems
Kerknieuws
Vanaf januari zal Roel Breure de redactie op zich gaan nemen van Kerknieuws. U kunt kopij insturen via het vertrouwde mailadres:
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
Roel, veel succes!
Janine Hendriks
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Oudejaarsavond
Voor we het weten is het alweer zover : Oud en Nieuw , het feest voor
iedereen. En wat zou dat voor een oud en nieuw worden als de oliebollen
ontbreken. Wij hebben alvast een eind in het voren gedacht en jawel
hoor: Ook dit jaar bakken we ze weer heerlijk bruin!!!!
Zoals u van ons gewend bent bakken we de oliebollen voor de stichting
Shehata (stichting helping hands Tanzania) maar dit jaar voor een bijzonder project. Titus Sikawa heeft erg dringend behoefte aan een andere auto. Dat dit ook daadwerkelijk zo is hebben wij zelf mogen en kunnen vaststellen afgelopen september tijdens ons bezoek aan Titus. Zijn huidige auto is echt helemaal op. Niet verwonderlijk overigens als je ziet hoe de lokale wegen erbij liggen. Deze auto moet dringend worden vervangen omdat Titus nogal wat moet rijden. Zo moet hij regelmatig richting Lake Victoria voor het Albino project en tevens ter ondersteuning van de aldaar
werkende Pastors ( door Titus opgeleid) Ook lokaal rond Kikatiti worden
er de nodige kilometers afgelegd over bijzonder onbegaanbare wegen.
Dus: de gehele opbrengst van de oliebollenverkoop 2015 zal worden besteed aan de auto van Titus, een eerste levensbehoefte !!
De oliebollen gaan kosten : € 0,65 per stuk en € 6,= per 10. U mag natuurlijk ook bestellen voor of namens vrienden kennissen en buren. Wilt u zo
vriendelijk zijn om de bestelstrook op de achterzijde van Kerknieuws in te
vullen en in de brievenbus van de Ontmoeting te deponeren of af te geven aan een van de kerkenraadsleden.
Voor degenen die dit nog te lastig vinden mag u ook de bestelling telefonisch doorgeven aan Dirk (0316-543632) of Ben (0316-543025).
Afhalen van de oliebollen kan vanaf 10 uur op 30 december in de Ontmoeting !!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Shehata
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Activiteitenagenda
10 december Filmavond ‘It’s a wonderful life’

19.30 De Ontmoeting

16 december Kerstmiddag

14.30 De Ontmoeting

18 december Kerstattenties Warme Deken

10.00 De Ontmoeting

19 december Kerstattenties Warme Deken

10.00 De Ontmoeting

30 december Oliebollen ophalen!

10.00 De Ontmoeting

7 januari

Kerkenraad

20.00 De Ontmoeting

21 januari

Tanzania avond

19.30 De Ontmoeting

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws zie ik graag
tegemoet voor donderdag 28 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

:
:
:
:

Roel Breure
Transeedijk 50, 6915 XZ
kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
www.pkn-rijnwaarden.nl

(0316) 542818

Druk

: Lanke-Koggel Dupliceerwerk Didam (0316) 229151
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Oliebollen bestelbon
—————————————————————————
Graag wil ik …………..oliebollen bestellen = totaal €………………….
Naam :
Adres :
Graag zonder vulling (aankruisen indien van toepassing)
Inleveren in de brievenbus van de Ontmoeting of af te geven aan een van
de kerkenraadsleden voor 30 december.
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