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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: rienedink14@gmail.com 
 
 
Predikant : ds. Elise Wijnands   
                                          mobiel : 06-23517979            
                                          email : elisewijnands@kpnmail.nl 
   
 
Contactadres : Dhr. Roel Breure 0316-542818 / 06-10555145 
voor rouwdiensten  Dhr. Pieter v Dijk 0316-543022 / 06-10290713 
 
 
Kerkgebouw : Lobith, Markt 15, 6915 AH 
 
 
Verenigingsgebouw : De Ontmoeting 
  Markt 15, 6915 AH Lobith, tel: 0316-541282 
 
Bankrelaties : Protestantse gemeente van Rijnwaarden 
  Rabobank NL23RABO0327922788  
                                           RSIN/fiscaalnummer 809557083 
                                           KvK- nummer  76429598 
                                            
                                            Diaconie 
  ABN-Amro Bank NL78ABNA0534311822  
                                           RSIN/fiscaal nummer  824133316 
                                           KvK- nummer  76429709 
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Kerkdiensten  

zondag 04 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Oude Kotte uit Wehl 0314-845677 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst M. Prösch 0316-543483 
 
zondag 11 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit Hummelo 06-23517979 
Ouderling N. Quartel 06-81029492 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst H. Stolk 06-11250126 
Kinderkerk              Martha                                                 06-10508862 
 
zondag 18 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ten Boom uit Didam 0316-769092 
Ouderling R. van Strien 0316-265016 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst M. Tomberg 0316-541855 
 
zondag 25 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling R. Breure 0316-542818 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst Hinno Willems 0316-542435 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
 
zondag 01 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. van Baardewijk uit Duiven 0316-242026 
Ouderling P. Jac van Dijk 0316-543022 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist G. de Rijder0316-543492 
Autodienst D. Bolt 0316-541740 
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In memoriam Ria van der Meijden 
 

*17 april 1933 Ria van der Meijden † 12 september 2020 
 
Voor het samenzijn rondom Ria in het crematorium van Dieren, liet haar 
nicht Suus oude foto`s zien. Tegengekomen bij het opruimen van het ap-
partement in Lobede, waar Ria tot het laatst heeft gewoond. Wat fijn dat 
we deze foto`s nu allemaal weer kunnen zien! We zagen een blijde Ria. En 
dat moeten we zeker niet vergeten. Want zoals op de rouwkaart staat: 
het leven was voor Ria soms heel mooi, maar vaak ook moeilijk. Met de 
muziek Der Einsamer Hirte, de eenzame herder, begon het samenzijn 
rondom Ria in de IJsselzaal van het crematorium te Dieren. Eenzaamheid 
kenmerkte helaas het leven van Ria. 
Ria had een hele sterke band met haar vader. Het lied Heer wees mijn 
gids klonk dan ook, een geliefd lied van hen. Een krachtige en rustgevende 
tekst, waarin God wordt aangeroepen als Gids op heel het levenspad. Het 
beeld dat we ook in Psalm 23 lezen. De Heer is mijn Herder, altijd op de 
mooie én op de slechtere dagen. Het geeft houvast, maar wat is het toch 
ook vaak moeilijk dat vast te houden. Zeker als je zo je best doet donkere 
wolken aan de kant te schuiven. Zoals Willy het ook tijdens de gedachte-
nisdienst vertelde: pogingen de zon door te laten breken leken zo vaak te 
mislukken. En toch zullen er zeker momenten zijn geweest waarop flarden 
van zonnestralen doorkwamen. Ook al benoemde ze het misschien niet, 
of niet zoals je het graag zou willen horen en misschien ook op hoopte. 
‘En toch’ het zijn twee woorden die hoop geven, die doen vermoeden dat 
er toch meer is dan die onmacht, die eenzaamheid. Ria groeide op met 
haar broer Henk. In Tuindorp ging ze later wonen naast haar broer en 
schoonzus. Tuindorp, het dorp waar ze met haar ouders ook heeft ge-
woond. Uit die tijd stamt ook het contact met Willy, de ouders van Willy 
woonden namelijk in dezelfde straat als Ria. Ze stonden voor elkaar klaar, 
ook bij dierenartsbezoek, terwijl de vader van Willy nu niet zo`n grote kat-
tenliefhebber was. In tegenstelling tot Ria! Ria was dol op katten! Op de 
kist stond dan ook een hele mooie foto van haar geliefde kat Stevie.  
Suus deelde met ons ook mooie herinneringen aan Ria. Laten we die goe-
de positieve dingen in onze gedachten houden. De Heer is mijn Herder, ik 
ontbreek niet, Hij laat niet los. En daaruit spreekt de naam van God: Ik zal 
er zijn, zoals zo mooi in het volgende gedicht wordt omschreven: 



5  

 

Belofte 
In de diepte van je gevoelens 
In de hoogte van je gedachten 
In het zilver van je spreken 
In het goud van je zwijgen 
Leg Ik mijn belofte: 
Ik ben die Ik ben 
 
In het verlangen van je dromen 
In je angst voor de werkelijkheid 
In de veelheid van je talenten 
In de beperking van je mogelijkheden 
Leg Ik mijn belofte:  
Ik ben die Ik ben 
 
In de schaduw van je verleden 
In het onzekere van je toekomst 
In de last van je onmacht 
In de zegen van je daden 
Leg Ik mijn belofte: 
Ik ben die Ik ben voor jou, al je dagen. 
 
Bidden wij Fenny, neven, nichten en Willy toe, dat zij de goede dingen die 
Ria hen bracht, meedragen in hun hart. 
 
Ds. Elise Wijnands 
 
-De kerkenraad kreeg kort na elkaar twee overlijdensberichten van twee 
oud-voorgangers van onze gemeente: 

 
Jan Koudijs 

 
Op 21 april 1939 werd Jan Koudijs te Woudenberg geboren.   
Op 27 augustus 2020 overleed hij te Warnsveld. 
Op de rouwkaart staat: 
Hij wijst mij het veiligste pas en zegt: Dit is mijn naam. 
Wordt het toch steil en glad dan is hij mijn stok. 
Ben ik terug in het dal waar alles grauw is en kaal, de dood zelf, 
Dan staat hij naast mij en zegt: wees maar niet bang, hier is mijn hand. 
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Jan heeft een aantal jaren bijstand in het pastoraat verleend en is vele 
jaren bij ons voorgegaan. 
We wensen zijn partner, zijn kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid 
toe. 
 
-De kerkenraad ontving het overlijdensbericht van : 

ds. Laurens Zwaan 
 
Laurens Zwaan werd geboren op 28 januari 1932 in Zwammerdam.  
Op 29 augustus overleed hij te Ermelo. In het Reformatorisch Dagblad 
stond een mooie beschrijving van zijn loopbaan.  Ds. Zwaan studeerde 
theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en in Engeland en Nieuw
-Zeeland. Voor zijn predikantschap in Nederland was hij, van 1957-1959, 
werkzaam in Liverpool en Manchester, als geestelijk verzorger voor de 
koopvaardij en als zodanig verbonden aan de gereformeerde kerk in Lon-
den. In 1959 werd hij gereformeerd predikant in Lobith (tevens schip-
perspredikant). Daarna werkte hij in Nieuw-Zeeland (1962) voor de depu-
taten emigratie, onder Nederlandse emigranten in Palmerston. Vervol-
gens stond hij in Zaamslag (1967), Enkhuizen (1971) en Ermelo (1977). Ds. 
Zwaan ging in 1994 met emeritaat. Na zijn emeritaat verleende hij bij-
stand in het pastoraat van de Zendingskerk in Ermelo (1996-2000). 
 
Wij wensen zijn echtgenote, hun kinderen en (achter) kleinkinderen Gods 
nabijheid toe.  
 
Een Psalm 
Voor de organist 
 
Psalmen zing je bij een orgel. Vreemd vond ik dat, 
Hollands vreemd, want alleen Nederlanders wisten dat het zo hoorde 
en het was opletten, ik miste het voorzingen van mijn vader, 
de heldere stroom stemmen als antwoord. 
 
In Holland was de organist de baas. Hij mocht beginnen 
als mijn domineevader nog in de coulissen zat, hij koos de toon, 
bepaalde tempo, mende de gemeente vanachter de toetsen 
brengt me terug de houten banken in: 
 
langzaam speelt hij. Laag ook, de tonen echoën door mijn lijf. 
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Ik zoek het nummer, vind uit de diepten van ellenden 
het orgel toont een afgrond- val ik? Dan springt de toon, klemt 
zich vast, klimt voor me uit naar U o Heer 
 
en ik begrijp. Het orgel. Holland. Iets van mijzelf, van God misschien. 
 
Bovenstaande tekst kwam ik onlangs in de krant tegen. Nu wij door de 
coronabeperkingen nog niet kunnen zingen in onze diensten, speelt het 
orgel een grotere rol. We luisteren aandachtiger en proberen in ons hoofd 
mee te zingen.  
De Psalm waar het in het stukje over gaat, is Psalm 130  en dat is een heel 
menselijke Psalm. Vanuit de moeite wordt de opening gevonden, licht 
stroomt en straalt over ons uit. 
Zoals Jezus het licht van en voor de wereld is! 
Ik hoop en bid dat een ieder deze lichtinval ervaart!! 
 
Ds. Elise Wijnands 
 
Vakantie ds. Elise:  
Maandag 19 oktober tot en met maandag 26 oktober. 
 
 
 
 
                                                                         
 
 

Solidariteitsbijdrage. 
   
 Binnenkort worden de brieven voor de solidariteitsbijdrage wee gemaakt 
en bij u bezorgt met het verzoek het gevraagde bedrag weer betaalbaar te 
stellen . 
Met deze bijdrage waar van een deel naar PKN gaat worden andere ge-
meenten die extrahulp nodig hebben mee verder geholpen 
 
Wij hopen dat u ook dit jaar aan het verzoek wilt voldoen zodat belangrijk 
werk kan voortgang . 
 
De Kerkrentmeesters 
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Pandemie  
De wereld zit nu al maanden gevangen in de gevolgen van de Pandemie. 
We hebben er allen mee te maken en gewoon last van. 
Je kan je normale dingen niet meer doen en dat raakt je feitelijk iedere 
dag dan wel iedere minuut.  
Hier en daar leek het er op dat het de goede kant op ging maar de zomer-
maanden zijn voorbij en we zakken weer weg en zien steeds meer be-
smettingen. 
Heel voorzichtig hebben we zondags weer een kerkdienst  en drinken we 
met voorwaarden een kopje koffie. 
De kerk is zodanig ingedeeld dat we op een goede afstand van elkaar zit-
ten. Zie echter dat we er ons niet allemaal aan houden. 
Op de zitplaatsen is aangegeven waar u mag zitten. Als er niks aangege-
ven is dan moet het duidelijk zijn dat het geen zitplaats is. 
Zo kunnen we kerkdienst houden met de voorgeschreven richtlijnen. 
Mocht u plaatsje bezet zijn of niet aangemerkt is als zitplaats dan is dat 
helaas jammer en mag u een andere plek nemen. 
 
Het gevolg van de kerkdiensten op de wijze is dat we maar een collecte 
gehouden wordt en deze verdeeld wordt over de drie doelen uit een nor-
male collecte met drie rondgangen. 
Er wordt naar het aantal kerkbezoekers goed gegeven maar door het min-
dere aantal kerkbezoekers lopen de inkomsten toch achter. 
De eenvoudige vraag is dus of u bijvoorbeeld via de bankrekening van de 
kerk wat kan doen aan de terug lopende inkomsten. 
De uitgave gaan namelijk wel gewoon door dus wij denken een reële 
vraag te stellen die u mag beantwoorden.  
 
Pieter van Dijk  

Gluren bij de buren 
 Afgelopen maanden was het normaal gesproken vakantie tijd. Vele trok-
ken er toch op uit om de zinnen maar eens te verzetten. Zelf ben ik met 
Marian ook verschillende keren met de caravan op pad geweest en heb-
ben geprobeerd bij de buren te gluren. 
Maar in veel kerken gaat dat niet makkelijk en moet je aanmelden via in-
ternet. 
Ja dat valt niet mee en spontaan naar de kerkburen gaan zit er dan niet in.  
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Dus helaas hebben we geen kerkdienst elders kunnen bezoeken en kan 
er dus geen verslagje van melden. 
Hoop toch dat we op termijn weer normaal bij de buren kunnen gaan 
kerken. 
 
Pieter van Dijk 
 

Uit de Kerkenraadsvergadering van 10 september 2020 
 
Predikant: Nu we weer life zondagsdiensten mogen hebben, is ds. Elise 
gestopt met de zondagsbrieven via “Kerkpraat”. We hebben een aantal 
vaste kerkgangers nog niet teruggezien, maar ds. Elise heeft geen reac-
ties ontvangen op haar peiling naar de behoeften van wie nog niet naar 
de kerk komen. 
De gefilmde lock-down diensten van de Liemerse gemeenten zijn geëva-
lueerd. De predikanten hebben het voornemen om vaker te gaan sa-
menwerken. 
 
College van Beheer: De Jaarrekening 2019 is op tijd ingediend. Het door 
Utrecht voorgeschreven format FRIS, dat hiervoor moet worden ge-
bruikt, heeft heel wat voeten in aarde.  
Binnenkort is het weer tijd voor het ophalen van de solidariteitsbijdrage.  
De videodiensten uit de lock-down tijd hebben de noodzaak aange-
scherpt om goede video- en geluidsfaciliteiten te kunnen bieden. We 
hebben nu wi-fi in het liturgisch centrum, en er wordt werk gemaakt van 
een goede, vaste geluidsverbinding, zodat er niet steeds geïmproviseerd 
hoeft te worden. Het succes van videobeelden staat of valt met het aan-
brengen van zonwering. Daar wordt nu snel werk van gemaakt. In de 
vergadering worden stalen van de lijsten en van het doek getoond.   
Het onderhoud aan de kozijnen is klaar. Het is een pittige rekening ge-
worden. Ook de offerte voor het schilderwerk mag er zijn, maar dit werk 
hoeft pas volgend jaar te worden uitgevoerd.   
Een aantal vrijwilligers zal het kerkhof opschonen, en ook het grondstuk 
naast de kerk meenemen. De noodzaak voor een goede bestemming 
van dit grondstuk doet zich voelen. 
 
Pastoraat: De Corona-maatregelen tijdens en rondom de diensten blij-
ven van kracht. Om die reden kan de jaarlijkse oogstverkoop op de 
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Dankdag (8 november) niet doorgaan. Het Corona-proof opzetten van de 
herdenkingsdienst en de Kerstdiensten vraagt veel aandacht.  De diensten 
in Lobede zijn ook nog niet hervat. Er komt spoedig overleg met de War-
me Deken, o.a. over de Kerstattenties. In deze tijd is het extra belangrijk 
om gemeenteleden te laten merken dat er aan hen wordt gedacht. 
 
Diaconie: De Kinderkerk is weer van start gegaan. Een oproep van Cora in 
Kerkpraat heeft een aantal ideeën opgeleverd voor activiteiten buiten de 
zondagsdiensten. Er vormt zich een commissie, die hiermee aan de slag 
gaat. Als de Coronasituatie het toelaat, zullen er in het najaar en begin 
volgend jaar een aantal activiteiten starten. Voor zover bekend, is het ook 
de bedoeling dat de inloopmiddagen en de activiteiten van Spirizin wor-
den hervat. 
 
Moderamen: Het preekrooster voor het komende kerkelijk jaar is nog niet 
helemaal rond. Er wordt hard aan gewerkt. Bericht is binnengekomen van 
het overlijden van ds. Laurens Zwaan. Hij was gereformeerd predikant in 
Tuindorp en schipperspredikant. 
 
Volgende vergadering: 15 oktober. 
 
Namens de Kerkenraad  

Martha Jonker, M. 06-10508862 

Bericht van de diaconie 
Beste allen, 
 
Zojuist las ik nog even mijn stukje voor de Dankdag van vorig jaar, 3 no-
vember. Voor mij een bijzondere dag, omdat ik toen werd bevestigd als 
diaken. Maar ook een bijzonder geslaagde Dankdag voor de oogst. Een 
feestelijke dienst met de Leo Harmonie, een groot aanbod van zelfge-
maakte en zelfgekweekte producten, een prachtig verkoopresultaat en 
een blije Voedselbank, die op weg werd geholpen naar een nieuw busje, 
na een fors ongeval met het vorige. Het door de tante van Frieda gebreide 
babyvestje paste mijn kleinzoon precies. Zijn moeder vond het prachtig. 
Een fijne dag voor ieder, die eraan meedeed.  
Hoe anders zal het dit jaar gaan. De Dankdag valt op 8 november. Corona 
is nog steeds onder ons, en hoopt op een kans zich te vermenigvuldigen. 
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Met de intelligente lock down nog vers in het geheugen zijn we dankbaar 
elkaar toch weer, zij het met restricties, te kunnen ontmoeten in onze 
kerk. Het is heerlijk om weer gewoon een life dienst te mogen beleven, en 
we maken na afloop maar al te graag gebruik van het bekertje koffie met 
contact op afstand in de Ontmoeting.  
Hiermee zullen we het ook op 8 november moeten doen. Er is geen speci-
ale oogstdienst voorzien, en helaas ook geen verkoop van eigen oogst.  
Het spijt me heel erg u dit mee te moeten delen. Ook uit het oogpunt van 
diaconie is de Dankdag een hoogtepunt. We geven niet gewoon geld voor 
een goed doel (blijft u dat vooral doen!), maar het is extra bevredigend 
om er een gezamenlijke inspanning voor geleverd te hebben.  
Laten we inzetten op een spetterende Dankdag in 2021! 
 
Martha Jonker (diaken) M. 06-10508862 

 
Nabijheid door activiteiten 

 
Met enkele kerkleden kwamen we dinsdag 15 september jl. als werkgroep 
bijeen. Hoe kan PKN Rijnwaarden bijdragen aan de betrokkenheid van 
haar leden en dorpsgenoten in Rijnwaarden op elkaar? We legden alle 
ideeën over nieuwe activiteiten (zie oproep Kerknieuws september)  en 
bestaande activiteiten naast elkaar. Er kwam een mooie lijst op tafel. We 
namen door wat er vrij direct te realiseren is en wat later in de tijd. Bij dat 
laatste speelt mee dat we inzet van andere kerkleden en dorpsgenoten 
nodig hebben. Ook speelt mee hoe we de maatregelen van het RIVM in 
acht kunnen nemen, zolang Corona opgeld doet. SpiriZin en de inloopmid-
dag o.l.v. Alie en Leis beraden zich over hun programma. Daar horen we 
vast in november meer over. 
 - Activiteiten te starten najaar 2020 
Open kerk 
Op donderdag 8 oktober a.s. is de kerk van 12.30 – 13.30 uur open voor 
een moment van stilte, bezinning, een kaarsje aansteken of een gesprek-
je. Af en toe draait er  muziek of wordt er iets voorgelezen uit boek of ge-
dichtenbundel. Je kan komen en gaan wanneer je wilt. We willen deze ac-
tiviteit liefst wekelijks herhalen.  Ben je als vrijwilliger beschikbaar?  
Laat dat Cora of Aad weten. 
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Wandelen 
Idee: 1x per maand op een zaterdagochtend of andere dag ca. 5 kilometer 
wandelen. Dat kan zijn met een thema. Wie wil dit mede organiseren? 
Melden bij Cora of Aad. 
    - Activiteiten vanaf januari 2021 of daaropvolgend seizoen: 
 
Vesper- of Taizé-dienst 1x per maand op zaterdagavond of zondagmid-
dag. Wie wil dit samen met Niels en Laura organiseren? 
 
Contemplatie en gesprek over de non-duale weg 1x per maand op een 
vaste avond. Zie apart bericht hierover van Martha. 
 
Bezinningskring: 1x per maand op vaste avond 1,5 uur. Met elkaar in ge-
sprek op basis van interviews uit het boek “De zin van het leven.  
Gesprekken over de essentie van ons bestaan” van  Fokke Obbema.  
Andere thema’s of boeken? Geef het door aan Cora 
 
Open dialoog: Per week of tweewekelijks een uur  op een (vaste) avond 
of middag voor dialoog. Deelnemers wisselen met elkaar van gedachten 
over werk, familie, zingeving. Wie zouden dit willen trekken?  
Meld het ons. 
 
Samen koken en eten: Niels deed al eerder een oproep voor vrijwilligers. 
Wie ook mee wil uitvoeren, meld je bij hem. Door Corona moeten de 
plannen worden aangepast. 
Vanuit het oecumenisch kinderwerk (Eva en Laura) zijn er rondom Kerst 
en Pasen kinderactiviteiten samen met RK Lobith. Nieuw idee er naast is 
om 2x per jaar een spelmiddag/ opa- en omamiddag met Bijbelverhaal / 
speurtocht voor kinderen te organiseren. Wie zou dat willen trekken? 
Meld je bij ons. 
 
De meeste activiteiten zijn er voor zowel kerkleden als dorpsgenoten in 
Rijnwaarden. Zo kunnen we de verbinding met de omgeving versterken 
en van betekenis zijn in heel Rijnwaarden.  
 
De werkgroep Activiteiten komt 13 oktober a.s. weer bij elkaar. Nog idee-
ën of mee willen organiseren of stimuleren (kerklid of dorpsgenoot)? Laat 
het ons weten: Aad (06 46606483), Cora (06 54335150), Martha (06 
10508862), Niels (06 81029492), Laura (0612653626) en Eva (06 
23912988) 
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Maak kennis met de non-duale weg 
 
We zeggen het ons hele leven lang: Ik ben een vrouw/man, ik ben 28, 44, 
67 jaar oud, ik ben getrouwd, ik ben single, ik ben gelukkig, ik ben een-
zaam, ik ben aan het wandelen. We zijn gewend “ik ben” aan te kleden 
met allerlei eigenschappen, bezigheden en gemoedstoestanden. Tezamen 
vormen ze onze identiteit en onze ervaringen. Dat is zo vanzelfsprekend 
dat we ons nooit afvragen wie of wat we zouden zijn zonder die dingen, 
die ons voortdurend in beslag nemen, hoewel ze allemaal eindig zijn. 
 
Wat zeggen we eigenlijk wanneer we “ik ben” zeggen, en wie is die “ik”, 
die we zijn?  
De non-duale weg, ook bekend onder de Sanskriet-naam “a dvaita” (niet 
twee) stelt juist die vragen, en de antwoorden geven een heel andere kijk 
op de werkelijkheid dan die waar we gewoonlijk mee leven. 
 
Als je nieuwsgierig bent, en als je er tegen kunt dat er aan je wereldbeeld 
wordt geschud, nodig ik je uit om met mij deze weg een eind te volgen. 
Als Corona geen roet in het eten gooit, beginnen we in januari met maan-
delijkse bijeenkomsten. We volgen de non-duale weg, zoals die wordt on-
derwezen door Rupert Spira, een Engelse leraar. Per keer luisteren we 
naar een van zijn contemplaties (in het Nederlands). Daarna is er ruimte 
om ervaringen uit te wisselen. We leren niet een nieuwe theorie of religie. 
We leren ook niet een methode om te mediteren. De aanpak van Rupert 
brengt ons direct in contact met wat we daadwerkelijk zelf ervaren, als we 
ons zelf even los kunnen zien van al die dingen waarmee we het hebben 
aangekleed. 
 
Graag zou ik alvast een idee willen krijgen van de belangstelling voor dit 
aanbod. Laat me even weten of je geïnteresseerd bent. 
 
Martha Jonker     
M. 06-10508862    
mjonkerm@gmail.com 
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Zing halleluja, hemel en aarde, zing 
 

Door Corona is er nog steeds geen samenzang mogelijk  in de kerk. 
Wat een gemis als je zo graag het lied mee wil zingen. Wij misten het zin-
gen en besloten om af en toe op zondagochtend als voorzangers aanwezig 
te zijn. We meldden het de dominee en organist. Zodra we de liturgie ont-
vingen, gingen we thuis al oefenen. Heerlijk om het lied aan te heffen.  
Het ziet er naar uit dat samenzang voorlopig nog niet kan in de kerk. Wie 
wil ons versterken als groep voorzangers? Dan kan er wisselend per zon-
dag worden gezongen.                                                                                     
Voor meer informatie: Cora of Aad (06 543 35 150 of coratio@xs4all.nl 
Noot: De titel van dit stukje komt van Lied 648 

 
Het verhaal 

 
Deel 1. 
 
Echt gebeurd verhaal over de belevenissen en bange uren van een kerk-
boekhouder.  
Eerst even een stukje geschiedenis. In 2018 heeft het het PKN 
(Protestantse Kerk Nederland) behaagt, een digitaal boekhoudprogramma 
in het leven te roepen. Genaamd: Fris. Met vallen en opstaan is dat ont-
staan. De jaarrekening 2018 kon al digitaal ingevoerd worden verleden 
jaar. Maar kon ook nog op papier aangeleverd worden. (zoals de laatste 
eeuwen gebruikelijk was).  
Dus heb ik verleden jaar beide gedaan. Het invoeren in het digitale sys-
teem ging niet gemakkelijk, maar was wel te doen en is helemaal gelukt. 
Eind goed, al goed.  
Nu moest verleden jaar september de begroting 2020 digitaal aangele-
verd worden. Papieren begrotingen waren ten strengste verboden. Ok, 
duidelijk. Dus de begroting met heel veel moeite ingebracht.  Zelfs het in-
loggen kostte bloed, zweet en tranen..  Want de knappe koppen van de 
PKN moesten het programma natuurlijk aanpassen en zo gecompliceerd 
als maar mogelijk was maken. Na vele wijzigingen waren ze tevreden met 
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de hoge moeilijkheidsgraad. Goed, verder over de begroting. Het was dus 
gelukt. Maar hiermee is het verhaal natuurlijk niet af. Er kwam een staart-
je aan. In juli dit jaar kreeg onze scriba Tiny Edink een email van de PKN en 
de mail was op Hooge Pooten!  Ze hadden na 9 maanden ontdekt dat on-
ze begroting niet was ingediend! Foei! Foei!. We kregen enkele weken de 
tijd om dit alsnog te doen en anders werden we onder curatele gesteld. 
Wat een schrik. Dus snel weer alle 480 posten doorlopen. Alles zag er toch 
goed uit, wat was er dan aan de hand. Ook de controlerende tussenpos-
ten klopten, ook bij de controles over de controlerende tussenposten was 
niets verkeerds te vinden.  
Dan dus maar de helpdesk van de PKN bellen. Na tientallen telefoontjes 
die niet werden opgenomen dus maar een email sturen. Maandag mailde 
ik, vrijdagmiddag las ik het antwoord dat 's morgens aan mij was ge-
stuurd. (toen zat ik in de kerk de boekhouding te doen). Nu bleek dat in de 
Coronatijd de helpdesk 1x per week bereikbaar was, en wel uitsluitend 
vrijdagmorgen van 9-12 uur. Ook werden dan de mails afgehandeld. Dus 
weer een week later een heel vriendelijke mevrouw gesproken die mij 
kon helpen. Er moest nog een handtekening van de voorzitter van onze 
kerk worden ingevoerd en dat kon uitsluitend vanuit een programma dat 
ik niet op mijn computer heb, dus heb ik die gescand en gemaild, maar  
toen had ze een week later de mail niet ontvangen, dus heb ik die op de 
post gedaan ter hare attentie en toen is dat gelukt.  
Nu moest ik nog op de volgende vrijdagmorgen een vakje openen om 
haar toegang te geven tot het systeem, die toestemming kon slechts voor 
zéér korte tijd, dus moest de klok nauwkeurig in de gaten gehouden wor-
den. Wat een spanning! Tenslotte moest er nog een klein vinkje worden 
geplaatst waarin ik aangaf volledig verantwoordelijk te zijn voor het inge-
brachte. Wel verplicht, anders kon er niet worden ingediend. En dit is het 
einde van dit verhaaltje. In het volgende kerknieuws zal ik, onder voorbe-
houd dat ik niet intussen “gillend gek”ben geworden, uit de doeken doen 
hoe het in het Frisprograma is vergaan met de jaarrekening 2019.  (en dan 
te bedenken dat ik binnenkort de begroting van 2021 moet gaan maken 
en indienen!) 
 
met vriendelijke groeten,  
Rina van Strien. 
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Lieve Mensen, 
  
Het is nu 20 september en inmiddels is het al weer vijf weken geleden dat 
ik plotseling ziek werd en moest worden opgenomen voor verschillende 
onderzoeken in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. 
Dinsdag a.s. volgt nog een MRI scan, die wellicht nog wat meer informatie 
oplevert dan nu al bekend is.  
Al met al is mijn situatie er niet beter op geworden en nemen mijn krach-
ten af.  
Daarom wil ik nu iedereen hartelijk danken voor alle medeleven in de 
vorm van een kaartje, een telefoontje of een mooi bloemstuk. 
Het was voor mij hartverwarmend om zo jullie steun als kerkgemeen-
schap te mogen ervaren. 
  
Met hartelijke groet, ook namens Cock, 
Henk Scholing 
Hekkeslag 6 
6913 AW Aerdt 
Mail : h.scholing6@telfort.nl 
 
 

 
 
 

Filmavond Spirizin 
 

Hou vast de agenda vrij voor woensdag 18 november (onder voorbehoud 
van Corona beperkingen)! In de volgende Kerknieuws volgt meer informa-
tie. 
 
Stoni, Hinno en Janine 
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Thema- avond over eenzaamheid 

 
Op 5 oktober organiseert de werkgroep 
Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting 
van de Liemerse kerken een thema- 
avond over Eenzaamheid.  
Iedereen heeft dit jaar tijdens de co-
ronacrisis kunnen ervaren wat het is 
om thuis te moeten blijven en geen be-
zoek te mogen ontvangen. Het was een 
ingrijpende, zware tijd. Veel mensen 
waren alleen en onder hen waren er 
die zich erg eenzaam voelden. 

Eenzaamheid kan mensen diep raken. Het gemis van geliefden en het 
nauwelijks hebben van contacten gaat vaak gepaard met negatieve ge-
voelens van leegte, verdriet, angst. 
Daarbij heeft eenzaamheid allerlei gevolgen zowel lichamelijk, psychisch 
en maatschappelijk. 
 
Maar wat is eenzaamheid nu precies? En wat doet het met mensen? 
Hoe herken je eenzaamheid? 
Wat zijn signalen en kenmerken die op eenzaamheid kunnen duiden? 
Welke beelden heb je zelf bij eenzaamheid? 
Wat is er nodig om zo’n situatie te veranderen? 
Welke hulp is er mogelijk? 
Kortom allerlei vragen…… 
 
Daarover en over eenzaamheid in het algemeen gaat het op deze thema-
avond. U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Er 
zijn op dit moment maximaal 20 plaatsen beschikbaar. 
 
Inleiders: Baukje Boschker en Meinie Visser.  
Datum: 5 oktober 2020 
Kosten: € 3,00 p.p. 
Plaats: Paalmanhuis, Dorpstraat 63 in Westervoort.  
Aanvang: 20.00 uur. 
Aanmelden bij: Henk Bonnink, tel. (026)3114522 of  
via e-mail: habonnink@live.nl 
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De Inloop 
 
Beste mensen. 
 
Zoals beloofd,laten wij u weten, wat we besloten hebben voor de inloop. 
 
Wij willen u uitnodigen om op woensdag 21 oktober weer even samen te 
komen in de ontmoeting vanaf 14.30 uur. 
Natuurlijk op  gepaste afstand en ook zullen er geen spelletjes worden 
gedaan.   
Gewoon even samen wat bijpraten en mocht u iets hebben om voor te 
lezen een gedicht of iets dergelijks, dan is dit zeker een mooie aanvulling.  
 
Hoe de verdere bijeenkomsten er uit zullen zien,daar kunnen we natuur-
lijk niet op voor uit lopen,want dat is nog allemaal onzeker.  
 
Mocht u deze bijeenkomst willen bezoeken,dan graag vooraf opgeven.  
Dit kan bij Alie Bolt ,na de kerkdienst of telefonisch 541740 
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat als de maatregels weer worden aan ge-
past,dat deze bijeenkomst niet door kan gaan.  
 
Wij hopen dat u gezond blijft. 
 
Hartelijke groet ,Alie en Leis. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN 
Kerkenraadsleden 
        
P. Jac. van Dijk         - voorzitter                                             (0316) 543022 
          pieter.jac.marian@gmail.com 
  
T. Edink        - ouderling - scriba (0316) 543691 
          rienedink14@gmail.com 
 
E. Wijnands        - predikant                                                 06-23517979                                       
          elisewijnands@kpnmail.nl  
 
 
R. Breure        - ouderling—kerkrentmeester                     (0316) 542818 
          roelbreure@gmail.com 
 
M.Jonker        - diaken                                                    06-10508862 
                                mjonkerm@gmail.com 
 
 
D.P. Koolmees        - diaken-voorzitter  06-53104862
          dp.koolmees@telfort.nl 
 
J .Leidekker        - ouderling - pastoraat                              (0316) 241162 
                                joke.leidekker@gmail.com                     06-38384429 
 
 
N. Quartel        - ouderling - pastoraat   06-81029492 
          Niels@quartel.net 
 
R. van Strien           - ouderling –kerkrentmeester                     06-53570204 
                                rinavstrien@gmail.com 
 
Vacature        -ouderling-pastoraat 
 
 
 
Kosters 
 
 
A. Bolt        - koster Lobith (0316) 541740 
  
I. Breure                 - koster Lobith (0316) 542818                            
  
Ledenadministratie 
  
M. Prösch                                              (0316) 543483  

 

Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor   
november tot 13 december 

zie ik graag tegemoet voor woensdag 21 oktober 
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand. 

  
COLOFON 
Eindredactie             : Martien Tomberg                               (0316) 541855 
Redactieadres : Schuttersstraat 10  6916 TW  Lobith 
E-mail adres : kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl 
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