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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: 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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zondag 19 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. den Besten uit Zevenaar
P. Jac van Dijk
D.P. Koolmees
M. Prösch
T. Edink

Lobith
0316-526683
0316-543022
06-53104862
0316-543483
0316-543691

zondag 26 juli
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
Autodienst

10:00
Ds. ter Avest uit Rheden
J. Leidekker
M Jonker
D. Bolt
H. van der Molen

Lobith
06-16756717
0316-241162
06-10508862
0316-541740
0316-543009

zondag 02 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Boomsma uit Westervoort
Ouderling
N. Quartel
Diaken
D.P. Koolmees
Organist
G. de Rijder
Autodienst
Hinno Willems

Lobith
026-3115897
06-81029492
06-53104862
0316-543492
0316-542435

zondag 09 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Ouwehand uit Tolkamer
Ouderling
R. van Strien
Diaken
M Jonker
Organist
G. de Rijder
Autodienst
H. Stolk

Lobith
0316-265016
06-10508862
0316-543492
06-11250126

zondag 16 augustus
10:00
Voorganger
Ds. ter Avest uit Rheden
Ouderling
R. Breure
Diaken
D.P. Koolmees
Organist
D. Bolt
Autodienst
M. Tomberg

Lobith
06-16756717
0316-542818
06-53104862
0316-541740
0316-541855
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zondag 23 augustus
10:00
Voorganger
Ds. Wijnands uit Hummelo
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
M Jonker
Organist
M. Prösch
Autodienst
M. Prösch

Lobith
06-23517979
0316-543022
06-10508862
0316-543483
0316-543483

zondag 30 augustus
10:00
Voorganger
Ds. ten Boom uit Didam
Ouderling
J. Leidekker
Diaken
D.P. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
D. Bolt

Lobith
0316-769092
0316-241162
06-53104862
0316-543483
0316-541740

zondag 06 september
10:00
Voorganger
Ds. Zemmelink uit Aalten
Ouderling
N. Quartel
Diaken
M Jonker
Organist
D. Bolt
Autodienst
I. Breure

Lobith
0543-475525
06-81029492
06-10508862
0316-541740
0316-542818
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In memoriam Yvonne van Bragt-Heemsbergen
God is als een trapleuning; je kunt hem altijd vastgrijpen.
Dinsdag 7 juli ben ik naar de film geweest in de gloednieuwe zaal van de
TURMAC. Ik moest reserveren, en er werd een beperkt aantal bezoekers
toegelaten, maar het kon weer. Zo heb ik dan toch eindelijk “de Beentjes
van Sint Hildegard” gezien. Het plan was eigenlijk om samen met Yvonne
te gaan. We hadden 21 of 22 maart in gedachten, maar voor het zover
was, trad de “intelligente lock down” in werking, en maakte een eind aan
ons plan. Naar later zou blijken, voor goed. Midden in de lock down werd
Yvonne opgenomen in het Radboudziekenhuis met een ernstige verslechtering van haar conditie. Het gevolg van een virusinfectie, waaraan ze op 4
mei zou overlijden. Op zaterdag 9 mei hebben we in de kerk van Aerdt
afscheid van haar genomen, volgens de Corona-richtlijnen, in een klein
gezelschap. Degenen die hebben deelgenomen aan de condoleance
“drive by” op de zorgboerderij in Pannerden, waren diep onder de indruk.
Yvonne is begraven in Aerdt, vlak bij haar gezin en haar woning aan de
Aerdtsedijk.
Yvonne heb ik pas echt leren kennen toen zij een beroep deed op haar
kerkelijke gemeente voor praktische ondersteuning, en er in een recordtijd een hulpplan uit de grond werd gestampt. Het duurde een korte,
maar heftige periode. Ik had me aangemeld als chauffeur en begeleider
bij uitjes, zodat ze af en toe wat afleiding kon hebben. In de praktijk kwam
het neer op samen boodschappen doen, ergens koffie drinken, en heel
veel samen praten.
Yvonne had het hart op de tong. Eerst dacht ik dat dat kwam door de omstandigheden. Ze wist dat ze, hoe dan ook, niet oud zou worden, en ze
had heel veel te verwerken. Ze was heel erg ziek toen, en alles wat haar
dierbaar was, glipte haar uit de handen. Toen ik haar beter leerde kennen,
leek haar directheid eerder een van haar eigenschapen te zijn. In ieder
geval zorgde haar aanpak ervoor dat zij en ik razendsnel een band kregen.
Voor een gereserveerde persoon als ik zelf ben, was het fijn om zo snel
aan alle beleefdheden voorbij te worden getrokken, en tot een wezenlijk
contact te komen. Het voelde of ik een nieuwe vriendin had gevonden.
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Op de rouwkaart staat een prachtige foto van een vrouw in de kracht van
haar leven. Echtgenote van Henk, moeder van Joël en Noa en initiatiefneemster van zorgboerderij “Nova” in Pannerden. Dat laatste werd haar
levenswerk. Het begon in 2005 met een dag in de week , en ze bouwde
het langzaam uit tot een bedrijf. Er kwam steeds meer bij. Een groep voor
werk op de boerderij, een groep die appeltaartjes bakte en verkocht, een
houtwerkplaats. Deelnemers konden in eigen tempo meedoen. Vooral in
de beginfase was het hele gezin bij het project betrokken. Ze woonden
toen nog in Rhenen, en van daar uit “scheurde” Yvonne in haar auto naar
Pannerden. Ondertussen werkte ze haar telefoontjes af. Volgens haar
familie behield zij die rijstijl toen het gezin in 2009 verhuisde naar de
bochtige Aerdtsedijk. Het paste bij haar.
Geboren in Rhenen, is Yvonne opgegroeid als middelste kind in een warm
gezin, met een broer boven zich en een broer onder zich. De broers zorgden ervoor dat ze voor zichzelf leerde opkomen, en het doorzettingsvermogen, dat ze tijdens haar ziekte liet zien, had ze ook al in haar jeugd. In
het gezin Heemsbergen gold de stelling dat je niet zomaar moet opgeven,
maar dat het voldoende is als je je best hebt gedaan. Yvonne leerde dat
van haar moeder, en ze gaf het later door aan haar kinderen. Zo ontwikkelde ze de eigenschappen, die ervoor zorgden dat ze dingen voor elkaar
kreeg. Toen ze bij het dagcentrum in Tiel werkte met mensen met een
verstandelijke beperking had ze te vaak een eigen mening, en met enige
bluf besloot ze voor zichzelf te beginnen. De persoon, die ze was, kwam
zo veel beter tot haar recht. Ze had een duidelijk beeld voor ogen van wat
ze wilde.
Ze maakte een succes van Nova, maar haar zorg voor de cliënten ging verder. Mensen kwamen ook bij haar thuis over de vloer en bleven soms logeren. Wie problemen had, kon op haar rekenen. Yvonne maakte zich
sterk voor haar cliënten, en, als het nodig was, ook voor haar kinderen,
Joël en Noa. Ze ondersteunde hun keuzes, en, als het om hun welzijn ging,
liet ze zich niet afschepen.
Een sterke vrouw en moeder was ze, iemand waar iets van uit ging en op
wie je kon bouwen. Toen werd ze getroffen door haar ziekte. Het was ernstig. De vooruitzichten waren slecht. Nu moest Yvonne voor zichzelf knokken. Ze greep de medische mogelijkheden aan, die haar werden geboden.
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Ze was nog jong, en ze had veel om voor te willen leven. Er volgden een
paar jaren van zware behandelingen met kans op succes en op ernstige
complicaties. Enerzijds moest ze ervoor gaan. Anderzijds moest ze alles
regelen voor de reële kans dat ze het niet zou halen; een gespleten situatie. Gaandeweg namen haar krachten af, en de sterke, zelfstandige vrouw,
die gewend was de regie te hebben, moest steeds meer uit handen geven.
Nu mocht ze ervaren dat ze op anderen kon rekenen, zoals anderen dat
op haar hadden gedaan. Henk, Joël en Noa, de broers en hun gezinnen, de
beide hartsvriendinnen, en, waar nodig, ook de mensen van haar kerk,
waren er voor haar. Ook gedurende de lange maanden in het Academisch
Ziekenhuis in Groningen waren haar dierbaren bij haar in de achtbaan tussen hoop en vrees. Even leek het of ze het zou gaan redden. We zagen
haar weer in de zondagsdiensten, en zij en ik maakten plannen voor de
film.
Tijdens de laatste opname bleek het genoeg te zijn geweest. Yvonne gaf
aan moe te zijn, en naar rust te verlangen. De tijd was voor haar gekomen
om zich over te geven, en dat bleek ze te kunnen. Ze dacht vaak aan wat
haar vader altijd zei: “God is als een trapleuning. Je kunt hem altijd vastgrijpen”. En dat heeft ze gedaan. Ze heeft zichzelf, Henk en de kinderen
aan Hem toevertrouwd.
Martha Jonker

Dankwoord
Beste gemeenteleden,
Via deze weg willen we jullie hartelijk bedanken voor het medeleven
rondom het overlijden van Yvonne.
Maar ook voor alle hulp en medeleven in de jaren dat Yvonne ziek was,
willen we jullie bedanken.
De vele kaarten, telefoontjes, berichten en hulp waren voor ons tot troost
en steun.
Joël, Noa & Matthias en Henk van Bragt
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Zandkastelen

Bovenstaand schilderij is door de Amerikaanse kunstenaar Danny
Hahlbohm gemaakt bij Matteüs 7: 21-29. Met name bij vers 24 en 25,
waarin we lezen dat het verstandiger is je huis op een rots te bouwen dan
op zand. We worden opgeroepen te leven naar het Woord van God, dat
geeft houvast en stevigheid in je leven. Zonder God is het leven als een
zandkasteel, één golf en alles spoelt weg. Zo met de zomer voor de boeg,
zullen er weer heel veel zandkastelen gemaakt worden. Het is en blijft fascinerend te kijken naar de kracht van het water als het bouwsel wordt opgeslokt, tegelijkertijd heeft het ook een waarschuwend effect. Zoals gebouwen een stevige fundering nodig hebben, zo heeft ons geloof ook een
goede grond nodig. Stormen zullen altijd om je heen zijn, maar als jouw
leven geworteld is in de liefde van onze Heer, kun je ze het hoofd bieden.
Zoals Psalm 91 het zo schitterend verwoordt: Wie schuilt bij God,
de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.
Ds. Elise
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Pelgrimswandeling.
De werkgroep Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting van de Liemerse kerken organiseert op zaterdag 5 september weer een Pelgrimswandeling.
Dag allemaal,
Het ligt in de bedoeling om op zaterdag 5 september weer een Pelgrimswandeling te gaan maken.
We verzamelen dan om 10.30 uur bij camping Rhederlaagse Meren aan
de Marsweg 2 in Lathum.
We gaan deze keer op eigen gelegenheid naar deze verzamelplek, om mogelijke besmettingen met corona in auto's te voorkomen.
Van daar af lopen we naar camping De Veerstal, steken dan over met het
pontje naar Giesbeek en lopen zo terug naar Lathum.
Totaal ongeveer 7 km.
In de buitenlucht lopen is veilig, mits we ongeveer 1,5 m afstand van elkaar houden.
Nemen jullie zelf weer een lunchpakket en eventueel wat te drinken mee?
Onderweg zullen we o.l.v. ds. Jolande enkele malen stilstaan bij het
thema: "Door het Water".
De kosten voor het pontje bedragen 1 euro p.p.
Opgeven vooraf is noodzakelijk. Dat kan via de mail: habonnink@live.nl
of telefonisch: 026 3114522.
Hartelijke groet, Henk Bonnink

Vakantie ds Elise
Zondag 19 juli tot en met zondag 9 augustus.
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BIJZETTING URN
Op verzoek van de familie Pop is op woensdag 1 juli de urn van hun vader,
Floor Pop, bijgezet in het familiegraf op de Hervormde Begraafplaats te
Lobith.
Floor Pop was een bekende inwoner van Lobith-Tolkamer, geboren op 18
juni 1908 en overleden op 27 februari 2002.
In 1942 volgde hij zijn overleden vader op als notabel van de Hervormde
Kerk van Lobith.
Zijn vrouw Bets Ledder is op haar verzoek uitgestrooid op een voor haar
geliefde plek.
De familie Pop heeft ook het graf van zijn ( Floor) schoonouders, dat net
achter het familie graf ligt, voorzien van een nieuwe marmeren dekplaat.
De familie Pop zou het zeer waarderen als dit bericht in Kerknieuws zal
worden geplaatst.
Roel Breure
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PROTESTANTSE GEMEENTE VAN RIJNWAARDEN
Kerkenraadsleden
P. Jac. van Dijk

- voorzitter
pieter.jac.marian@gmail.com


(0316) 543022

T. Edink

- ouderling - scriba
rienedink14@gmail.com

(0316) 543691

E. Wijnands

- predikant
elisewijnands@kpnmail.nl

R. Breure

- ouderling—kerkrentmeester
roelbreure@gmail.com

M.Jonker

- diaken
mjonkerm@gmail.com

06-10508862

D.P. Koolmees

- diaken-voorzitter
dp.koolmees@telfort.nl

06-53104862

J .Leidekker

- ouderling - pastoraat
joke.leidekker@gmail.com

N. Quartel

- ouderling - pastoraat
Niels@quartel.net

R. van Strien

- ouderling –kerkrentmeester
rinavstrien@gmail.com

Vacature

-ouderling-pastoraat

06-23517979
(0316) 542818

(0316) 241162
06-38384429
06-81029492
06-53570204

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 september
zie ik graag tegemoet voor woensdag 26 augustus
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand.

COLOFON
Eindredactie
Redactieadres
E-mail adres
Internet

: Martien Tomberg
: Schuttersstraat 10 6916 TW Lobith
: kerknieuws@pkn-rijnwaarden.nl
: www.pkn-rijnwaarden.nl

(0316) 541855
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