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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 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

zaterdag 12 september
Voorganger
Ouderling
R. van Strien
Diaken
Organist
M. Prösch

10:30

zondag 13 september
Voorganger
Ds. Wijnands uit Hengelo
Ouderling
R. van Strien
Diaken
D.P. Koolmees
Organist
M. Prösch
Autodienst
P. Jac van Dijk

10:00
Lobith
06-23517979
0316-265016
06-53104862
0316-543483
0316-543022

zondag 20 september
Voorganger
Ds. Wilzing uit Arnhem
Ouderling
R. Breure
Diaken
M Jonker
Organist
D. Bolt
Autodienst
T. Edink

10:00
Lobith
026-7024727
0316-542818
06-10508862
0316-541740
0316-543691

Zondag 27 september
Voorganger
Ds. den Besten uit Zevenaar
Ouderling
P. Jac van Dijk
Diaken
D.P. Koolmees
Organist
D. Bolt
Autodienst
H. van der Molen
Autodienst
M. Prösch

10:00
Lobith
0316-526683
0316-543022
06-53104862
0316-541740
0316-543009
0316-543483

Lobede

0316-265016
0316-543483
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zondag 04 oktober
10:00
Voorganger
Ds. Oude Kotte uit Wehl
Ouderling
J. Leidekker
Diaken
M Jonker
Organist
M. Prösch
Autodienst
M. Prösch

Lobith
0314-845677
0316-241162
06-10508862
0316-543483
0316-543483

Toni Zenz
Beeldhouwer Toni Zenz werd op 7 juni 1915 te Keulen geboren en overleed op 18 maart 2014. Hij heeft in zijn leven veel tegenslagen gekend. Als
tegenstander van het naziregime heeft hij het gedurende de tweede wereldoorlog zeer moeilijk gehad. Zijn broer werd vermoord. Als kunstenaar
werd hij miskend en hij kampte met zware gezondheidsproblemen. Het
zijn deze pijnlijke ervaringen die we in zijn kunstwerken terugvinden. Misschien is zijn kunst voor velen toegankelijk, juist omdat hij diep menselijke
gevoelens op een herkenbare manier kan vertolken. In verschillende kerken in Duitsland staan beelden van Zenz, de meeste kunstwerken hebben
dan ook een Bijbelse achtergrond.
Toni Zenz sprak vaak over: Ich und Du. Alles gaat tussen ik en tussen ik en
God, de Heer. De Heer ondersteunt ons, Hij gaat met ons op weg. Een
hand op de schouder. Dat vinden we ook in onderstaand beeld:
Verbondenheid in verdriet. We kunnen
zelf het beeld invullen. Is het onze lieve
Heer die jou troost? Ik denk aan het beeld
dat in Mattheus gegeven wordt: kom tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijn, Ik zal
jullie rust geven. Of is het een medemens
die jou opvangt als je verdrietig bent? Is
hier eigenlijk wel een verschil tussen?
Want wat zeggen we vaak als we ons echt
gezien, gehoord en geliefd voelen door
iemand? Je bent een Godsgeschenk!
Ds. Elise Wijnands
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13 september startzondag 2020
De Protestantse Kerk Nederland heeft dit jaar als thema gekozen:
“Het goede leven, bloeien in Gods Licht”
Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden
aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver.
Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die
volop speelt in de samenleving, signaleert scriba René de Reuver.
“Nederland is een van de meest welvarende landen ter wereld, maar welvaart garandeert geen goed leven. Dat zien we in deze crisis: welvaart kan
verdampen, werk kan wegvallen, gezondheid kan afbrokkelen. Het coronavirus bedreigt ons allemaal."
Najaar 2019 verscheen het boek De zin van het leven, waarin journalist
Fokke Obbema met veertig prominente Nederlanders in gesprek gaat
over belangrijke levensvragen. De Reuver: “De rode draad daarin is: het
samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft
zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij
kunnen zijn, beseffen we maar al te goed hoe waar dit is. Tegelijkertijd
voegt het christelijke perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van
God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde hobby’s heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in
de ander die je stoort.”
Wat heeft de kerk te zeggen over het goede leven? De Reuver: “We moeten niet uitstralen dat wij - net wat meer dan anderen - wel weten wat het
goede leven is. Dat is niet zo: er wordt al eeuwenlang door allerlei mensen over nagedacht. Maar wat je vanuit het geloof wel kunt zeggen, is dat
het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven
goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle
vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God,
het licht van vergeving, valt over jouw leven.
(vervolg van het artikel is te lezen op protestantsekerk.nl)
Op 13 september zal bij het thema ‘Het goede leven stil’ gestaan worden.
Als kerkenraad hebben we ervoor gekozen een kerkdienst te houden met
na afloop koffie met wat lekkers. Het zal u niet verrassen dat vanwege het
Covid-19 virus, andere activiteiten helaas niet te realiseren zijn. De muzikale omlijsting van het klarinet ensemble, gevormd door onder andere de
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kinderen van wijlen Frieda en Jozias den Otter, kan hierdoor ook niet
doorgaan. Te veel risico op besmetting. Maar ze hebben toegezegd zeker
een keer in onze kerk te komen musiceren!
De 13e bespeelt Marcel het orgel, enkele gemeenteleden zullen boven bij
het orgel zingen, we luisteren naar muziek en naar het Woord, bidden samen het Onze Vader en met de zegen van onze God gaan we weer gesterkt de nieuwe week in. De zegen die zich uitstrekt tot ver buiten de
kerkmuren:
De genade van onze Heer Jezus Christus,
De liefde van God de Vader
De troost, de moed, de wijsheid en de kracht van de Heilige Geest
Is en blijft met u allen en met allen die u lief zijn,
waar zij zich ook bevinden.
Heb het goed!
Ds Elise

Opbrengst collecten diaconie
De juni-collecten ten behoeve van Corona-slachtoffers wereldwijd heeft
€328,= opgeleverd.
De recente collecte voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet heeft dat
bedrag geëvenaard: € 329,=
De diaconie rondt dat laatste bedrag af naar € 500,=
Prachtige resultaten, gezien de nog steeds beperkte deelname aan onze
zondagsdiensten.
In juni bevonden we ons nog in een gedeeltelijke lock-down!
Voor beide collectebestemmingen hebben we ons aangesloten bij Kerk in
Actie. De bedragen zijn inmiddels overgemaakt.
Martha Jonker, namens de diaconie
M. 06-10508862
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Kerkpraat: digitale nabijheid in tijden van fysieke afstand (3)
In de maanden juli en augustus ging er twee keer in de week een ZOMER
KERKPRAAT uit. Zo bleven we in deze warme zomermaanden toch digitaal
in elkaars nabijheid.
Gelukkig waren er ook al weer kerkdiensten. Wat was het fijn om een
aantal vertrouwde gezichten eindelijk weer te zien. Toch is de groep kerkvrienden die nog liever thuis bleven of lekker op vakantie gingen best wel
groot. Daarom bleven we de KERKPRAAT nog versturen. Zestien afleveringen zijn er nog uitgegaan. Gelukkig opnieuw met bijdragen ook van de lezers.
Dankzij die inzet weten we inmiddels veel meer over het kerkelijk erfgoed
van de protestantse gemeente(n) in Rijnwaarden. Ook over de geschiedenis van gebeurtenissen op het Gelders Eiland.
En natuurlijk waren er de bijdragen zoals een verhaal of gedicht dat een
lezer graag wilde delen.
Vanaf september stopt de KERKPRAAT. Langzaam aan gaan we wat makkelijker weer eens bij elkaar op bezoek of vinden we elkaar op andere manieren. Laten we aandacht aan elkaar blijven geven.
Nabijheid verdient het om op een nieuwe manier invulling te krijgen.
Dat kan samen met dorpsgenoten zijn. Enkele ideeën:
 de kerk één keer door de weeks overdag een uur open zetten.
Wie wil kan er even rustig verblijven. Afwisselend kan er muziek
gespeeld worden of uit een boek voorgelezen. Inloop staat vrij.


de Ontmoeting één keer in de week op een avond een uur open
voor dialoog. Vooraf aanmelden en met maximaal acht personen
op anderhalve meter van elkaar van gedachten wisselen over werk,
familie, zingeving. Deelnemers nemen zelf hun drinken en mok mee.



een keer per maand samen een wandeling maken. Het is goed te
doen om op afstand van elkaar samen te lopen. Vooraf aanmelden.
Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

.

Wij zijn bereid de ideeën te verzamelen en door te spelen aan de kerkenraad en daarna mede uit te werken. Geef het ook door als je als vrijwilliger zo’n activiteit één of meerdere keren mede wil organiseren.
Nogmaals danken wij de lezers van KERKPRAAT. Het gaat u allen goed.
Cora Verburg en Aad Braskamp, coratio@xs4all.nl of 06 543 35 150
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Het lied 'Swing low, sweet chariot',
gezongen door Joany Muskiet
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
I looked over Jordan, and what did I see?
(Coming for to carry me home)
A band of angels coming after me
(Coming for to carry me home)
Swing low, sweet chariot ...
If you get there before I do
(Coming for to carry me home)
Tell all of my friends, that I'm coming there too
(Coming for to carry me home)
Swing low, sweet chariot ... (3x)
Muziek: Frank van Essen (arrangement), Allard Gosens, Jan Willem van
Delft en Sjoerd Visser (Bekijk de uitvoering op YouTube)

Toegelicht: Swing low, sweet chariot
(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)

Dit lied is een typisch voorbeeld van een Afrikaans-Amerikaanse spiritual,
een traditie die is ontstaan in de zwarte slavengemeenschappen in de Verenigde Staten. Hun liederen werden generaties lang mondeling
(zingend!) doorgegeven.
Wallace Willis
Dit lied is in die traditie bedacht en ‘geschreven’ door Wallace Willis. Het
verhaal gaat dat zijn slavenhouder (aan wie hij zijn achternaam Willis ontleende) hem en zijn vrouw hoorde zingen in de deuropening van hun hut
en dat veel mooier vond dan de zang van de destijds bekende zwarte acapella-zanggroep The Jubilee Singers van de eveneens toenmalige zwarte
Fisk University in Nashville, Tennessee. Wallace Willis en zijn vrouw ‘Aunt’
Minerva gingen vanaf dat moment deel uitmaken van dit koor, wat hen
tot uitvoeringen door heel de VS en Europa bracht. Van Wallace Willis is
niet veel meer bekend dan dat hij rond 1880 gestorven moet zijn als vrij
man van rond de 60 jaar, maar in een anoniem graf is terecht gekomen.
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Wat wel van deze man is overgebleven, die aanvankelijk als slaaf dus eigenlijk geen eigen naam en menselijke waardigheid had, zijn een aantal
liederen waarvan Swing low, sweet chariot één van de bekendste is.
Eenvoud
Muziek die ontstaat in een mondelinge traditie van overlevering kenmerkt
zich vanzelfsprekend door een eenvoudige opbouw, met vrijwel altijd een
refrein. Een steeds herhaalde regel kost immers geen moeite om te onthouden. Zo ontstaat er in deze ‘vrije’ muziek een vorm die zich in liturgische muziek ook voordoet, namelijk met een voorzanger en een groep die
in koor antwoordt. In dit lied zingt het koor – na twee coupletten ken je
het al uit je hoofd – steeds de regel ‘coming for to carry me home’. Dat is
dan ook het thema van het lied. De voorzanger geeft – net zoals we bij
een demonstratie vaak zien! – de voorzet, en de groep pakt het op. En
door dat steeds maar te herhalen wordt de boodschap steeds dieper deel
van je eigen wezen.
Handkar
Het beeld van dit lied is dat van een handkar, een bekend en alledaags
gereedschap voor een werkend volk. Maar in plaats van goederen te dragen, draagt het deze keer de zanger zelf. Zachtjes heen en weer wiegend,
niet ruig deze keer, brengt het de zanger ‘thuis’.
De ik-persoon kijkt over de Jordaan, met andere woorden: hij kijkt naar de
overzijde, naar het Beloofde Land, en engelen vergezellen hem (of haar).
Weer is de parallel met kerkelijke liturgie opvallend, omdat deze zin doet
denken aan het In Paradisum uit de katholieke uitvaartmis, waar engelen
de dode begeleiden naar het paradijs.
Het hele (zware) leven wordt op die tocht, op die handkar meegesjouwd:
de vreugde (sometimes I’m up) en de moeite (sometimes I’m down).
Troost
Swing low, sweet chariot is een lied van hoop, al is de hoop – hoe kan het
anders in een slavenbestaan – gericht op het leven na de dood.
Aandoenlijk is dat de ik-persoon tegen zijn geliefde zegt: ‘Als ik eerder ga,
dan maak ik een gaatje en trek jou erdoor. Maar als jij eerder gaat, laat al
mijn vrienden dan weten dat ik er ook aan kom.’
Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home.
Uit: 'Met hart en ziel' met de meditatie van ds. Marleen Blootens 22 augustus 2020 NPO
2 18.00 - 18.15. Wekelijks een andere tekst, deze weken over personen uit het Nieuwe
Testament.
Joke Leidekker-Wiegers
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De Inloop
Beste mensen.
We hopen dat u allen in deze corona tijd ,gezond bent en gebleven. We
hopen dan ook dat dit zo mag blijven. Maar ja,om nu al weer te beginnen
met de inloop,lijkt ons nog niet verstandig. We willen de maand september nog even afwachten en misschien moeten we het dan proberen om
het weer op te starten,maar dan misschien in een andere vorm. Maar
daar later we u meer over weten in het volgend kerknieuws. Blijf gezond.
Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.
Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.
We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?
Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.
Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.
Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.
Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.
Marry de Haan(uit ZIP.nl)
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Hartelijke groet Alie &Leis.

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 oktober
zie ik graag tegemoet voor woensdag 23 september
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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