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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 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 Rijder 0316-543492 
Autodienst D. Bolt 0316-541740 

zondag 08 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Zemmelink uit Aalten 0543-475525 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst I. Breure 0316-542818 
Kinderkerk              Laura                                                     06-12656826 
Bijzonderheden Dankdagzondag 

zondag 15 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling N. Quartel 06-81029492 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst P. Jac van Dijk 0316-543022 
 
zondag 22 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit 's Heerenberg 06-23517979 
Ouderling R. van Strien 0316-265016 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst T. Edink 0316-543691 
Kinderkerk              Ingrid 
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zondag 29 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling R. Breure 0316-542818 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst H. van der Molen 0316-543009 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
Bijzonderheden    1e Advent 
 
zondag 06 december 10:00 Lobith 
Voorganger Kerkenraad 
Ouderling P. Jac van Dijk 0316-543022 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst M. Prösch 0316-543483 
Kinderkerk              Laura                                                    06-12656826                               
Bijzonderheden    2e Advent 

zondag 13 december 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit 's Heerenberg 06-23517979 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken M Jonker 06-10508862 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst H. Stolk 06-11250126 
Kinderkerk              Martha                                                 06-10508862 
Bijzonderheden 3e Advent 
 
zondag 20 december 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Ouwehand uit Tolkamer 
Ouderling N. Quartel 06-81029492 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst M. Tomberg 0316-541855 
Kinderkerk             Eva                                                         06-23912988 
Bijzonderheden    4e Advent 
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In memoriam Henk Scholing 
 

Hendrik Lambertus Scholing    
*Arnemuiden 28 november 1933                  †Aerdt 2 oktober 2020 

 
Op de kaart, die samen met Henk door kleindochter Dayo is ontworpen, 
staat: Geborgen in het licht en de liefde van de Eeuwige. Onder de foto 
van Henk, waarop we Henk zien zoals we hem allemaal kennen: vriende-
lijk en lachend, staat zijn eigen inspirerende uitspraak:  “Ik voel mij een 
gezegend mens om alles waarvan ik in mijn leven heb kunnen genieten en 
om wat ik heb mogen doen”. Het was ook de uitdrukkelijke wens van 
Henk om een dankdienst voor zijn leven te houden. “Er is zoveel om dank-
baar voor te zijn”, zei hij! 
Wat was het bijzonder om samen met Henk, Cock en de kinderen deze 
dankdienst voor te mogen bereiden. De muziek, vooral ook het live zingen 
van het kwartet Menura Voci, waar zoon Hans deel van uitmaakt, was een 
intens onderdeel van de dienst.  
Door de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus waren we 
zeer beperkt in het aantal aanwezigen in onze kerk in Lobith. Heel fijn dat 
we via zoon René een hele mooie livestream van de dienst hadden.  
Zo kon óók de familie in Canada op het zelfde moment de dankdienst 
meebeleven. Toen de kleinkinderen met een brandende kaars naar voren 
kwamen, gaf dit zo`n bijzondere dynamiek, die eigenlijk symbool staat 
voor het leven: we staan immers niet stil in het uitdragen van het licht. 
God roept ons om overal een licht te zijn, met elkaar weerkaatsen wij Zijn 
glans. 
Een heel ontroerend moment was toen de vijf kinderen de geloofsbelijde-
nis van hun vader voorlazen. Een geloofsbelijdenis in 2009 door Henk op-
geschreven en zoals hij liet weten: “ik sta er nog steeds achter!”.  
Ik geloof in Jezus Christus, mensenzoon van God gegeven, die tijdens zijn 
rondwandelingen op aarde mensen weer oprichtte. Jezus die ook van mij 
vraagt Hem te volgen, schreef Henk. Het is een levensopdracht voor ons 
allemaal. Soms gaat het als vanzelf, maar dikwijls is het ook al struikelend 
en strompelend, met vallen en opstaan. Wat is het dan een zegen als je 
iemand naast je hebt die samen met jou dat pad volgt. Henk vond in Cock 
zijn grote liefde, en omgekeerd! Het huwelijk werd op 28 juni 1959 door 
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de vader van Henk in de gereformeerde kerk van Strijen bevestigd.  
De trouwtekst was voor zijn zoon en aanstaande schoondochter gauw  
gekozen:   
Leg mij als een zegel aan Uw hart, als een zegel aan Uw arm,  
want sterk als de dood is de Liefde. 
Als je met elkaar een diamanten huwelijk hebt beleefd, zelfs 61 jaar, dan 
weet je dat liefde sterk is als de dood. Dan weet je dat de zegel aan het 
hart en aan de arm krachtig en tegen heel veel bestand is.  
Door Jezus leren we dat liefde tóch sterker is dan de dood. 
Zoals Henk het aan het einde van zijn geloofsbelijdenis verwoordt: 
Ik geloof dat de dood niet het einde is, maar dat ik aan het einde van mijn 
leven word opgevangen door de Eeuwige die ik God mag noemen. 
 
Als je je voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn. 
Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn. 
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn, 
dan ben je niet heengegaan, maar Thuisgekomen. 
 
Een gezegend mens is geborgen in het licht en de liefde van de Eeuwige. 
Laat dit Cock, de kinderen en kleinkinderen en allen die hen in het hart 
hebben gesloten tot grote steun zijn! God bewaart hen allemaal in de 
palm van Zijn hand. 
 
Ds. Elise Wijnands 
 

22 november eind kerkelijk jaar 
 
Het coronavirus houdt ons danig in de greep. Dit heeft ook gevolgen voor 
de kerkdiensten, met name voor de dienst op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. De eeuwigheidszondag, waarop wij al onze gemeenteleden 
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen bij name noemen. Een dienst die 
mede door nabestaanden werd vormgegeven. Het moge duidelijk zijn dat 
dit jaar alles anders is. We houden, tenzij we onze kerkdeuren moeten 
sluiten, wel een kerkdienst, de namen zullen ook genoemd worden en 
voor ieder zal een kaars aangestoken worden. Deze kaars, de steen en 
een bemoedigingsboekje zullen persoonlijk bij de nabestaanden worden 
gebracht. De laatste jaren werden ook alle kerkgangers uitgenodigd een 
lichtje te ontsteken en voor in de kerk neer te zetten op het houten kruis. 
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Ook dat zal dit jaar niet op deze wijze gaan. Eén lichtje zal voor ons allen 
op het houten kruis gezet worden. Weet dat we als gemeente delen ons 
verdriet delen, ook op afstand!, in de belofte dat God met ons meegaat, 
bemoedigt en troost. 
 
Ds. Elise Wijnands 
 

Tot wij… 
 
De coronawolk lijkt maar niet voorbij te trekken, in tegendeel: donkere 
wolken pakken zich boven onze hoofden samen. Aangescherpte maat-
regelen, dreigende lockdown… Het spotje van de overheid dat in augustus 
startte, horen en zien we nog dagelijks: “We zijn allemaal klaar met coro-
na. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Daarom moeten we ons aan 
de maatregelen blijven houden. Vermijd drukke plekken en houd 1,5 me-
ter afstand. Alleen zo beschermen we elkaar en houden we verspreiding 
van het virus tegen. #AlleenSamen”. 
Tsja, zullen we nog voldoende veerkracht en uithoudingsvermogen heb-
ben?  
Er is een hele mooie Ierse zegen: 
  
May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields 
and until we meet again, 
until we meet again, 
may God, may God hold you 
in the palm of His hand. 
 
And until we meet again, 
until we meet again, 
may God, may God hold you 
in the palm of His hand. 
 
Moge de weg opgaan om je te ontmoeten 
Moge de wind altijd achter je staan 
Moge de zon warm op je gezicht schijnen 
De regens vallen zacht op uw velden 
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En tot wij elkaar weer ontmoeten 
Moge God je in de palm van zijn hand houden 
Moge de zon je dagen helder maken 
Moge de sterren jouw nachten verlichten 
 
Moge de bloemen langs je pad bloeien 
Je huis staat stevig tegen de storm 
En tot wij elkaar weer ontmoeten 
Moge God je in de palm van zijn hand houden. 
 
Tot wij…tot wij elkaar weer ontmoeten, we weten niet wanneer en waar, 
maar tot die tijd houdt God ieder in de palm van zijn hand. Zoals we in 
Jesaja 49:16 kunnen lezen heeft God ons in zijn handpalm gegrift.  
Onuitwisbaar! 
Laat dat ons tot steun zijn, zodat wij krachtig de komende periode tege-
moet gaan. Want er komt een tijd dat die donkere coronawolken verdre-
ven worden!  
 
Ds. Elise Wijnands 
 
 
 
 
 
 

Naar aanleiding van de Kerkenraadsvergadering  
d.d. 15 oktober jongstleden. 

 
We hebben in een beperkte samenstelling vergaderd vanwege de Corona-
richtlijnen. Onze vergadering stond dan ook goeddeels in het teken van de 
gevolgen voor onze gemeente van Corona en de achtereenvolgende lock-
downs. Sedert we weten dat het virus onder ons is, halverwege maart dit 
jaar, hebben we een fors aantal vaste kerkbezoekers niet meer gezien. 
Sommigen komen we op andere momenten tegen, anderen niet. Met het 
vooruitzicht van stille herfstmaanden en mogelijk ook nog wintermaan-
den voelen we de noodzaak om op een andere manier contact met elkaar 
te onderhouden. 
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Tijdens de eerste lock-down hebben we veel profijt gehad van de Coratio-
nieuwsbrieven, een initiatief van Cora Verburg en Aad Braskamp. Inmid-
dels hebben we gemerkt dat zij dit alweer hebben opgepakt. De nieuws-
brieven zijn een belangrijk communicatiemiddel, maar we beseffen dat 
niet iedereen hiermee wordt bereikt. Een ander initiatief van Cora en Aad 
is recent van start gegaan; het inloopuurtje. De kerk is dan gedurende een 
uur open voor ieder die binnen wil lopen om even stil te zijn, te bidden, 
een kaarsje te branden. Er is passende muziek, en misschien wordt er een 
tekst gelezen. Als er weer een open kerk moment aankomt, zullen Cora en 
Aad dit in hun nieuwsbrief aankondigen. 
 
De Kerkenraad heeft inmiddels een aantal dingen in beweging gezet om 
de diensten en de onderlinge ontmoeting gaande te kunnen houden. Aan 
de contactpersonen van de Warme Deken wordt verzocht actief contact 
te zoeken met degenen, die al enige tijd niet meer in beeld zijn. Mocht u 
een van die mensen zijn, dan hopen we dat u aan de Kerkenraad, de do-
minee of aan uw contactpersoon bij de Warme Deken wilt laten weten 
hoe het met u gaat, en waar u behoefte aan heeft. We hopen met deze 
actie en oproep ook degenen te bereiken, die niet of bij voorkeur niet via 
de computer communiceren. 
 
Daarnaast willen we de digitale mogelijkheden uitbreiden. Er is financie-
ring voor het aanpakken van onze website, die momenteel vooral dienst 
doet als Anbi-voorwaarde. We hopen de site om te kunnen turnen naar 
een levendig en up to date platform voor gemeenteleden en belangstel-
lenden van buitenaf. 
 
Ook de video- en geluidsmogelijkheden in de kerk zelf zullen worden ver-
beterd. Niels Quartel en Gert de Rijder waren hier al mee bezig. Inmiddels 
heeft het regio-overleg van de Liemerse kerken voorgesteld hier regio-
breed mee aan de slag te gaan. De kerken, die hier al verder mee zijn, 
kunnen de anderen advies geven. Ook kunnen er misschien gemeen-
schappelijke aanschaffen worden gedaan. 
 
We doen wat we kunnen, maar we realiseren ons dat het voorlopig niet 
meer wordt zoals we gewend waren, en waar we ons thuis bij voelden. De 
Corona-beperkingen hebben ook gevolgen voor de jaarlijkse herdenkings-
dienst (u leest meer daarover in de bijdrage van ds. Elise) en voor de 
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Kerstdiensten. We hebben een beslissing over de Kerstdiensten nog even 
voor ons uitgeschoven. In het decembernummer van Kerknieuws mag u 
daar uitsluitsel over verwachten. 
 
Over het regio-overleg valt verder nog te melden dat PKN Rijnwaarden, 
wij dus, mee gaan doen met onderzoek door een externe adviseur naar 
de samenwerkingsmogelijkheden tussen de kerken in de regio. Dit met 
behoud van het kerken in het eigen gebouw. We houden u op de hoogte. 
Wij wensen u Gods zegen, en we zien u graag terug, op welke manier dan 
ook. 
Namens de Kerkenraad, Martha Jonker  
 

De non-duale weg 
 

Niets kan je gelukkig maken 
 
Zonder het te beseffen, zijn we bijna allemaal in de greep van een versla-
ving. En dan bedoel ik niet alleen de voor de hand liggende; die aan mid-
delen. De meeste van onze verslavingen zijn subtieler, maar daarom niet 
minder lastig om vanaf te komen. We herkennen dit niet direct als een 
verslaving, maar ons hele leven staat in het teken van de zoektocht naar 
het geluk. We zoeken het geluk meestal in dingen. Als ik “dingen” zeg, be-
doel ik niet alleen de materiele dingen, zoals meer welvaart, een groter 
huis, een betere auto, en natuurlijk ook de middelen. Minder herkenbaar, 
maar minstens zo ingrijpend, zijn onze pogingen het geluk te vinden in 
subtielere dingen: een betere gezondheid, een andere relatie, een nieuw 
dieet, het laatste zelfhulpboek, en, eerlijkheidshalve, een nieuwe leer en 
een nieuwe leraar. En heb je ooit geprobeerd af te kicken van je versla-
ving aan het denken? Is het gelukt?  
 
Het maakt niet uit van welk object we de verlossing verwachten, de kring-
loop van verslaving verloopt altijd op dezelfde manier. We hoeven niet 
per se diepongelukkig te zijn. Een gevoel van verveling of irritatie is 
meestal al voldoende om ons op weg te laten gaan naar iets anders, iets 
beters, iets nieuws, dat ons eindelijk voor eens en voor altijd gelukkig zal 
maken en rust zal geven. Maar als we het gevonden denken te hebben, 
duurt het niet lang of het blijkt toch niet te zijn wat we ervan verwacht-
ten. En weg zijn we weer, op zoek naar datgene wat ons eindelijk de vrede 
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en het geluk zal geven, waar we hartstochtelijk naar verlangen. 
 
Doordat we verwachten het geluk ergens in de toekomst te vinden, wan-
neer de omstandigheden ons eindelijk gunstig gezind zullen zijn, zijn we 
eigenlijk zelden of nooit in het heden, de plek waar ons leven zich af-
speelt. 
 
Is er dan echt niets wat ons gelukkig kan maken, en is het dus onverstan-
dig en tijdverspilling om het geluk na te streven? O.a. over deze vraag bui-
gen we ons op de non-duale weg, waarvoor ik ook in het vorige nummer 
van Kerknieuws jullie aandacht heb gevraagd. Opnieuw nodig ik je uit om 
met mij een stukje op deze weg te gaan. Onze bijeenkomsten zullen in het 
teken staan van de contemplaties van de Engelse a dvaita-leraar Rupert 
Spira. De contemplaties zijn door mij in het Nederlands vertaald. Rupert is 
de eerste om toe te geven dat hij “weer een nieuwe leraar” is, zij het met 
een eeuwenoude leer. Ik volg zijn lessen nu een dikke twee jaar, via You 
Tube, life in Amsterdam, en de laatste tijd vooral via ZOOM, en ik voel nog 
niet de behoefte aan iets anders. 
 
Ik hoop in januari met een groepje van start te kunnen gaan. Laat van je 
horen, als je belangstelling hebt. Graag tot ziens. 
 
Martha Jonker 
M. 06-10508862 
mjonkerm@gmail.com 

Filmavond Spirizin afgelast 
  
In het vorige Kerknieuws vroegen wij u de avond van 18 november vrij te 
houden voor een filmavond van spirizin (onder voorbehoud van corona 
beperkingen). Wat tussen haakjes stond is inmiddels voorzien van een uit-
roepteken, we zijn stevig in de lock-down beland. Het lijkt ons dan ook 
niet verstandig de filmavond door te laten gaan. 
Wanneer de omstandigheden weer beter zijn, gaan we zeker weer inte-
ressante bijeenkomsten organiseren, waarbij we bijzondere films gaan 
zien en erover napraten, en waarbij we gesprekken voeren naar aanlei-
ding van boeiende inleidingen in een spiritueel café op zondagavonden. 
U hoort van ons! 
 
Hinno, Janine en Stoni 
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Nabijheid door activiteiten (2) 
 

In het Kerknieuws van oktober schreven wij over nieuwe en bestaande 
activiteiten te starten in het seizoen 2020 – 2021.  
Gegeven het nog rondgaande coronavirus is in wijsheid besloten om de 
activiteiten vooralsnog te beperken. Daarom nog geen ‘inloop’ maande-
lijks op woensdag. En ook in november geen activiteit van ‘Spirizin’. 
 
Wandelen: Enkele enthousiastelingen gaan samen wandelen. Wie zich wil 
aansluiten, aanmelden bij Cora of Aad. 

 
Open kerk: Op een doordeweekse dag is de kerk een uur open voor een 
moment van stilte, bezinning, een kaarsje opsteken of een gesprekje. Op 
momenten is er muziek te horen of wordt er iets voorgelezen uit boek of 
gedichtenbundel. Je kan komen en gaan wanneer je wilt.  
Iedereen is welkom van 13.30 – 14.30 uur op donderdag 5 november, 
woensdag 18 november, woensdag 2 december, donderdag 10 december 
en woensdag 16 december. 
 
Taizé-viering: Op 14 november a.s. is er van 19.30 – 20.15 een Taizé-
viering in de Slangenburgkerk te Doetinchem. Enkele kerkleden gaan hier 
heen voor oriëntatie: wat kunnen we leren om het bij ons ook te organi-
seren. Wie ook mee wil, meld je bij Niels. 
Als de dienst doorgaat (gelet op corona) kan die ook worden gezien op 
www.kerkdienstgemist.nl 
 
Kinderactiviteiten: Zie apart bericht. 
 
Contemplatie en gesprek over de non-duale weg: start in januari 2020. 
Zie apart bericht van Martha. 
 
Bezinningskring: start in januari 2020. Wil je ook mee gaan doen, laat het 
Cora weten. 
 
Wie mee wil doen als vrijwilliger of lekker als deelnemer, laat het de be-
trokkenen weten. Lees het bericht nog eens in het oktobernummer. 
 
De werkgroep Activiteiten: Aad (06 46606483), Cora (06 54335150), Mart-
ha (06 10508862), Niels (06 810294920, Laura (06 12653626), Eva (06 
23912988) 
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  Adventsproject van de Kinderkerk 
 

In deze tijd van slecht nieuws, om nog maar te zwijgen van “fake” nieuws, 
snakken we allemaal naar goed nieuws. Ook onze kinderen krijgen het 
een en ander mee van de onrustbarende berichten, die dagelijks over ons 
worden uitgestort. We vinden het dan ook heel goed van pas komen dat 
het Adventsproject van “Kind op Zondag” “het beste nieuws” tot thema 
heeft gekozen. Met een zoektocht naar goed nieuws gaan we met de Kin-
derkerk de advent in, uitmondend in het beste nieuws op Kerstochtend. 
We hopen dat de kinderen ervan meekrijgen dat, als je goed kijkt, er heel 
veel is waar je vreugde en hoop aan kunt ontlenen. Het slechte nieuws 
heeft niet het laatste woord. Er is een grotere werkelijkheid dan die van 
ons dagelijkse getob en gedoe. En die werkelijkheid is te vinden. 
 
Het voornemen is om iedere zondag van de Advent, te beginnen op 29 
november, Kinderkerk te houden. De kinderen gaan in hun eigen ruimte 
met het project aan de slag, behalve op 20 december. Ds. Eva gaat dan 
voor, en de kinderen krijgen een opdracht, waarmee ze in de dienst blij-
ven. Met het oog op de Coronamaatregelen is nog niet bekend op welke 
manier de Kerstdiensten zullen worden uitgevoerd, maar om extra drukte 
te vermijden zullen we op Kerstochtend voor aanvang van de dienst met 
de kinderen naar boven gaan, en zullen we niet aan het einde van de 
dienst in de kerk terugkeren. 
 
We hebben een plan uitgezet bij de collega’s van de Katholieke gemeen-
schap voor een gezamenlijk Adventsactiviteit op een middag in de Kerst-
vakantie, en we zijn nog in afwachting van hun definitieve reactie. Ook 
daar worstelen ze met wat er nog wel en wat niet kan in deze ingewikkel-
de tijden. We hopen daar in het volgende nummer van Kerknieuws duide-
lijkheid over te kunnen geven. 
Alle kinderen en kleinkinderen zijn bij deze van harte uitgenodigd. 
 

Het team van de Kinderkerk: 
Laura, Ingrid, Eva, Martha 
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Mediteren over Gods Woord. 
 
Hoe meer je de Bijbel leest en hoe meer je erover mediteert, hoe meer je 
erover verbaasd zult zijn. — Charles Spurgeon 
 
Veel volgers van Christus begrijpen niet wat mediteren eigenlijk betekent. 
Wanneer we mediteren over iets, focussen we eenvoudigweg op onze 
gedachten. Om te begrijpen wat het betekent om te mediteren over Gods 
Woord. Rick Warren zegt: "Misschien verrast je dit, maar als je weet hoe 
je je zorgen moet maken, weet je al hoe je kunt mediteren over Gods 
Woord. Je zorgen maken begint wanneer je een negatieve gedachte 
neemt en er voortdurend, zonder ophouden, over blijft nadenken. Wan-
neer je een tekst uit de Schrift neemt en er voortdurend, zonder ophou-
den, over blijft nadenken, noemen we dat mediteren." 
 
De Bijbel spreekt meer dan twintig keer over mediteren en roept ons op 
om te mediteren over Gods Woord. Het is een goede gewoonte die we 
kunnen inbouwen in onze dagelijkse tijd met God. Het geeft een mentale 
en emotionele rust en zal ons spiritueel laten groeien. 
 
Als we elke dag tijd nemen om in de Bijbel te lezen, kunnen we de Schrift-
gedeelten zorgvuldiger onderzoeken en een gesprek beginnen met God. 
Om te begrijpen hoe we mediteren over een aantal verzen, gaan we  
Efeziërs 4:31-32 (BB) ontleden. Het zegt: 
 
 31 Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloe-
ken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen. 32 Wees vrien-
delijk en behulpzaam voor elkaar. 
 
Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven. 
 
Als we willen mediteren op dit vers, kunnen we dit in vragen gieten en het 
op onszelf betrekken in het hier en nu. Dan zijn de volgende vragen moge-
lijk. 
 
Ben ik verbitterd? 
Ben ik een boos persoon? 
Zijn mijn woorden hard? 
Is mijn hart zacht? 
Vergeef ik anderen vrijwillig? 
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Daarna luisteren we en wachten we op de krachtige en toch zachte stem 
van God. Het zal zelden hoorbaar zijn, maar we zullen weten wat Hij tot 
ons zegt. We kunnen deze Bijbelse meditaties verder in ons laten door-
werken gedurende de dag. Zij zullen ons bewust maken van elke bitter-
heid, angst, boosheid, koppigheid of onvergevingsgezindheid die onze ge-
dachten kan beheersen. 
 
De waarheden van de Schrift zullen diep in onze ziel binnenkomen wan-
neer we mediteren over Gods Woord. Meditatie biedt ons een nieuw ni-
veau van rust, omdat we onze mentale energie gebruiken om na te den-
ken over Gods Woord en onze gedachten niet laten verdrinken in de zor-
gen van deze wereld. En niet alleen dat. We hebben de macht om deze 
levensveranderende woorden van God toe te passen in ons leven. Wan-
neer we dit soort inspanning doen, dan kan het niet anders dan dat we  
worden zoals God ons heeft bedoeld. 
 
Zelf doen 
 
Kies een Schriftgedeelte uit de lezingen van vandaag, of kies een ander 
Schriftgedeelte en mediteer erover. Vraag God, terwijl u het leest, om u te 
tonen waar u Hem gehoorzaamt en waar u moet veranderen om geeste-
lijk te groeien. Laat deze nieuwe ontdekkingen in uw gedachten doorwer-
ken gedurende de dag. 
 
En… deel het met mensen om u heen. 
Laten we elkaar deelgenoot maken van wat God ons geeft. 
TIP: schrijf elke openbaring op in een schrift.  

 

 

 

 

 

 

Joke Leidekker-Wiegers 
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Onze kerk en haar begraafplaatsen 

 
De Protestantse Gemeente Rijnwaarden heeft twee begraafplaatsen, één 
in Aerdt en één in Lobith. Beide zijn de verantwoordelijkheid van de kerk 
en moeten dus worden onderhouden. 
De begraafplaats in Aerdt onderhoud ikzelf, met twee maal per jaar hulp 

van Jan Verplanke en Frits Burkhard 
voor het zware snoeiwerk van de cir-
ca 200 meter beukhagen en haag-
beuken. Het beheer nam ik in 2018 
over van Gerrit Gerritsen na zijn 
overlijden. Dank zij hem, Jan en Frits 
zag het kerkhof er altijd keurig ver-
zorgd uit. Dat was een goede start 
voor mij. Na enige tijd ging ik op zoek 
naar een indelingstekening en regis-
ter van namen. Dit was er in beperk-

te mate. Begin dit jaar, in coronatijd, heb ik samen met Cora de gehele 
begraafplaats ingemeten en op schaal getekend. Hierna heb ik samen met 
Roel Breure alle grafmonumenten gefotografeerd en alle teksten inge-
voerd in een computerprogramma. Het is de bedoeling dat straks de teke-
ning en het register van namen voor een ieder digitaal zijn in te zien. 

De begraafplaats in Lobith. Het kerkhof is best een onderhoud vergend 
geheel. Veel wildgroei en veel rommel gevende struiken en bomen, zoals 
veel vallende naalden en bladeren. Er zijn hier weinig graven die onder-
houden worden, dus verkeren er de nodige grafmonumenten in deplora-

bele staat. Het onderhouden door 
groepjes vrijwilligers is dan ook tel-
kens een hele klus. Desondanks, was 
er laatst veel energie aanwezig om de 
begraafplaats weer te fatsoeneren. 
Een werkgroep bestaande uit Ton, 
Roel, Pieter, Joke, Fred, Adrie, Dirk, 
Henk en Aad gingen aan de slag.       
En Ien zorgde voor de koffie. Ook de 
natuur hielp een handje mee.Aan de 
randen van het kerkhof staan en   
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 stonden de nodige uit de kluiten gewassen cipressen met enorme 
klimop‘bomen’. Na een windstoot werden enkele van deze ongewenste 
gevaartes omgelegd. Dit leidde direct tot ingrijpen van de vrijwilligers 
(Roel, Henk, Pieter, Aad). Na het verwijderen van de omgevallen bomen 
snoeiden we verder tot er zo’n 30 m3 snoeisel lag. Hans van der Molen 
regelde dat de Gemeente Zevenaar met een vrachtwagen met forse kraan 
erop ons kwam verlossen van deze groenmassa. Dank aan allen voor de 
plezierige manier van samen werken. Voorlopig ziet het kerkhof er weer 
redelijk uit.Voor dit kerkhof wil ik in 2021 een tekening en register van 
namen digitaal beschikbaar maken. 

Open terrein. Naast het werk op de begraafplaats schoonde de eerste 
groep vrijwilligers ook het stuk grond (ca. 155 m2) achter “De Ontmoe-
ting” op. Ze verwijderden onkruid en veel  zwerfvuil. Het groenafval werd 
verzameld op een grondkar van Hans van der Molen, die zorgde voor ver-
dere afvoer. Het eindresultaat mocht er zijn. Door het wegbranden en uit-
trekken, spitten en schoffelen, is ook dit terrein weer netjes om te zien. 
Zo samen werken is ook samen kerk zijn. Momenteel wordt naar een defi-
nitieve  toekomstige bestemming van het terrein gezocht. Enkele plannen 
zijn al gegenereerd en de tijd wijst uit welke de beste is. Mogelijk kan dat 
gelijk oplopen met de beoogde flinke opknapbeurt van het dorpshart van 
Lobith (zie nieuwsberichten op omroep Gelderland). 

oktober 2020, Aad Braskamp 
 

ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS LOBITH. 
Op vrijdagmorgen 18 september heeft een groep vrijwilligers, zich bezig 
gehouden met het onkruid vrij maken van het kerkhof en het veldje naast 
de Ontmoeting. Gewapend met schoffel, hark, heggenschaar en zelfs met 
een hogedrukspuit en gasbrander, werd er fanatiek gewerkt  Tegen de 
klok van twaalf was het werk gedaan en was ook al het groen opgeladen 
op de grote wagen. Zo kon Hans van der Molen de volgeladen kar de vol-
gende dag naar de gemeentewerf brengen.Twee weken later werden wij 
door een buurtbewoner attent gemaakt op twee omgewaaide bomen, 
ook dat gaf extra werk, en opnieuw werd er door de vrijwilligers prachtig 
werk verricht. Een enorme hoeveelheid groenafval werd met een grote 
wagen afgevoerd. 
Alle vrijwilligers heel hartelijk dank.                        Het beheer 
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Inspiratie, Bezinning  en Ontmoeting van de Liemerse kerken 
 

Pelgrimswandeling 
 
De volgende Pelgrimswandeling staat gepland op zaterdag 31 oktober.  
We verzamelen dan op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum  
Veluwezoom, Heuvenseweg 5 in Rheden.  
I.v.m. corona gaat ieder daar op eigen gelegenheid naar toe. 
We maken vandaaruit een wandeling van ongeveer 7 km over de Pos-
bank. Daar is een nieuw uitgebreid netwerk met wandelknooppunten 
aangelegd.  
 
Vooraf opgeven is verplicht, inclusief het doorgeven van je telefoon-
nummer, zodat we je kunnen bellen als de wandeling door omstandig-
heden toch niet kan doorgaan. 
 
Het thema is deze keer: "Zoek de Stilte".  
 
We vertrekken om 10.30 uur van de verzamelplaats en zijn daar naar  
verwachting rond de klok van 13.00 uur weer terug. 
Zorg je zelf voor een lunchpakket? 
Omdat iedereen zelf naar de verzamelplek komt wordt er geen financiële 
bijdrage gevraagd.  
Opgave bij Henk Bonnink, via email:   habonnink@live.nl  of telefonisch: 
026 3114522 
 
Hartelijke groet, Henk 
 
 

 
Oproep hobbyfotograaf 

 
We willen de website van PG Rijnwaarden verbeteren. We zoeken iemand 
die goede  foto’s kan maken of heeft.  
Kent u een liefhebber van fotografie of bent u dat zelf?  
Graag bericht aan Cora Verburg (06 54335150)  
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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   
13 december -januari 2021 

zie ik graag tegemoet voor woensdag 2 december 
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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