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Kerkdiensten  
 
zondag 02 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling S. Visser 06-36181393 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst Hinno Willems 0316-542435 
Bijzonderheden Avondmaal ,uitgangscollecte Israëlzondag 

 

zondag 09 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit Hoog Keppel 06-23517979 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst D. Bolt 0316-541740 
Kinderkerk               Eva                                                        06-23912988 

 

zondag 16 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling E. Batelaan                                          06-22887793 
Diaken A Braskamp 06-46606483 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst I. Breure 0316-542818 
Bijzonderheden  Uitgangscollecte voor het werelddiaconaat 

 

zondag 23 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wilzing uit Westervoort 026-7024727 
Ouderling S. Visser 06-36181393 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst              P. Jac van Dijk                                   0316-543022  
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Predikant 

zondag 30 oktober 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit Hoog Keppel 06-23517979 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887793                               
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst T. Edink 0316-543691 
Kinderkerk              Ingrid 
Bijzonderheden  Dankdag, uitgangscollecte voor ons eigen Tanzania-        
                               project        
 
zondag 06 november 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling A Braskamp 06-46606483 
Diaken J. Leidekker 0316-241162 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst H. van der Molen 0316-543009 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve mensen, 
 
Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die ik 18 september mocht 
ontvangen. 
De griep hee  me aardig te pakken. 
Juist met startzondag, maar ik hoorde dat de kerkenraad het heel goed 
hee  opgepakt. 
Tot gauw! 
Ds. Elise 
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Kerkenraad 
Het kerkelijk seizoen van onze gemeente begon op zondag 11 september 
j.l. wel met een heel bijzondere Startzondag. 
Vroeg in de ochtend kreeg de kerkenraad van ds. Elise het bericht dat zij 
helaas wegens erns ge klachten verhinderd was om voor te gaan.       
Maar dankzij een gedegen voorbereiding waarbij ds. Elise de dienst hele-
maal had uitgewerkt en opgeschreven, was het voor de aanwezige ker-
kenraadsleden mogelijk om deze dienst toch, zo goed en zo kwaad als dat 
ging, te laten doorgaan. 
Met een speciaal woord van dank aan onze preeklezer Cora Verburg. 
 
Na de dienst gingen we, indach g het jaarthema: Aan tafel!, in De 
Ontmoe ng met elkaar om de tafel zi en voor de koffie met heerlijk 
appelgebak. Een a en e voor ons van Ans en André Ren ng, die er voor 
zorgde dat er aan de tafel lekker gegeten en natuurlijk ook gezellig ge-
praat werd. Sommige gemeenteleden lieten weten dat de opstelling van 
een grote tafel in U-vorm het onderling contact bevordert en daarom de 
voorkeur verdient boven zes aparte tafels. De kerkenraad zal daarover na-
denken. Vindt u dat ook een goed idee, laat het ons weten! 
 
Met onze dominee gaat het overigens nog niet helemaal naar wens wat 
haar gezondheid betre . Ze moet het nog even rus g aan doen. Daarom 
dit maal ook geen uitgebreide bijdrage van haar hand in Kerknieuws.  Wij 
wensen haar van harte beterschap en hopen en bidden dat ze spoedig 
haar werk weer helemaal zal mogen herva en. Helaas moet ook onze 
waarnemend scriba en kerkrentmeester Dirk Bolt, het een poosje rus ger 
aan doen wegens medische klachten.   Met onze zeer krappe beze ng 
stelt dat de kerkenraad wel voor een enorme uitdaging. 
 
Zoals ik vorige maand al heb aangekondigd ligt er nu bij de Classis een 
verzoek om twee diakenen uit Zevenaar aan onze kerkenraad toe te voe-
gen. Zo houden we een diaconie die rechtsgeldig besluiten kan nemen en 
blij  de ANBI-status behouden. Dat wil dus zeggen dat uw gi ena rek 
blij  bestaan. 
 
Graag a endeer ik nog even op de bijzondere uitgangscollectes voor de  
maand oktober. 
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Inspra e, Ontmoe ng , bezinning 
Inloopmiddag 

 
Beste mensen, op onze eerste inloop van 21 sept j.l. waren er helaas maar 
weinig  aanwezig. Maar ondanks dat was het toch een gezellige middag. 
We hopen dat onze volgende inloop er meer inlopers aanwezig zullen zijn. 
Deze  zal gehouden worden op : 
Woensdagmiddag 19 Oktober aanvang 14.30 uur in De Ontmoe ng 
U bent daar allen  van harte welkom om er weer een gezellige ontmoe ng 
van te maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Alie en Leis 

Op 2 oktober vieren we het heilig Avondmaal en is de collecte bestemd 
voor de Israëlzondag (Kerk & Israël). Op 16 oktober is de derde collecte 
voor het werelddiaconaat (inkomensondersteuning Javaanse boeren in 
Indonesië) en op onze dankdagviering van 30 oktober is de uitgangscol-
lecte tradi egetrouw voor ons eigen Tanzania-project. 
 
Tegen de jd dat u dit leest, is de eerste inloopmiddag weer geweest en 
de Talententuin op de Burendag feestelijk geopend. We krijgen daarmee 
ook een hele mooie voorziening voor het Oliebollenbakfes jn eind de-
cember. Er is veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Fijn om te zien 
dat zoveel mensen hun eigen talenten voor onze kerkgemeenschap willen 
inze en. 
 
Eva Batelaan 
 

DANKDAG 2022 
De dankdag valt dit jaar op zondag 30 oktober. Ook dit keer vragen we 
jullie weer een en ander mee te brengen voor de bekende verkoop van 
ar kelen, zoals jams, geleien, ingemaakte tuinproducten, haak- en/ of 
breiwerken en wat u zelf nog kunt bedenken. Hopelijk brengt het ook nu 
weer een mooi resultaat. De opbrengsten komen via de diaconie ten  
goede aan het Tanzania-project. 
= de Diaconie =  
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Gebedsdienst voor vrede en verzoening 

In antwoord op de vele berichten van oorlog en geweld, ver weg en  
dichtbij, worden in de Ontmoe ngskerk aan de Markt in Zevenaar korte 
oecumenische gebedsbijeenkomsten gehouden .                                                 
Gestart  op 24 juni en daarna op elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 
19.00 uur.                                                                                                             
Deze staan geheel in het teken van vrede en verzoening.                                       
Iedereen is uitgenodigd deel te nemen aan de gebedsdienst om zo tot 
bezinning te kunnen komen in deze hec sche jd.                                                         

We heten u graag welkom. 

Voor verdere ac viteiten zie de folder “Inspira e,Bezinning, Ontmoe-
ng” die bij de augustus uitgave van Kerknieuws was bijgevoegd. 
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INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJNWAARDEN 
Adressen 
Postadres: Markt 15, 6915 AH Lobith, telefoon 0316–541282,                      
e-mailadres: info@pgrijnwaarden.nl 
 
Kerkgebouw: Markt 15 Lobith,                  
Verenigingsgebouw “De Ontmoe ng”: Markt 15 Lobith 
 
Ambtsdragers 
Predikant: Elise Wijnands, tel. 06-23517979,                                                     
e-mailadres: dominee@pgrijnwaarden.nl                                                     
Voorzi er kerkenraad: Eva Batelaan, tel. 06-22887593,                                 
e-mailadres: evabatelaan@gmail.com,                                                             
Scriba kerkenraad: Dirk Bolt, tel. 06-55841103,                                                
e-mailadres: d.bolt2@upcmail.nl                                                                    
Penningmeester College van Kerkrentmeesters: Aad Braskamp,               
tel. 0646 606483, e mail aad@aadbraskamp.nl,                                                        
Voorzi er pastoraat: Joke Leidekker, tel. 06-38384429,                                 
e mail pastoraat@pgrijnwaarden.nl,                                                              
Ouderling: Sietse Visser, tel. 06-36181393,                                                        
e mailadres: piscator00@outlouk.com,                                                
Voorzi er diaconie: Dirk Koolmees, tel. 06-53104862,                                    
e-mailadres: dp.koolmees@telfort.nl                                                             
Diaconaal rentmeester: André Ren ng, tel. 06-15538428,                                  
e-mailadres: andreren ng@upcmail.nl  

Kosters                      
Alie Bolt, telefoon 0316-541740                                                                                                 
Ien  Breure, telefoon 0316-542818  

Organisten                     
Gert de Rijder, telefoon 06-21804941                
Marcel Prösch, telefoon 0316 - 543483       
Dirk Bolt, telefoon 06-55841103 

Website                  
www.pgrijnwaarden.nl                  
webmaster: Cora Verburg, tel. 06-54335150,                                                    
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e-mailadres: webmaster@pgrijnwaarden.nl.                                              
Ac viteiten en/of nieuws kunt u delen op de website en doorgeven aan 
de webmaster.                                                                                                     

Ledenadministra e                   
Marcel Prosch, telefoon 0316–543483,                                                              
e-mailadres: ledenadm@pgrijnwaarden.nl,  

Contractadres voor rouw- en trouwdiensten en begrafenis/bijze ng 
begraafplaats Aerdt                                                                                         
Roel Breure, tel. 06-10555145, e-mailadres: roelbreure@gmail.com.  
 
Verhuur zaalruimte                    
Aad Braskamp, tel. 06-46606483, e-mailadres aad@aadbraskamp.nl  
 
Bankrela es kerk                  
Bankrekening NL23RABO0327922788,                                                        
t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnwaarden 
 
Bankrela e Diaconie                   
bankrekening NL78ABNA0534311822, t.n.v. Diaconie Hervormde          
Gemeente Rijnwaarden  
 
RSIN/fiscaalnummer           
kerk nummer 809557083,  diaconie nummer 824133316 
 
Kamer van Koophandel          
kerk nummer 76429598,  diaconie nummer 76429709 
 
Kerknieuws                     
samenstelling en eindredac e: Mar en Tomberg, tel. 0316-541855,    
redac eadres: Schu ersstraat 10, 6915 TW Lobith.           
E-mailadres: kerknieuws@pgrijnwaarden.nl,         
internet: www.pgrijnwaarden.nl 
 

 
Uw kopij voor de uitgave van kerknieuws voor   

November-18 december 
zie ik graag tegemoet vóór woensdag 26 oktober 

 
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand. 
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5 okt. Spirizin ,film  “fietsdieven” 19.30 De Ontmoe ng 
14 okt. gebedsdienst voor vrede en verzoening 19.00 Ontmoe ngskerk 
   Markt in Zevenaar 
19 okt. Inloopmiddag 14.30 De Ontmoe ng 
28 okt. Gebedsdienst voor vrede en verzoening 19.00 Ontmoe ngskerk 
   Markt in Zevenaar 
30 okt.  dankdag 10.00 Kerk Lobith 
    
    

Agenda 

Spirizin 
 
De filmavond met "Fietsendieven" is op 5 oktober, aanvang zoals al jd om 
19.30 uur, vrije toegang, collecte na afloop. 
 
Fietsendieven, Vi orio de Sica ,1948 
 
Ladri di Bicicle e, zoals de originele benaming is van de film                    
Fietsendieven, is een Italiaanse neorealis sche film uit 1948, die door 
Vi orio De Sica werd geregisseerd en gebaseerd is op de roman met    
zelfde tel van schrijver Luigi Bartolini. De Sica behoorde bij de filmmakers 
uit de linkse hoek, die zich via hun films verze en tegen de fascis sche 
regimes uit de vooroorlogse periode. Zij profileerden zich als de pilaren 
van het realisme in de film. Door het gebruik van niet-professionele ac-
teurs probeerden ze dat realisme nog te versterken. Het gebruik van deze 
acteurs had nog als bijkomend voordeel dat ze goedkoop waren. Geld en 
materiaal was schaars in die jd en elke goedkope maatregel was meege-
nomen. De filmstudio's waren in de oorlog bijna allemaal vernield, dus 
werd er gewoon op straat gefilmd. Dat gebeurt dan ook bij  
“Fietsendieven”, waar Antonio Ricci en zijn zoontje Bruno de hele lange 
dag door de straten van Rome struinen, op zoek naar de fiets die werd 
gestolen. De film hee  diverse lagen, die samengesmeed worden tot één 
geheel. De arbeidersklasse die slechts moeizaam het hoofd boven water 
kan houden, de rela e tussen een man en zijn zoon, het geloof in het    
bovennatuurlijke of de hypocrisie van de kerk, het zit allemaal in deze film 
en alles hee  z'n plek. Juist in deze jd van opkomende onzekerheid en 
armoede ook in Nederland, misschien een indringend ethisch appel om 
naar rechtvaardigheid te streven in plaats van liefdadigheid . 
 
Commissie  Spirizin 
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Pelgrimswandeling. 
Op zaterdag 15 oktober staat er weer een Pelgrimswandeling op het   
programma.  
Al wandelend trekt de wereld aan je voorbij.  
Vooral als je s l bent en goed kijkt ontdek je de meest verrassende din-
gen.  
Onderweg verwonderen we ons over de natuur en nemen we de omge-
ving in ons op.  
Ook stoppen we enkele keren om na te denken en met elkaar in gesprek 
te gaan over inspirerende en spirituele teksten.  
Deze keer gaan we wandelen in de buurt van Stokkum.  
We parkeren op parkeerplaats Hulzenberg aan de Elterweg in Stokkum, 
vlak voor de grensovergang.  
Dan lopen we de Loopgravenroute, een route van ongeveer 7 km.  
Het thema is "De grens opzoeken".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vertrekken om 10.30 uur en zijn naar verwach ng rond 13.00 uur 
weer terug op de parkeerplaats. 
Neem je zelf voor onderweg een lunchpakket mee? 
Aanmelden bij Henk Bonnink: habonnink@live.nl 
Tot 15 oktober. 
Hartelijke groet, Henk 
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De filmavond met "Fietsendieven" is op 5 oktober, aanvang om 19.30 uur, 
in De Ontmoe ng, vrije toegang, collecte na afloop. 


