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TALENTENTUIN                 

UITNODIGING  LEUK ALS JE KOMT! 
 

OPENING ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2022 
 

Vanaf 10.30 uur – 13.00 uur  
 

 
De Talententuin ligt op de hoek Tuinstraat en Tolhuistraat, 
naast wooncomplex ZoZijn en Protestantse kerk in Lobith. 
 
Kom naar dit Burenfeest op Nationale Burendag.  Zo 
kunnen we elkaar ontmoeten als buren, dichtbij of verder 
weg wonend in één van de dorpen op het Gelders Eiland.  
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Het is een feest voor jong en oud. Wees welkom. 
 
 

Zie verder  pagina 14/15 
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 Kerkdiensten 

zondag 04 september 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wilzing uit Westervoort 026-7024727 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst H. van der Molen 0316-543009 
 
zondag 11 september 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit Hoog Keppel 06-23517979 
Ouderling A Braskamp 06-46606483 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst M. Prösch 0316-543483 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
Bijzonderheden     Startzondag 
 
zondag 18 september 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Boomsma uit Westervoort 026-3115897 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken S. Visser 06-36181393 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst H. Stolk 06-11250126 
 
zondag 25 september 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Zemmelink uit Aalten 0543-475525 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken A Braskamp 06-46606483 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst M. Tomberg 0316-541855 
 
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 



4  

 
Predikant 

Startzondag 11 september landelijk thema: Aan tafel! 
 
Hoe de startzondag er precies uit gaat zien is nu nog niet helemaal  bekend.  
Het thema is er al wel: Aan tafel!  
De tekst uit Jesaja 55: 1 en 2 zal centraal staan 
 
Hierheen! Hier is water, 
voor ieder die dorst hee . 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, 
koop wijn en melk zonder betaling. 
 
Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandach g naar mij, 
en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
 
De reac es op de vraag kerkzijn is voor mij…….. zullen in de dienst terug-
komen 
 
Ds Elise 
 

Intergenera onele geloofsvorming en kerkzijn.  
Update 

 
Zoals ik in het Kerknieuws van juni schreef, volg ik in het kader van verplich-
te nascholing o ewel de permanente educa e voor predikanten, een cur-
sus over intergenera onele geloofsvorming en kerkzijn. Twee studiedagen 
heb ik nu gehad, interessant en leerzaam; ook om met collega`s uit het   
gehele land ervaringen rondom gemeentewerk en kerkzijn te kunnen delen. 
Daarnaast staat er veel zelfstudie op het programma. Ook dit is natuurlijk 
verrijkend! Telkens wordt geprobeerd de literatuur toe te passen op de  
eigen gemeenten. Zo stond jdens onze dienst van 10 juli geloofsvorming 
centraal met het thema van de dienst: “Ontvang en geef het door”.        
Toegespitst op Psalm 105:  Dank de Heer en maak bekend wie Hij is! Vertel 
aan iedereen wat Hij gedaan hee , vertel over zijn wonderen. Maak muziek 
en zing voor Hem. Vanuit de opdracht van Prediker: leef vanuit de verbin-
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 ding met God, jouw leven zinvol en vol blijheid én vanuit de brief van  
Paulus aan de Kolossenzen, waarin wordt opgeroepen vanuit het woord 
van Christus te leven, kan gezocht worden naar toepassingen op kerk zijn. 
De volgende vraag rolt hieruit voort: wat betekent kerkzijn voor mij?      
De bedoeling is dat de reac es jdens onze startzondag van 11 september 
terugkomen. Het is een in kaart brengen van hoe kerkzijn wordt beleefd in 
onze gemeente anno 2022!  
Reac es kunnen in de doos die de komende weken in de Ontmoe ng zal 
staan, of natuurlijk per mail aan mij gestuurd worden.                                 
elisewijnands@kpnmail.nl Mooi dat er al heel veel reac es zijn gegeven!! 
Ter inspira e een tekst van oud predikant uit Vorden, ds Harry Klaassens, 
Detail: Klaassens was predikant in van Vorden van 1985-1996   
Een droom: 
 
Ik droom van een kerk die niet op slot zit - 
waar mensen binnen kunnen lopen 
waar mensen elkaar niet beoordelen 
waar niemand meer of minder is 
een kerk die open staat voor uitdagingen 
en waar wordt aangepakt wat beter kan 
een kerk waar jong en oud een open oor hebben voor elkaar. 
 
Ik droom van een kerk waar de mensen niet op slot zi en 
- veilig achter de dikke muren van vroeger - 
waar de ramen ogen zijn om te zien wat buiten gebeurt 
en buiten naar binnen kan kijken, 
een gemeente die niet op slot zit, onder-ons, 
maar open naar de wereld 
gastvrij, hartelijk, vol liefde voor wie in nood zijn. 
 
Ik droom van een kerk waar God niet is opgesloten 
in dogma's en vastgeroeste tradi e, maar waar de mensen vertrouwen 
dat Hij voorgaat door de jd 
waar mensen aanbidden met hart en ziel en plannen smeden voor diaco-
naal leven. 
een kerk die lee  omdat Hij lee , 
Die zelfs door gesloten deuren tot ons komt. 
Een kerk waar je thuis komt, al jd weer.                                                          
 
Ds. Elise Wijnands 
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Kerkenraad  
 
 
We hebben nog te maken met tropische omstandigheden op het moment 
dat ik dit schrijf, maar de kerkenraad is al weer druk met het voorberei-
den van het nieuwe seizoen. Eigenlijk mag ik wel zeggen dat de kerk hele-
maal niet met vakan e is geweest. 
Zo is er met man en macht gewerkt om de Talententuin in haar prille    
bestaan door de extreme droogte heen te helpen.                                      
Een groot compliment voor alle medewerkers die er aan hebben bijgedra-
gen dat er op 24 september een feestelijke opening gaat plaatsvinden. 
Onze gemeenteleden Mar n en Mieke Bresser verrasten de kerkenraad 
met een fraaie ingelijste tekening van een vergaderend gezelschap        
(zie blz.19). Mar n liet zich inspireren door een a eelding uit de jd van 
onze zogenoemde voorvaderen, maar hee  daar een eigen jdse twist aan 
gegeven door er een paar vrouwen bij te plaatsen! 
“Uyt Waerderingh ende Sorgh”, hebben M & M daaraan toegevoegd en 
daar zijn we heel blij mee. 
Inmiddels hee  u kunnen zien dat er ook met de langverwachte schilder-
beurt van de kerk is begonnen.                                                                        
Om voor de toekomst beter zicht te hebben op alle onderhoudsverplich-

ngen van de kerk en de bijgebouwen wordt er op dit moment gewerkt 
aan een MJO(MeerJarenOnderhoudsPlan). 
Op de kerkenraadsvergadering van 7 juni jl. hebben we bezoek gehad van 
onze classispredikant dr. Jaap van Beelen. Hij vroeg ons kort gezegd waar-
om wij in de kerkenraad zi en, wat onze persoonlijke drijfveren zijn en 
daar hadden we een goed gesprek over met elkaar. Ook bespraken we de 
mogelijkheden om bestuurlijk overeind te blijven, nu het aantal leden van 
de kerkenraad, met name voor de Diaconie, te klein is. Inmiddels is de 
PKN in Zevenaar in principe bereid ons daarbij te gaan helpen en daar 
worden binnenkort de nodige stappen voor gezet. 
Ik kan me voorstellen dat u denkt: maar we gaan toch samenwerken met 
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de Liemerse kerken? Dat is zeker waar, maar daar kunnen wij in onze    
situa e nu niet meer op wachten. In juni hebben we nog verschillende 
vergaderingen gehad met alle diaconieën en colleges van kerkrentmees-
ters uit de Liemers. 
Dit najaar wordt gekeken op welke terreinen samenwerken voor de hand 
ligt en voordelen biedt. Aan de hand daarvan worden vervolgstappen 
voorgesteld. Dit gaat dus nog wel even duren, maar iedereen is het ermee 
eens dat dit goed moet worden voorbereid en we ons niet hals over kop in 
een samenwerkingsverband moeten storten. Elders is de nood met de 
personele onderbeze ng nog niet zo hoog als bij ons en daarom moeten 
wij tussen jds ook maatregelen treffen. 
Op zondag 11 september a.s. zal ds. Elise bij ons voorgaan en dat is dan 
ook onze Startzondag. Na de dienst zal Mar n Bresser bij de koffie een 
presenta e verzorgen over zijn bijbels geïnspireerde tekeningen. Omdat 
we werken met het jaarthema: Aan tafel, zullen we besluiten met het ge-
zamenlijk eten van een broodje. 
Ds. Elise werkt momenteel ook aan haar verplichte nascholing. Nu g en 
nodig, maar dit gaat helaas wel ten koste van jd die zij anders in de 
gemeente aan o.a. bezoekwerk kan besteden. Graag uw begrip daarvoor. 
De kerkenraad hee  op 13 oktober a.s. een zogenoemde Heidag, dat wil 
zeggen dat wij proberen de onderlinge rela es te versterken door met 
elkaar te praten over onze samenwerking en de toekomst van onze ge-
meente. Inmiddels hadden we alweer de eerste ac viteit in de vorm van 
de gezamenlijke verjaardagsviering van onze 80 plus gemeenteleden in De 
Ontmoe ng! Een gezellige bijeenkomst, waarbij het gebak en een hapje/
drankje uiteraard niet ontbraken. Veel dank aan de vrijwilligers die dit ook 
deze keer weer mogelijk maakten. 
Ik sluit af met de wens dat we dit seizoen nog veel mooie en gezellige 
momenten met elkaar zullen mogen delen! 

Eva Batelaan,voorzi er 
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Bestemmingscollectes 

 
De kerkenraad hee  al eerder besloten om weer regelma g de opbrengst 
van de deurcollecte een andere bestemming te geven dan aan Onderhoud 
gebouwen. Natuurlijk, dit onderhoud vraag veel aandacht, vooral bij een 
monument zoals onze kerk. Maar ook onze aandacht voor  (Wereld)
diaconale zaken, is zeker zo belangrijk.  
Zo hebben wij de bestemmingscollectes voor de zondagen 28 augustus tot 
en met 25 september, als volgt vastgesteld:  
Zondag 28 augustus is de bestemming van de uitgangscollectes, het onder-
houd aan onze orgels. Dit jaar krijgt het mooie Hess-orgel, na ± 15 jaar, 
weer een uitgebreide stembeurt. Binnenkort wordt met Van Vulpen over-
legd, maar reken er maar op dat de kosten meerdere honderden euro’s 
vragen. Ook het elektronisch orgel krijgt jaarlijks onderhoud. Dat kosten 
ongeveer € 275 p.j.  
Op 4 september is de bestemming van de uitgangscollecte Myanmar, met 
name voor een volwaardige plek voor mensen met een beperking  
De startzondag is dit jaar op zondag 11 september.                                      
Ter dekking van de kosten hiervan is de uitgangscollecte bestemd.  
Op 18 september wordt een tradi onele zendingscollecte gehouden.   
Goed om hieraan aandacht te (blijven) besteden.  
Op zaterdag 24 september wordt de Talententuin geopend. Meer dan vol-
doende reden op de uitgangscollecte op zondag 25 september voor de 
tuin te besteden. Wij verwijzen graag naar meer nieuws hierover, elders in 
dit blad. 
 
Afdracht Generale Kas 
 
In de afgelopen jaren ontving u, meestal in het najaar, een brief waarin de 
verzoek stond om bij te dragen voor de Generale Kas van onze Protestant-
se Kerk in Nederland. Van oudsher bij onze vroegere Hervormde leden, 
een welbekend “fenomeen”. Met de afdracht betaalde je eigenlijk jouw 
lidmaatschap van de Hervormde Kerk.  
Bij de fusie van Gereformeerd, Hervormd en Luthers, in 2004, is besloten 
op de afdracht te handhaven. De bedoeling is om met de opbrengst be-
paalde bestuurskosten en eventuele subsidies aan kleine en/of armlas ge 
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Ontmoe ng & bezinning 

gemeentes te financieren. 
Het voorbereiden van de jaarlijkse ac e was redelijk jdrovend.             
Wij hebben als kerkenraad dan ook besloten om te proberen minder jd 
aan de ac e te besteden. Minder mensen betekent natuurlijk ook minder 

jd, nietwaar? Geprobeerd wordt de ac e via het Kerknieuws te laten 
verlopen. U ontvangt in één van de komende edi es van Kerknieuws een 
inlegvel waarop nadere bijzonderheden zijn vermeld.  
Scheelt ons een heleboel jd.   
Wij hopen dat u ook nu blij  meedoen aan de afdracht.                          
Hiervoor bij voorbaat onze hartelijke dank! 
 
Dirk Bolt , scriba 

 
 

Inloopmiddag. 
 
Na een korte zomerstop, begint er weer een nieuw seizoen voor de      
inloopmiddag.  Onze eerste inloopmiddag zal worden gehouden op     
woensdagmiddag 21 sept. Aanvang 14.30 in de ontmoe ng.  
U bent daar allen weer van harte welkom, om er samen weer een         
gezellige middag van te maken. 
 
Vriendelijke groet,  
Alie en Leis 

 
NIEUWS UIT DE TALENTENTUIN   

Jawel, de Talententuin draait. Het enthousiasme in de directe omgeving 
van de kerk is er en groeit. Wat ook groeit zijn de gewassen. Bewust is er 
voor gekozen in dit eerste seizoen zoveel mogelijk soorten groenten aan 
te planten waarvan een snel resultaat zichtbaar is. En dat zien we dan 
ook. zo staan er vier soorten sla, vier soorten tomaten en verschillende 
soorten pompoenen en er zijn paprika’s en aubergines. Daarnaast staan 
er kruidensoorten en bloemen. Een appel- en perenboom staat al in de 
grond en in twee po en hebben we een bramen- en frambozenstruik. 
Voor het najaar zijn al dona es aan andere fruitstruiken toegezegd.     
Omdat de sla hard is gegroeid is daarvan al aan de vrijwilligers en kerk -
leden uitgedeeld.  
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  Boven alles uit is het belangrijkste: de ontmoe ng met mensen.             
Een praatje met voorbijgangers of samen koffie/thee/fris drinken op één 
van de werkochtenden met leden DOE-groep en buren.                            
Gesprekken vinden plaats en zo leren we als kerk de bewoners in het cen-
trum van Lobith kennen van jong tot oud. 
Daarom…, sluit u aan, groene vingers of niet. De sfeer is er goed, want de 
talenten worden gedeeld: ieder kan het zijne en gee  dat aan de ander. 
We hebben schoffelaars, planters, gespreksvoerders en andere handige 
mensen leren kennen.  De jongste vrijwilliger, beginnende ener,  is een 
heel handige technische gozer. De oudste vrijwilliger, grijs en energiek, 
voorziet ons van adviezen en ideeën.  Allemaal willen ze wat betekenen 
voor het algemene doel: elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Hoe 
mooi is dat! 
Vul deze inzet van buiten onze kerk aan door ook eens lang te komen en 
in gesprek te raken met wie er op dat moment aanwezig is. De tuin is op 
vaste momenten geopend. Voorlopig is dat op woensdagmorgen en za-
terdagmorgen van 9.00 – 11.30 uur. 
 
De oorspronkelijke begro ng voor de Talententuin is totaal € 19.980,00. 
Via gi en/subsidies is daarvan financieel tot 4 augustus 2022 € 10.866,25 
gedekt. Bepaalde kostenposten zijn verder gedekt door gi en in natura, 
totale waarde tot nu € 2500,00.  Er staan nog aanvragen uit bij andere 
organisa es voor dona es en subsidie. Van de twee fondsen waarbij een 
aanvraag van totaal € 3000,00 is gedaan, hopen we eind september/begin 
oktober bericht te ontvangen. We hopen dat dit posi ef zal uitpakken. Als 
dat posi ef uitpakt rest er nog bijna € 3.650,00 te dekken aan gi en. Via 
de verkoop orgel-CD en andere ac es en nieuwe gi en hopen we dit ook 
binnen te krijgen. De donateurs en subsidiegevers willen we hierbij nog 
eens hartelijk danken. 
 
Op 24 september a.s. is de OFFICIËLE OPENING van de Talententuin.   
Elders in dit Kerknieuws tre  u de uitnodiging met het programma aan. 
Uiteraard van harte aanbevolen om de feestvreugde met uw aanwezig-
heid te vergroten. 
 
Voor vragen of aanmelden voor DOE-groep:                                                
Aad Braskamp (06 46606483) of Wim Batelaan (06 51571662) 
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Meer is te lezen op h ps://pgrijnwaarden.nl/talententuin/  
Gi en zijn welkom op bankrekening NL78ABNA0534311822 van 
Diac.Herv.Gem.Rijnwaarden onder vermelding ‘gi  voor Talententuin’. 

 
 

BEGRAAFPLAATSEN 
 
Begraafplaats AERDT 
 
In deze zomer jd met heel veel zon en schaarse regen zou je denken dat 
onkruiden weinig kans hebben snel en hoog te groeien. Toch, na zo’n 
schaarse bui, schiet het groen explosief de grond uit. Gelukkig hee  ons 
kerkbestuur ruggensteun aan hulp bij het onderhoud door kerkleden.  
Echter aanvullende hulp kan zeker geen kwaad. Vele handen maken licht 
werk. En als er iemand ( jdelijk) uitvalt uit de ploeg, kunnen we dat met 
elkaar opvangen. 
Hee  u ideeën om de onderhoudsploeg uit te breiden, geef dat dan door 
aan de kerkenraad. Of misschien bent u wel in om af en toe ‘medita ef’ 
onkruid te schoffelen of maximaal twee keer in het jaar te ‘sporten’ met 
het snoeien van de hagen.  
Wist u al dat de begraafplaats in Aerdt een paar jaar geleden open staat 
voor een ieder die er begraven wil worden of na een crema e in een urn 
bijgezet? De urnenkasten zijn inmiddels alle bezet. Daarom hee  het 
kerkbestuur besloten acht nieuwe urnenkasten aan te schaffen. De leve-
ring is gearriveerd bij Fa. Ariës en zal in september door vrijwilligers ge-
plaatst gaan worden. Voor het maken van de eenvoudige funda e is nog 
wel enige hulp nodig. Wie mee kan en wil helpen kan contact opnemen 
met Aad Braskamp (aad@aadbraskamp.nl of 06 466 06483. 
 
Begraafplaats LOBITH  
Wat een mooi effect hee  de ‘groene boost’ van de begraafplaats Lobith 
op mensen. De opknapbeurt mag rekenen op veel fijne complimenten 
van voorbijgangers en bezoekers aan de graven.  Dat mogen wij als kerk-
gemeenschap dankbaar in ontvangst nemen.  
Het is een genoegen te constateren dat de begraafplaats vaker wordt  
bezocht.  We zien dat enkele grafmonumenten zijn opgepoetst en er 
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weer plantjes en bloemen staan. Ook heel fijn is dat er recent enkele 
gi en zijn gedaan voor het onderhoud. Gi en van € 30,00 en € 300,00. 
Hartelijk dank daarvoor. 
De DOE-groep van de Talententuin is begonnen met het onderhoud van 
de begraafplaats. Het zou fijn zijn als er mede met kerkleden een kleine 
groep ontstaat die 1 à 2 x per maand een uurtje in de avond of ochtend 
onkruid trekt, schoffelt en struiken bijsnoeit.  
Het is nu allemaal goed bij te houden. De wens is om dat zo te houden.  
 
 
ORGEL-CD 
 

De orgel-cd is verschenen en de verkoop gestart. De eerste scha ng is 
dat er ca. 120 stuks zijn verkocht. We hebber er 500 laten persen, weten-
de dat dit erg veel is. Maar zoals met veel zaken: hoe meer er gemaakt 
worden, hoe lager de kostprijs.  
Hier volgen enkele reac es van beluisteraars van de CD: 
·    ‘het is een CD met professionele kwaliteit van opname, maar ook        
           natuurlijk van de orgelbespeling’ 
·     ‘een goed uitgebalanceerde speellijst, voor elk wat wils’ 
·     ‘de één hee   goede herinneringen aan bepaalde nummers of een                
           emo onele klik met een ander nummer’ 
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· ‘heerlijke CD om af te luisteren als je een lange reis maakt in de           
auto’. 

Wij, Gert en Aad, zijn blij dat de CD bij een groot aantal mensen in de 
smaak valt. We hopen natuurlijk dat er nog vele verkocht worden.  
De opbrengsten gaan voor 75% naar de Talententuin en voor 25% naar 
het Orgelfonds van de kerk.  
Enkele sugges es: Door een CD aan te schaffen doet u uzelf een plezier. 
Of geef een CD cadeau voor een verjaardag of jubileum .                            
Of geef CD’s weg als rela egeschenk. 
We houden u op de hoogte. 

 

 

 
IBO-WERKGROEP, protestantse kerken in De Liemers 
 
Najaar 2022 organiseren de zes protestantse gemeenten in De Liemers  
weer meer ac viteiten van ‘Inspira e, Bezinning en Ontmoe ng’.  
De zogenoemde IBO-werkgroep hee  een programma weten samen te 
stellen. Dit staat in de flyer die u aantre   bij dit Kerknieuws.  
U kunt die bewaren en bijhouden wanneer en waar er een voor u wellicht 
interessante bijeenkomst, wandeling of muziekuitvoering is.   
Op de websites van de betrokken kerken kunt u aanvullende informa e 
vinden  
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 TALENTENTUIN  
 

PROGRAMMA 24 september 2022 
 
Vanaf 10.30 uur: koffie/thee/fris met taart/cake. 
 
11.30 uur: Opening Talententuin: 
Welkomstwoorden door Elise Wijnands (PG Rijnwaarden) 
en Gertjan Witkamp (ZoZijn) 
Onthulling beeld door kunstenares Stoni Scheurer  
en twee omwonenden 
 
12.00: drankje/hapje  
en muziek met 
- Remio (ZoZijn) op accordeon 
- Frits Renting op marimba 
- Gert de Rijder op orgel. 
 
13.00 uur loopt dit Burenfeestje af. 
 
Meer lezen over de Talententuin?  
https://www.pgrijnwaarden.nl/talententuin 
 
We zijn er meestal aan het werk op woensdag en zaterdag 
van 9.00 – 11.30 uur.  
 
Projectsecretariaat Talententuin: 
e-mail: coratio@xs4all.nl  telefoon: Aad Braskamp  
06 46606483  of Cora Verburg 06 54335150           
https://www.pgrijnwaarden.nl/talententuin 
 
We zien uit naar je komst op dit Burenfeest: 
 
REGIEgroep Talententuin 
Janneke Bosch, Wim Batelaan, GertjanWitkamp,  
Dirk Koolmees, Aad Braskamp 
 
DOEgroep Talententuin 
Jan, Andre, Joop, Remio, Aad, Andre, Cora, Eva,           
Boudewijn, Heidi 



15  

 

 

Voor het regelen van de  hapjes en drankjes is het fijn om 
te weten met hoeveel buren we bij de feestelijke opening 
zijn. 
Daarom vragen we je om je komst te melden. 
Knip de invulstrook uit, vul die in en doe die in de brieven-
bus bij Markt 15 in Lobith.  
Of meld je komst telefonisch of per mail.  
Graag vòòr 20 september a.s. 
 
"- - - - - - - - - - - - - - "- - - - - - - - - - - - - - - -     
 
Ik/Wij komen naar dit Burenfeest, 
 
Naam: ________________________________ 
Adres: ________________________________ 

__________________   Aantal personen:    __   
 
    Zet hier een kruisje als je een taartje of  
     cake meebrengt als feestelijke bijdrage. 

             Is niet verplicht hoor. 
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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   

october 
zie ik graag tegemoet vóór woensdag 21 september 

 
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand. 
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Nieuwe bloemen en planten leverancier 
 
Ook de contactpersonen van de warme deken kunnen nu een bosje    
bloemen kopen ,op rekening Diaconie ,voor een jarig of ziek gemeentelid. 
Vermeld je naam en voor wie het is aan de kassa. 
Bloemen hebben een 7 dagen vaasgaran e.  
 
met vriendelijke groeten, 
 
 Dirk Koolmees,diaken 
supervisor Avia tanksta on Goris Tolkamer 
 

 

 

 

 

 

11-sept. startzondag 10.00 Kerk Lobith 
21 sept. inloop 14.30 De Ontmoe ng 
24 sept. Opening talententuin 10.30 Naast de Ontmoe ng 
    
    
    
    
    

Agenda 
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