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Kerkdiensten  

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 
Bijzonderheden     uitgangscollecte t.b.v. orgels 
 
zondag 13 november                           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 M. Prösch 0316-543483 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
 
zondag 20 november                         10:00                               Lobith 
Voorganger Ds. Wijnands uit Hoog Keppel 06-23517979 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst H. Stolk 06-11250126 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
Bijzonderheden Laatste zondag kerkelijk jaar  
                                  uitgangscollecte t.b.v. begraafplaatsen 
 
zondag 27 november                        10:00                               Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst M. Tomberg 0316-541855 
Kinderkerk              Ingrid 
Bijzonderheden Avondmaal 
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Predikant 

zondag 04 december 10:00 Lobith 
Voorganger Br. Brinkman uit Ochten 0344-644970 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken S. Visser 06-36181393 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst Hinno Willems 0316-542435 
Bijzonderheden  uitgangscollecte t.b.v.  Werelddiaconaat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ter herinnering 
 
En als ik dood ben, treur dan niet. 
Ik ben niet echt dood moet je weten. 
Het is mijn lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. 
 
Gekomen tot de lee ijd der sterken is Zus Steennis-Stegeman op             
30 september overleden. Zus werd 94 jaar.  
De uitvaatdienst werd gehouden in zaal Schipperspoort, waarna de      
begrafenis op de begraafplaats te Lobith plaatsvond.  
 
Bidden wij Henk en Joke, Ellie en Simon hun kinderen en kleinkinderen 
toe dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen. 
 
Ds. Elise Wijnands 
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De kapper 
 
Een man ging naar de kapper om zijn haar te laten knippen en zijn baard 
te laten trimmen. De kapper begon aan zijn werk terwijl ze ondertussen 
begonnen te praten. Er werden veel verschillende onderwerpen aange-
sneden, tot ze uiteindelijk bij het onderwerp ‘God’ kwamen. De kapper 
zei: “ik geloof niet dat God bestaat.” “Waarom zou je zoiets zeggen?”, 
vroeg de klant. 
 
“Nou, loop de straat maar op, dan zie je wel dat God niet bestaat. Leg me 
eens uit, zouden er zoveel zieke mensen zijn als God bestaat? Zouden er 
kinderen in de steek worden gelaten? Als God bestaat, zou er geen lijden 
en pijn meer zijn. Ik kan niet geloven dat een liefdevolle God al deze din-
gen toelaat.” 
 
De klant dacht een jdje na, maar reageerde niet omdat hij geen discus-
sie wilde beginnen. De kapper maakte zijn werk af en de klant verliet de 
zaak. Net nadat hij de zaak was uitgelopen zag hij aan de andere kant van 
de straat een man met lang, vies, geklit haar en een ongetrimde baard. 
Hij zag er smerig en onverzorgd uit. De klant liep terug naar de zaak, ging 
naar binnen en zei tegen de kapper: “Weet je wat? Kappers bestaan 
niet.” “Hoe kun je dat nou zeggen?”, vroeg de kapper verrast. “ik ben hier 
en ik ben een kapper. Ik heb je net nog geknipt!”. 
 
“Nee!”, riep de klant uit. “Kappers bestaan niet, want als ze wel zouden 
bestaan, zouden er geen mensen rondlopen met vies, lang haar en       
ongetrimde baarden, zoals die man daar buiten.” 
 
“Aha, maar kappers bestaan wel! Wat er gebeurt, is dat mensen niet naar 
mij toekomen.” 
 
“Precies!”, beves gde de klant. “Dat is het punt! God, bestaat ook! Wat 
er gebeurt, is dat mensen niet naar Hem toekomen.” 
 
Bron: www.inspire21.com vertaling Esther Kooij 
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Kerkenraad 

20 november eind kerkelijk jaar 
 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag     
genoemd, staat in het teken van herdenken. De namen van de gemeente-
leden die het afgelopen jaar zijn overleden zullen genoemd worden.         
Het is een mooie gewoonte dat bij de kaarsen die aangestoken worden, 
stenen liggen met de naam van de overledene. Stenen hebben eeuwig-
heidswaarde, ze vergaan niet zoals bloemen. Deze onvergankelijkheid 
staat ook voor eeuwige liefde en geloof, al jd durend respect en een   
herinnering aan en verbondenheid met de gestorvene. Er wordt weleens 
verteld dat de grafsteen een herinnering is aan de goede daden van de 
overledene, door daar een steentje aan toe te voegen, wordt aangegeven 
dat men daarop verder wil bouwen. In de dienst wordt ook s l gestaan bij 
alle overledenen die wij in ons hart meedragen. Hiertoe zal ieder uitgeno-
digd worden een waxinelichtje voor hen aan te steken en voor in de kerk 
op het houten kruis neer te ze en. Een laatste kaars wordt aangestoken 
voor alle mensen die wij niet kennen, die omgekomen zijn ten gevolge 
van oorlogsgeweld, aanslagen, ongelukken en natuurrampen.  
 
Laat een ieder zich getroost voelen door de nabijheid van God.  
 
Ds. Elise Wijnands 

 
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Veranderende jden  
 
De tweede vergadering van de kerkenraad op 18 oktober j.l. was voor een 
groot deel gewijd aan de actuele energiecrisis en de gevolgen daarvan 
voor onze kerkgemeenschap. 
Daardoor zal het winterseizoen een andere plaats krijgen dan u gewend 
bent. Ik zet de wijzigingen even op een rij: 
· In de maanden november tot en met februari zullen de zondagse                     
kerkdiensten in De Ontmoe ng worden gehouden 
· Bij speciale diensten zijn we wel in de kerk: dat is op 20 november a.s.     
als wij de overleden gemeenteleden gedenken en op Kerstmorgen 25   
december a.s. 
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· Er is geen dienst op Kerstavond 24 december a.s. op Nieuwjaarsdag         
zondag 1 januari 2023 
De tafelopstelling in De Ontmoe ng wordt in verband met het houden 
van de dienst gewijzigd. 
We vertrouwen erop dat u begrip kunt hebben voor deze noodzakelijke 
aanpassingen en dat we spoedig aan de nieuwe situa e gewend zullen 
zijn. 
  
De kerkenraad vergadert in het winterseizoen bij de leden aan huis. Dat is 
gelet op ons kleine aantal ook geen probleem. Gelukkig ziet het ernaar uit 
dat onze scriba Dirk Bolt een deel van zijn taken weer kan gaan oppakken. 
Onze enige diaken Dirk Koolmees gaat er een jaartje tussen uit.               
Dit is helaas noodzakelijk, omdat hij al ruim der g onafgebroken in het 
ambt werkzaam is geweest en volgens de regels van de Kerkorde is twaalf 
jaar het maximum. Daarna kun je geen bestuurder meer zijn en dat bete-
kent dat de diaconie geen bestuur meer hee  en de ANBI-status vervalt.   
Daarom hebben we ook jdelijk diakenen uit Zevenaar “te leen”, zodat 
we niet zonder bestuur komen te zi en. Deze hulpkrachten werken voor-
namelijk op de achtergrond, maar zullen bijvoorbeeld wel bij de viering 
van het Heilig Avondmaal dienst doen. 
Al moest helaas de geplande viering begin oktober weer vervallen,        
wegens de toegenomen corona-besme ngen. Ook de bezinningsdag van 
de kerkenraad op 13 oktober moest om die reden verzet worden naar 17  
november a.s. 
  
Dirk Koolmees krijgt dus na zoveel jaren trouwe dienst een sabba cal, 
want het goede nieuws is dat hij na 11 maanden weer benoemd kan wor-
den. Op 30 oktober besteden we in de Oogstdienst aandacht aan zijn   
terugtreden. 
Gelukkig zal Dirk een aantal prak sche zaken gewoon blijven doen, zoals 
bijvoorbeeld de jaarlijkse Oliebollenac e. Dit jaar voor het eerst met de 
nieuwe bakruimte in de Talententuin. De feestelijke opening van de tuin 
op de Burendag eind september was goed georganiseerd en druk be-
zocht. Cora, Aad en alle vrijwilligers hartelijk dank voor dit mooie evene-
ment! 
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Intussen is de kerkenraad nu wel echt onderbezet en gaan we binnenkort 
met onze classispredikant ds. Jaap van Beelen in gesprek met de kerken-
raad van Zevenaar. Doel is om te bekijken welke samenwerkingsvarianten 
op korte termijn verlich ng kunnen bieden. 
Dat gaat dan over de bestuurlijke taken, maar ook bij de prak sche zaken 
zien we dat steeds meer mensen wel erg veel op hun bordje hebben. 
Daarom toch nog weer een keer het verzoek om te kijken of u zelf op enig 
terrein iets zou kunnen en willen betekenen. Daarbij gaat het dus niet   
alleen om de zogenoemde ambten (ouderling en diaken), maar ook om 
kleinere deeltaken. In overleg kan een pakket(je) op maat worden vastge-
steld. Overigens is het ook duidelijk dat heel veel gemeenteleden al een of 
meerder steentjes bijdragen. Maar een beetje uitbreiding zou uiteraard 
welkom zijn. We hopen van u te horen. 
  
Eva Batelaan   

Paaskaars 2021 
 
De kerkenraad hee  besloten voor de paaskaars van 2021 dit jaar een 
verlo ng te houden onder geïnteresseerde gemeenteleden. Dus was 2021 
een bijzonder jaar of hee  u om een andere reden belangstelling dan kunt 
u dat als volgt kenbaar maken.    

Doe een brie e met naam en telefoonnummer onder vermelding van 
Paaskaars 2021 in de brievenbus van Markt 15 in Lobith (naast de ingang 
van de kerk). Uiterlijk op dinsdag 15 november a.s., want jdens de      
kerkenraadsbezinningsdag van 17 november zal de verlo ng plaatsvinden. 
De winnaar/winnares ontvangt dan zsm bericht. 

Eva Batelaan   
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Inspra e, Ontmoe ng , bezinning 

 Gebed bij Dankdag 
 
Heer, wij hebben vaak zoveel aan ons hoofd 
dat ons hart niet aan de beurt komt. 
 
Zocht Jezus niet dikwijls de rust van de heuvels, 
de s lte van een hof, 
om tot zichzelf te komen en tot U? 
 
Wij danken U voor de sterren 
flonkerend op het fluweel van de nacht, 
voor het zilveren licht van de maan, 
de gouden gloed van de zon, de pracht van wolkenluchten, 
de schoonheid van de seizoenen; 
wij aanbidden U om Uw grootheid en goedheid. 
 
Dank U Heer, voor het geheim van de gevouwen handen, 
voor de besloten hof van het gebed, 
voor de bezielende omgang met U, 
onze Schepper. 
 
Jaap Zijlstra, Het geheim van het graan. 
 
Joke Leidekker 
 
 
Inloopmiddag 
Deze middag wordt gehouden op 16 nov in de ontmoe ng aanvang 14.30 
uur.Op deze middag is iedereen weer van harte welkom. 
 
Kerstmiddag 
 
Even al vast een bericht voor de kerstmiddag. We hopen dat we dit jaar 
weer een kerstmiddag kunnen houden. De bedoeling is dat deze middag 
dan zal worden  gehouden op woensdagmiddag 21 dec aanvang 14.30 uur 
in de Ontmoe ng. Voor deze kerstmiddag is iedereen van harte welkom. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Alie Bolt telf 0316541740 of bij Leis Tom-
berg 0316541855 en ook als u opgehaald wilt worden. 
In het volgend kerknieuws zullen wij u hier weer over informeren.  
 
Vriendelijke groet Alie en Leis 
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BEGRAAFPLAATS AERDT 
 
De kerkenraad bestelde eerder dit jaar acht urnenkasten. Deze zijn medio 
september jl. geleverd door de Firma Ariës uit Zevenaar.  Op zaterdag 22 
oktober jl. verzamelde een groep vrijwilligers zich om deze urnenkasten te 
gaan plaatsen. Eerst werd plek gemaakt voor het leggen van de funderin-
gen. Daarop zijn de urnenkasten van  het pallet gehaald - elke kubus 
weegt naar scha ng 35 kilogram – en met gezamenlijke inspanningen 
geplaatst op de funderingen. 
Het werk werd gezellig onderbroken met koffie en koek aan de tafel in de 
Aerdtse Kerk. Toevallig oefende er een organiste. Ze speelde zeer verdien-
stelijk. Dat maakte onze pauze nog aangenamer.  
De kerkelijke werkgroep bestond uit Willy Blij, Henk en Joël van Bragt, Aad 
Braskamp, Pieter van Dijk, Kian Meijer en Cora Verburg. Net toen het ging 
regenen keken allen tevreden naar het resultaat. 
Urnenkasten zijn kostbare elementen zo bleek uit de eerste offerte.   
Vooral de aanleg en aanschaf van de fundering. Reden waarom uiteinde-
lijk gekozen is om de gehele plaatsing zelf ter hand te nemen. Met deze 
ac e door vrijwilligers is er rond €3000,00 bespaard. De urnenkasten 
staan er nu. De vrijwilligers worden van harte bedankt namens de kerken-
raad. 
Het onderhoud van de begraafplaats Aerdt vraagt regelma g inzet.  
Binnenkort zullen de gazons nog een keer worden gemaaid. En herfstbla-
deren worden verzameld voor de compostering. Wie zin en gelegenheid 
hee  om volgend jaar af en toe mee te helpen bij het onderhoud, kan zich 
melden bij Aad Braskamp. Extra inzet is zeker gewenst voor het jaarlijkse 
snoeiwerk. De vaste vrijwilligers Jan Verplancke en Frits Burkhard raken 
op lee ijd en zien graag dat er meer hulp komt voor het snoeiwerk. Vele 
handen maken licht werk.  
 
KADO-IDEE DECEMBERMAAND 
 
Wie voor de feestdagen in december nog een kado-idee zoekt? Misschien 
kun je nog iemand blij maken met de orgel-CD “Wereldse Melodieën en 
Hemelse Klanken”. De CD kost 12,00 euro. De opbrengst is bestemd voor 
het project Talententuin en het orgelfonds van onze kerkelijke gemeente. 
De CD is te verkrijgen bij Aad Braskamp of Gert de Rijder. 



11  

 
IK BLAAS MIJN TALENT DE WIND IN  
Op 24 september jl. was er de feestelijke opening van de Talententuin. 
Tegen half elf kwamen de eerste buren en vrienden. Velen met een cake 
of taart. Daar is onder het genot van koffie en thee lekker van gesmuld. 
Met al die baksels werd het een waar buur eest. 
Ondertussen konden we genieten van muziek: Remio speelde vol overga-
ve op zijn accordeon. Frits Ren ng liet ons de klanken van de marimba 
horen. Voor een deel van het publiek een kennismaking met dit   bijzon-
dere instrument. Gert speelde melodieën op het orgel in de kerk.             
Er kwamen vele posi eve reac es op deze muzikale bijdragen. 
Zou het droog blijven? Ja zeker, tegen half twaalf konden we rondom en 
in de tuin terecht.  Met een publiek van ruim 80 mensen luisterden we 
naar de drie sprekers. Ds. Elise Wijnands ging in op de keuze om te gaan 
verbouwen op dit stukje grond naast de kerk. Zij sprak tot slot: “We zeg-
gen weleens Gods zegen voor huis en haard, vandaag zeg ik: Gods zegen 
voor buurt en tuin.” Gertjan Witkamp, manager van ZoZijn sprak over de 
inclusieve samenleving: “Ieder mens draagt op zijn of haar manier bij aan 
de samenleving. En juist dankzij die verschillen tussen mensen, zo waar-
devol en betekenisvol”.  
Daarna was er het grote moment. Kunstenares Stoni Scheurer vertelde 
hoe zij kwam tot het maken van een beeld over talenten. Een beeld dat 
laat zien hoe we onze talenten tonen en inze en voor elkaar. Het beeld   
‘I am blowing my talent in the wind’ was het resultaat.                             
Kian Meijer en Janneke Bosch onthulden het samen met Stoni. Zo werden 
we allemaal deelgenoot van de figuur die aangee : blaas je talent met de 
wind mee. Dat velen hun talenten mogen laten zien en delen. 
Voor een iets uitgebreider verslag zie:  
h ps://pgrijnwaarden.nl/2022/10/03/buur eest-talententuin/ 
 
Investeringen Talententuin: Er was een begro ng gemaakt voor alle     
investeringen die nodig waren om de Talententuin te realiseren en            
gebruiksklaar te maken. We zijn ondanks prijss jgingen redelijk bij het 
begroo e bedrag in de buurt gebleven. Eind september konden we de 
balans opmaken. De totale uitgaven bedroegen afgerond € 22.309,00   
We hebben vele gi en ontvangen in de afgelopen perioden en op de ope-
ningsdag. Daarmee hebben we de uitgaven volledig kunnen dekken.      
Dat is een mooi resultaat.  
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We willen hierbij nog eens nadrukkelijk alle sponsoren danken voor hun 
financiële of materiële gi .   
De inscha ng is dat voor het runnen van het project Talententuin jaarlijks  
€1500,00 nodig is . Gi en blijven welkom op bankrekening :              
NL78ABNA0534311822 van Diac.Herv.Gem.Rijnwaarden. 
We houden u op de hoogte.  
Eens even langskomen? Vanaf november zullen we voornamelijk op za-
terdagochtend van 9.30 – 11.30 uur aan het werk zijn in de tuin.          
Rond 10.15 is er koffie. Af en toe zal er ook op een andere dagdeel        
iemand in de Talententuin aanwezig zijn.                                                        
Zin om eens een praatje te maken of mee te werken?  
Voor vragen of aanmelden voor DOE-groep: Aad Braskamp (06 46606482) 
of Wim Batelaan (06-51571662)  
Meer is te lezen op h ps://pgrijnwaarden.nltalententuin/ 

Spiritueel café zondag 27 november 2022 in de Ontmoe ng 
  Aanvang 19.30 uur – vrije toegang 
 
Thema: VRIJHEID IN VERANTWOORDELIJKHEID 
Inleiding: Stoni Scheurer 
 
Al heel lang leven wij in een vrij land, dat is een groot voorrecht. De vraag 
is wel: hoe ga je daarmee om? Samen hebben wij de verantwoordelijk-
heid om de vrijheid te bewaken. De godsdiensten hebben die verantwoor-
delijkheid aangegeven in bijvoorbeeld de en geboden. De staat hee  die 
verantwoordelijkheid aangegeven in de Grondwet. Zo is naar de samenle-
ving een waarborg vastgelegd voor de vrijheid van iedereen. Maar zijn we 
ons daarvan nog voldoende bewust? En hoe laten we dat in de prak jk 
zien? 
Graag willen we daarover met elkaar in gesprek gaan na een korte inlei-
ding van Stoni Scheurer. 
Iedereen is welkom, u krijgt wat te drinken, geen entreegeld wordt gehe-
ven, alleen staat er een collectebus voor een vrijwillige bijdrage in de kos-
ten aan de uitgang. 
 
Commissie spirizin. 
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L I E M E R S K I D S   13  november! 
 
‘Liemerskids’ is kliederkerk voor kinderen in de Liemers, georganiseerd  
vanuit de gezamenlijke Protestantse kerken in de Liemers. 
 
Wanneer: zondagmiddag 13 november 15.00 
                   afslui ng met lekker samen pannenkoeken eten 16.00-17.00 
 
Waar:        in ‘Ons huis’ naast de Protestantse kerk aan Dokter Honigstraat                                         
                    3, 6901 AP Zevenaar. Parkeren kan op Masiusplein. 
 
Thema:     ‘de eerste de beste’: waarin ben jij de beste of waarvan weet jij  
                    Alles? Heb je een bijzonderehobby of verzameling? 
                          Laat je zien met jouw talent! 
 
Leiding:     Willem Lindeman, Margreet de Bree, Alle Jonkman en Jolande   
                    Van baardwijk. 
                   Ook zij laten hun talent zien zoals Willem: 
                   h ps://www.youtube.com/watch?v=2IzmINjaTKM&t=12s 
 

Pelgrimswandeling Meinerswijk 
Op 10 december gaan we weer een mooie pelgrimswandeling maken.   

Deze keer gaan we naar Meinerswijk. 
Om daar te komen ga je via de Batavierenweg in Arnhem naar de         
Drielsesijk. Op de Drielsedijk ga je linksaf naar het Hannesstraatje. Na 100 
m is daar, tegenover het volkstuinencomplex de parkeerplaats waar we 
om 10.30 uur verzamelen. De wandelroute is ruim 6 km lang. We ver-
wachten om ongeveer 13.00 uur terug te zijn bij de auto. 
Het thema is deze keer: “Herinneringen”. Een terugblik op 2022. 
Neem je voor onderweg een lunchpakket mee? 
Aanmelden voor de wandeling kan bij Henk Bonnink: habonnink@live.nl  
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GESPREKSGROEPEN   
 
Wilt u dit najaar en deze winter meedoen aan een gespreksgroep?  
In Westervoort worden twee gespreksgroepen opgestart. Iedereen die 
dat wil, ook uit de andere dorpen in de regio is van harte welkom.       
Hieronder nadere informa e 
 
Gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'. Binnenkort 
zal er een gespreksgroep starten over het boek van Fokke Obbema: “Een 
zinvol leven. De mens en zijn verhaal'. Het boek vormt een bundeling van 
interviews. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar 
het in het leven om zou kunnen draaien. Ook gee  Obbema zijn kijk op de 
betekenis van wat bij iedereen in flarden door het hoofd dwarrelt: het 
eigen levensverhaal. Van tevoren worden de te lezen teksten toege-
stuurd. Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek hierover.            
De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt ge-
leid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op woensdagavond 19 
oktober, om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 61 Westervoort. 
Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkom-
sten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmel-
den bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351                                                    
of email  predikant@pgwestervoort.nl  
 

Gespreksgroep: Aan tafel! Het jaarthema voor het komende jaar is: Aan 
tafel! Rondom dit thema zal er in oktober een gespreksgroep starten. De 
gespreksgroep zal beginnen met een maal jd. Met elkaar een maal jd 
gebruiken is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Na de maal jd 
willen we aan de hand van verhalen over Jezus waarin hij met anderen 
aan tafel ging, met elkaar in gesprek gaan. Deze ontmoe ngen van Jezus 
leidden vaak tot mooie, prikkelende en soms ook confronterende ge-
sprekken. Anne-Marie van Briemen schreef hierover acht bijdragen. Acht 
inspirerende bijdragen die uitnodigen om op zoek te gaan naar wat deze 
ontmoe ngen voor ons kunnen betekenen. De groep komt ongeveer één 
keer in de zes weken bij elkaar. Het begint om 18 uur en duurt tot 20 uur, 
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en wordt geleid door Margreet de Bree. De eerste keer zal zijn op don-
derdagavond 6 oktober om 18:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 61 
in Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor vol-
gende bijeenkomsten. Als je interesse hebt om hieraan mee te doen, dan 
kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 1025 5351 of email pre-
dikant@pgwestervoort.nl  

 

 

 

 

ZEVENAAR TOT KLEUR EN SAMENKLANK 

De gemeente Zevenaar hee  een rijke, veelkleurige en bewogen geschie-
denis.  
In het recent verschenen boek Zevenaar tot kleur en samenklank schetst 
Leen den Besten in woord en beeld het eigene in de geschiedenis van de 
stad Zevenaar en de dorpen Aerdt, Angerlo, Babberich, Giesbeek,       
Herwen, Lathum, Lobith, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Tolkamer. 
Aan de orde komen onder andere het ontstaan van het landschap, de 
veranderingen in de twin gste eeuw, het kerkelijk leven, reizen en      
vervoer, beroepsgroepen en bedrijven, de rivieren als bron van welvaart 
en bestaansbedreiging, de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale 
zorg. 
Door financiële steun van Leven in de Liemers en het Polmanfonds was 
uitgave van het boek mogelijk en kon de prijs laag worden gehouden. 
 
Scheperpad 1, 6905 VR Zevenaar. 
tel. 0316-526683, leendbesten@gmail.com 
h p://independent.academia.edu/LeendenBesten 
 

Zie ook achterzijde omslag 
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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   

18 december-januari 2023 
zie ik graag tegemoet vóór woensdag 7 december 

 
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand. 
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13 nov. Liemers Kids 15.00 Ons huis bij Kerk 
   Markt in Zevenaar 
16 nov. Inloopmiddag 14.30 De Ontmoe ng 
27 nov. Spirizin lezing 19.30 De Ontmoe ng 
10 dec. pelgrimswandeling 10.30 Zie  blz. 13 
    
    
    

 

 

 

 

 

Agenda 
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Pelgrimswandeling 

Meinerswijk 
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