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Kerkdiensten 

zondag 18 december 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling J. Leidekker                                   0316-241162 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst I. Breure 0316-542818 
Bijzonderheden     Uitgangscollecte : Armoedebestrijding PKN   

zondag 25 december 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. S.Visser uit Tolkamer                  06-36181393 
Ouderling E. Batelaan                                          06-15538428 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst P. Jac van Dijk 0316-543022 
Kinderkerk             Ingrid 
Bijzonderheden    1e kerstdag  uitgangscollecte: kinderen in de knel 

zondag 08 januari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst T. Edink 0316-543691 
Bijzonderheden      nieuwjaarsborrel  uitgangscollecte: tbv orgels 

zondag 15 januari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling J. Leidekker                                   0316-241162 
Diaken collectant  
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst H. van der Molen 0316-543009 
Kinderkerk             Eva                                                          0623912988 
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zondag 22 januari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. S. Visser uit Tolkamer                 06-36181393 
Ouderling D. Bolt 0316-541740 
Diaken collectant 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst M. Prösch 0316-543483 

zondag 29 januari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling E. Batelaan                                           06-22887593 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst H. Stolk 06-11250126 
Kinderkerk              Ingrid 

zondag 05 februari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling S. Visser                                              06-36181393 
Diaken collectant  
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst             M. Tomberg 0316-541855 
Bijzonderheden     uitgangscollecte: Wereld Diaconaat Pakistan 
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Predikant 
Lieve mensen, 
 
Op dit moment zit ik volop in de medische molen. Het geduld wordt hierbij 
danig op de proef gesteld. Wachten op een plek bij specialisten, wachten 
op onderzoeken en wachten op uitslagen. Een spannende jd, ook voor 
mijn dochters. Gelukkig zijn er veel lieve mensen om ons heen die ons wil-
len helpen. Heel fijn te merken dat er ook vanuit de gemeente wordt mee-
geleefd. 
Ik wens iedereen de volgende kerstwens toe: 
 
Moge de gedachte van kerstmis je vrede brengen.  
Moge de blijdschap van kerst je hoop geven.  
Moge de warmte van kerstmis je liefde schenken.  
                                                
Voor het nieuwe jaar: veel heil en zegen! 
 
Ds. Elise Wijnands 
 
De engel en de ster 
 
Het was de avond voordat Jezus geboren werd. De engelen in de hemel 
waren druk bezig. Sommigen vlogen tussen hemel en aarde op en neer om 
te zien hoe het met Jozef en Maria ging. Anderen oefenden de liederen die 
ze moesten zingen in deze heilige nacht. Drie engelen waren bezig om de 
hemel met sterren te versieren. 
Het enige dat nog moest gebeuren was het ophangen van de kerstster: de 
ster die straks de herders en koningen moest wijzen waar het kindje Jezus 
was geboren. Dat was een belangrijke taak en de drie engelen maakten 
ruzie wie het mocht doen: "Ik mag het doen, want ik ben de oudste!" "Nee, 
ik mag het doen, want ik ben de langste!" "Nee, ik." "Nee, ik! "Onze Lieve 
Heer hoorde dat geschreeuw en riep de drie bij zich. "Stop met dat gekib-
bel," zei hij. "Ik heb een idee. Wie de stal kan vullen, waar straks mijn zoon 
geboren zal worden, die mag de kerstster ophangen." 
De engelen stopten met ruzie maken en de grootste engel daalde als eer-
ste af naar de aarde. Onderweg kwam hij een klein sterretje tegen. "Mag ik 
met je mee?" riep het sterretje. "Nee," zei de engel nors, "daar heb ik geen 

jd voor." 
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Toen hij op aarde kwam, zag hij de lege stal. In een stal horen dieren, dat 
wist hij. De engel keek om zich heen en zag een os grazen in het veld. Dat 
was precies wat hij nodig had. De engel pakte het dier bij zijn horens en 
bracht hem naar de stal. Hij vond ook nog een paar muizen, die een holle-
tje maakten in de vloer van de stal en een paar vogels die wel een slaap-
plekje wilden op de balken onder het dak van de stal. 
De engel was tevreden. De stal was nu een stuk voller en Onze Lieve Heer 
zou vast trots op hem zijn. 
Daarna vloog de tweede engel naar beneden. Ook hij kwam onderweg het 
kleine sterretje tegen. "Mag ik met je mee?" vroeg het sterretje. "Nee," 
zei de engel, "daar heb ik het veel te druk voor." 
De tweede engel had een plan. Op het veld bij de stal verzamelde de    
engel alle balen stro die hij kon vinden. Hij legde al het stro op de vloer in 
de stal. Zo konden Jozef en Maria straks lekker zacht zi en en met een 
beetje stro in de kribbe hadden ze een mooi bedje voor hun kindje.  
De engel wist zeker dat hij de stal goed gevuld had. Onze Lieve Heer zou 
trots op hem zijn. 
Daarna ging de derde engel naar beneden. Hij was de kleinste van de drie 
en had geen idee waarmee hij de stal moest vullen. Onderweg kwam hij 
hetzelfde kleine sterretje tegen en weer vroeg het sterretje: "Mag ik met 
je mee?" "Is goed," zei het derde engeltje, "dan kunnen we elkaar wat  
gezelschap houden." 
Samen daalden ze af naar de aarde. Toen hij bij de stal kwam, schrok de 
engel. Het was er zo donker! Jozef en Maria zouden er niets kunnen zien. 
Met behulp van het kleine sterretje stak hij toen een lampje aan. 
In het warme licht zag hij de dieren en het stro waarmee de andere twee 
engelen de stal al hadden gevuld. Hij wist niet waarmee hij de stal nog 
verder kon vullen en teleurgesteld ging het kleine engeltje terug.           
Onderweg hing hij het kleine sterretje op een mooi plekje aan de donker-
blauwe hemel. 
In de hemel ging het engeltje direct naar Onze Lieve Heer om te vertellen 
dat hij niets had gevonden om de stal mee te vullen. Maar de heilige     
Vader glimlachte en zei: "Kleine engel, jij hebt de stal gevuld met licht!   
En datzelfde licht zal ook van de hemel naar beneden schijnen. Kijk maar 
eens naar de ster die je aan de hemel hebt gehangen." De kleine engel 
keek en kon zijn ogen niet geloven. Zijn vriend, het kleine sterretje, was 
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uitgegroeid tot een prach ge stralende ster. Met een lange staart van 
licht wees hij de weg naar Bethlehem, want het kindje Jezus was geboren 
in de stal. 

Ds. Elise Wijnands 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar een idee van  
Marilyn A. Kinsella, Taleypo  
the Storyteller, te vinden via 
www.babboes.nl 

 
 

Collectebonnen  
Het gele papier, waarop gewoonlijk de collectebonnen van 1 euro per 
stuk worden gedrukt, is op  bij ons, evenals bij de leverancier. 
Daarom is de kleur van de 1 euro-bon blauw geworden. 
 Nog even ter herinnering de kleur van een 50 cent bon is groen en die 
van 2 euro is rood. 
Overigens nog even dit; collectebonnen is ook voor ons gemakkelijk, maar 
papier- en muntgeld blij  natuurlijk een goed betalingsmiddel om in de 
collectezak te doen!  

Kerkenraad 
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Bijdrage solidariteitskas  
In de vorige edi e van Kerknieuws hebben wij u gevraagd of u de jaarlijkse 
bijdrage aan de solidariteitskas, aan ons wilt overmaken. Deze bijdrage is 
€ 10 euro per volwassen lid van onze Protestantse Gemeente 
Indien u deze bijdrage al betaald hee , dan onze hartelijke dank daar-
voor! Als u nog niet hee  betaald, dan het vriendelijke verzoek de         
bijdrage aan ons over te maken. Dank u wel!  
Vrijwillige bijdrage 2022  
Het was jaren geleden niet ongebruikelijk om de jaarlijkse bijdrage aan 
het einde van het jaar te betalen. In veel kerken was de decembermaand 
een maand met een grote opbrengst. 
Als u uw bijdrage over 2022 ook deze maand wilt betalen, wilt u dat dan 
zo mogelijk jdig doen? Het zou mooi zijn als alle bijdragen over dit jaar 
op 31 december binnen zijn. 
Als u tot nu toe uw bijdrage nog hee  vergeten te betalen, wilt u dat dan 
ook deze maand nog doen? Onze Protestantse Gemeente wordt ook    
getroffen door sterk s jgende kosten en ook wij willen zo veel mogelijk 
meedoen met het verzachten van leed in en buiten onze woonplaats. 
Helpt u ons hierbij? Dank u wel!  
Vrijwillige bijdrage 2023  
1 januari nadert al weer met rasse schreden en dat betekent voor ons dat 
wij de ac e voor de vrijwillige bijdrage in 2023 gaan voorbereiden. 
Omdat ook bij ons college het aantal handjes, om al het werk te doen,  
beperkt zijn, willen wij zo veel mogelijk gebruik maken van Kerknieuws 
voor deze ac e.  
Collecte-opbrengsten  
Wij zijn van plan om vanaf 1 januari 2023 vaker de opbrengsten van de 
verschillende collectes bekend te maken via Kerknieuws. Ook willen wij 
proberen om van te voren iets te zeggen over de collectes die worden ge-
houden. 
Zo ziet u maar, Kerknieuws wordt ook door ons beschouwd als een be-
langrijke manier om u te informeren. Als u ook een bijdrage wilt leveren, 
u bent van harte welkom om dit te doen. Kijk hiervoor naar de adressen 
bij de colofon in dit blad. Van harte uitgenodigd! 

Dirk Bolt,scriba 
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Vanuit de kerkenraad valt er heel wat te vertellen,                                
maar graag wil ik eerst even s lstaan bij wat er ook                                 
allemaal in de gemeente gebeurt. De zondagse kerkdienst                        
in De Ontmoe ng zoals we dat vanaf november zijn gaan doen, is verras-
send snel een hele posi eve ervaring geworden voor veel gemeentele-
den. Van de nood een deugd maken, zeiden ze vroeger. Het was best 
wel spannend hoe het zou gaan, maar inmiddels kan ik zeggen dat we 
veel enthousiaste reac es horen. De ruimte is nu in de advents jd voor-
zien van sfeervolle crea es van onze gemeenteleden Mar n Bresser en 
Anna de Vries. 
De dienst op eerste Kerstdag wordt in de kerk gehouden vanwege de 
verwachte opkomst. Het projectkoor  onder leiding van Gert de Rijder 
zal ons verrassen met een aantal bijzondere kerstliederen. Een mooi 
vooruitzicht! Inmiddels hebben we ook een paar kerkgangers uit Oekra-
ïne in ons midden mogen verwelkomen. Hartverwarmend hoe diverse 
gemeenteleden hen met raad en daad bijstaan. De tradi onele kerst-
middag kan weer worden gevierd en de oliebollenbakkers staan in de 
startblokken. Kortom zoveel dingen waar ik echt heel blij van word en 
waar we als gemeente heel dankbaar voor mogen zijn. Na magere co-
ronajaren valt er weer zoveel samen te vieren en te beleven. 

Goed nieuws voor de kerkenraad was dat Sietse Visser hee  aangebo-
den bij een aantal gelegenheden ds Elise te vervangen. We hopen op 
een spoedig herstel, maar met onderzoeksuitslagen die tegenwoordig 
lang op zich laten wachten moeten we er ook rekening mee houden dat 
het nog wel even kan duren voor ze haar werk volledig kan herva en. 
Met het vertrek van Aad Braskamp uit de kerkenraad per 1 januari a.s. is 
ook het College van kerkrentmeesters niet meer voltallig. Gelukkig blij  
Aad een aantal taken verrichten, waar wij uiteraard heel blij mee zijn. 
Elders in dit Kerknieuws vertelt hij daar zelf meer over. Omdat het niet 

Van de voorzi er 
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alleen voor de overblijvende vier kerkenraadsleden ontze end druk is om 
al het werk te doen, maar we ook geen rechtsgeldig bestuur meer kunnen 
vormen hebben we op ini a ef van onze classispredikant ds Jaap van 
Beelen op 23 november jl. een bijeenkomst gehad met de kerkenraad van 
onze  PKN buren in Zevenaar. Deze informa eve ontmoe ng verliep heel 
plezierig en de classispredikant hee  de mogelijkheden voor verdere sa-
menwerking toegelicht. Ik spreek van verdere samenwerking, omdat wij 
nu al diakenen uit Zevenaar hebben om onze diaconie op peil te houden. 
Vorige keer heb ik daar al uitgebreider over bericht. Onze kerkenraad 
hee  inmiddels besloten dat we graag verder met Zevenaar in gesprek 
willen en als zij daar op 20 december a.s. ook toe besluiten, worden begin 
2023 de volgende verkennende stappen gezet. In februari willen we dan 
een gemeenteavond houden om hierover verder van gedachten te wisse-
len. En hoe zit het dan met de Liemerse samenwerking tussen de zes PKN-
gemeenten? Dat loopt ook nog gewoon door en daar doen wij naar      
vermogen aan mee. Elders in dit nummer kunt u daar meer over lezen. 
Het ziet er alleen niet naar uit dat daar op heel korte termijn voor ons een 
oplossing uit komt. En helaas is dat voor ons hoognodig. Overigens biedt 
de samenwerking op allerlei prak sche terreinen mooie kansen, waar we 
echt wat aan kunnen hebben.                                                                        
Daar wordt nu in de zogenoemde proe uinen naar gekeken. 

De kerkenraad hee  ook gesproken over de materiële noden, waar we 
allemaal steeds mee geconfronteerd worden. Besloten is de uitgangscol-
lectes in de decembermaand te bestemmen voor de ac e Armoedebe-
strijding van de PKN. Daarmee wordt in voedselpakke en voorzien op  
allerlei plaatsen waar de nood heel hoog is. Daarnaast hee  de Diaconie 
een structurele maandelijkse gi  toegezegd aan de S ch ng Eerste       
Levensbehoe e Rijnwaarden te Aerdt om ook in onze naaste omgeving 
een bijdrage te leveren aan de hulpverlening daar waar het het meest  
nodig is. U kunt deze s ch ng ook zelf steunen (zie info elders in dit num-
mer). 
Deze jd van het jaar moeten al jd de begro ngen voor de Kerk en de 
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 Diaconie worden opgesteld en  ingediend en ook daar zijn we veel voor-
bereidings jd aan kwijt.                                                                                   
Binnenkort gaan we de drempel over naar een nieuw jaar Anno Domini 
2023. 
Dat betekent het Jaar van de Heer. Ik hoop dat we ons ook dan weer in 
Zijn liefde geborgen weten en als kerkelijke gemeente uit 1660 ons werk 
zullen mogen voortze en, zoals zoveel genera es dat voor ons hebben 
gedaan. 
Eva Batelaan,voorzi er 

Beheer  
 
JAAROVERZICHT 2022 GEBOUWEN, BEGRAAFPLAATSEN, TALENTENTUIN 
 
December is in de media en in organisa es de maand van het terugblik-
ken op het afgelopen jaar. Wat is er in 2022 binnen de PG Rijnwaarden 
gedaan aan de gebouwen en de begraafplaatsen?  
* In de eerste maanden van het jaar is de zogenoemde ‘Groene Boost’ 
uitgevoerd op onze begraafplaats in Lobith. Direct daarna is met vrijwil-
ligers het onderhoud aangepakt. 
* De gevel van De Ontmoe ng werd in de periode april – mei voorzien van 
een flink pak isola e en afgewerkt met spachtel putz. Daar hebben we nu 
al plezier van met het kerken in De Ontmoe ng. Dit omdat de betere iso-
la e leidt tot minder stookkosten in dit gebouw. 
* Half mei kon dan de blokhut worden geplaatst in de Talententuin.        
De basis voor de tuin werd in april – juni door de hovenier gelegd.        
Eind mei stonden de eerste stekken en planten in de tuin. Dit alles dankzij 
vele sponsoring in natura en geld. 
* De bestra ng rondom de Talententuin is aangepakt in juli – september. 
De gemeente Zevenaar knapte het tegelwerk van de stoepen op. Vrijwil-
ligers van de Talententuin, waaronder buurman Gerard, voorzagen het 
nog open liggend stukje stoep buiten het hek van de kleine basaltstenen. 
Goed dat  resten van straatwerk, die de gemeente Zevenaar had achter 
gelaten na opknappen van de Markt, een nieuwe  bestemming vonden 
voor herstel en aanvulling van het straatwerk rondom de Talententuin. 
* Op 24 september 2022, op na onale Burendag, werd de Talententuin 



12  

 
 
officieel geopend. We denken met plezier terug aan dit druk bezochte 
hoogtepunt, waarbij het door Stoni Scheurer gemaakte beeld werd ont-
huld. Vele vrijwilligers en sponsors hebben flink bijgedragen aan dit eve-
nement. 
* In augustus – september is het buitenschilderwerk uitgevoerd.            
Dat omva e onder meer de ramen van de kerk, de gootlijsten, de oude 
toegangsdeuren en alle deuren (binnenkanten) van de entree. 
* Monumentenwacht Gelderland voerde in oktober de jaarlijkse inspec e 
en klein onderhoud uit. Ook maakte zij de daken en goten van het hele 
complex grondig schoon. En de verstoppingen in de dakafvoer bij de     
entree zijn verholpen. 
*De twee cv-ketels en de warmwaterboiler zijn weer in onderhoud      
genomen. Nu moeten we de thermostaat van de cv in de kerk nog in het 
gareel zien te krijgen. Met enige regelmaat wordt ongewenst de tem-
peratuur automa sch opgestuwd naar 27° C. Haast is nu geboden om dit 
op te lossen. We zijn niet voor niets de kerkdiensten in De Ontmoe ng 
gaan houden.                                                                                                      
We werken aan een defini eve oplossing van dit spookgedoe. 
*Offerte is aangevraagd om de WTW (Warmteterugwinning)-ven la e 
weer in werking te krijgen. Er moet immers goede doorluch ng zijn in 
een gebouw als De Ontmoe ng. 
* De gemeente Zevenaar snoeide in november de leilindes voor de kerk. 
Als het meezit wordt  de vernielzuch ge boom naast de begraafplaats 
Lobith nog deze maand verwijderd. Dan schui  hopelijk de muur niet ver-
der de begraafplaats op. 
* De li  hee  heel vaak s lgestaan,  met een plakkaat op de li deur dat 
die het niet meer doet. Gelukkig is in november de li  weer in werking 
gebracht. Er is een instruc e voor gebruik aangebracht. Laten we hopen 
dat de li  het nu voor langere jd blij  doen. Dan voldoen we aan de  
eisen van toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid gaat het erom dat ieder-
een, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle 
voorzieningen, informa e en dienstverlening. Iedereen moet volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is fijn dat de invalidenli  en 
de li  voor zware zaken het nu gewoon weer doet. 
* Rond Allerzielen zijn op beide begraafplaatsen verscheidene graven 
weer netjes gemaakt door families. Dit jaar ontvingen we gi en voor het 
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onderhoud van de begraafplaats Lobith van totaal 330 euros. 
*Deze maand december worden er weer oliebollen gebakken voor het 
project Tanzania. De oude pipokar is niet meer nodig. Er zal nu in de 
blokhut van de Talententuin oliebollen worden gebakken.  Daarvoor zijn 
er de nodige voorzieningen aangebracht. Extra menskracht is nog wel-
kom. Aanmelden kan bij Dirk Koolmees. 
*Omdat dit niet zo past in deze terugblik over gebouwen, begraafplaat-
sen en Talententuin blij  de inzet voor verhuur van de De Ontmoe ng en 
deeltaak als penningmeester hier onbesproken. 
 
Aad Braskamp, ouderling-kerkrentmeester/penningmeester 
 
OVERDAAD SCHAADT 
 
Deze spreuk klinkt in het Duits nog mooier: “In der Beschränkung zeigt 
sich erst der Meister“. En het sonnet waarin Goethe deze uitspraak ge-
bruikt, eindigt met de zin: “Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben”. 
Vertaalt staat er: In de beperking toont zich de meester, en alleen deze 
wet kan ons vrijheid geven. 
Na bijna een jaar te hebben opgetreden in het ambt van ouderling/ kerk-
rentmeester/ penningmeester zie ik mij genoodzaakt dit ambt weer neer 
te leggen. Het kan niet de bedoeling zijn dat vrijwilligerswerk een dag-
taak wordt van zeven dagen per week. Ik ga mij vanaf januari 2023      
beperken qua inzet. Ik blijf ac ef in het diaconale project Talententuin 
van PG Rijnwaarden en blijf met vrijwilligers het onderhoud doen van de 
begraafplaatsen Aerdt en Lobith.   Het zal nog de nodige crea viteit      
vergen om meer omwonenden van deze plaatsen te betrekken bij het af 
en toe uit te voeren groot en klein onderhoud. 
Ik hou van gebouwen en van restaura ewerk. Dat is geheel in lijn met 
het werk dat ik voor mijn pensioen deed. Echter de druk die op één man 
wordt gelegd is onverantwoord. 
Het zou zeer welkom zijn in mijn visie als er meerdere taakgroepen     
komen waarin meer kerkleden en mogelijk andere vrijwilligers zich op 
deeltaken samen kunnen sterk maken voor het noodzakelijke onder-
houd. Dit ook samen met de nu nieuw betrokken onderhoudsfirma’s. 
En natuurlijk moet het vrijwilligerswerk blijven, dus enkele uren per 
week en geen zeven dagen.                                                                                
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Inspira e,Ontmoe ng,Bezinning 

 Ik hoop dat de kerkgemeenschap zich kan en gaat bezinnen op hoe de 
kerkgebouwen op een voor haar behapbare manier de komende jaren 
zijn te onderhouden. En mogelijk kan er crea viteit van buiten de kerkge-
meenschap bijkomen waardoor er prak sch uit te werken ideeën komen 
die alle voorliggende taken verlichten. 
Ik ga uit het ambt, maar ik ben niet weg bij de kerk. U zult mij vooral    
vinden in de Talententuin en het s muleren van groei van de DOEgroep. 
Ontmoe ng en een goed gesprek zijn daarbij leidraad. En natuurlijk bent 
u ook van harte welkom om eens een korte periode mee te doen als vrij-
williger bij het onderhoud van de begraafplaats in Aerdt of in Lobith 
 
Hartelijke groet, Aad Braskamp  
 
 
ORGEL-CD 
 
We zullen de CORONA- jd niet vergeten. In die periode is er een CD  
geproduceerd met fraaie orgelmuziek door Gert de Rijder.  
De produc ekosten zijn een niet kerkelijke investering. De opbrengsten 
van de CD worden   geschonken aan de kerk en bedragen tot nu toe     
totaal ca. € 1300,00 .  Hiervan komt 75%  ten goede aan de Talententuin 
en 25% ten goede aan het orgelfonds. Er zijn nog voldoende Cd’s in de 
aanbieding: € 12,00 per stuk. Warm aanbevolen als u nog een kado p 
kunt gebruiken deze maand.  U kunt de CD verkrijgen via Gert de Rijder 
of Aad Braskamp. 
 

Kerstmiddag 

Wij willen iedereen weer uitnodigen voor de kerstmiddag.                             
Deze zal worden gehouden op woensdagmiddag 21 dec. aanvang 14.30 
uur. We hopen dat we ,na 2 jaar corona,  toch samen  weer een fijne 
kerstmiddag mogen hebben.  

Mocht u zich nog niet hebben  opgegeven voor deze middag  dan kan dat  
alsnog maar wel voor  18 dec. bij  Alie Bolt 0316541740 of Leis Tomberg  
0316– 541855.Laat dan ook even weten of u opgehaald moet worden. 

Vriendelijke groet, Alie en Leis 
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 TALENTENTUIN – WINTERTUIN 

In de maanden oktober en november zijn de oogsten uit de Talententuin 
gehaald en is de tuin grotendeels omgespit. Op één deel zijn geschonken 
bessenstruiken geplant. We hopen dat dit deel van de Talententuin ons 
zal gaan voorzien van fruit (appels – peren – bessen).  
Drie hele grote pompoenen kregen een bestemming in de soeppan: één 
in drie huiskamers in Lobede, één bij de ee afel van PG Zevenaar en één 
bij het eetcafé Linke Soep van PG Duiven. Mooie vorm van delen met de 
andere PG-kerken in De Liemers. 
In oktober snoeiden vrijwilligers uit de DOEgroep, samen  met de over-
buurmannen  Harald en Rolf, de haag van de begraafplaats grenzend aan 
de Drie Kolken. Fijn dat dit ini a ef van de overburen voor de winter zo 
gezamenlijk is geklaard. 
De DOEgroep gaat even in rust nu buiten de kou toeneemt. Half januari 
zullen we weer langzaam opstarten. In de lente hopen we nieuwe impul-
sen te geven aan de ontmoe ngsplek in het hart van Lobith. Hou de be-
richten daarover maar bij op de website:                                                
h ps://pgrijnwaarden.nltalententuin/ 

Aad Braskamp 

Rijnwaardig 
 
Onze gemeente kreeg een verzoek binnen van een nieuw opgerichte 
s ch ng: Rijnwaardig, om van de kant van de kerk diaconaal onder-
steund te worden.  
De kerkenraad dacht dat dit een goede zaak is en hee  besloten om 
structureel bij te dragen met een jaarlijkse afweging of het nog gepast is 
om de ondersteuning voort te ze en. 
Onderstaand bericht is onze uitnodiging aan u als gemeente leden om 
eventueel zelf deze s ch ng te ondersteunen, hetzij met geld of met ma-
teriële gaven. 
Onderaan dit bericht staat het adres van de s ch ng. 
Het doel van de s ch ng wordt als volgt omschreven: 
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Hulp voor mensen die  
niet voor de voedselbank in aanmerking komen,  
mensen die wachten tot hun aanmelding/uitkering is behandeld.  
Mensen die tussen wal en schip vallen, mensen die erns g ziek zijn al 

dan niet chronisch, ouderen die kind noch kraai hebben. 
 
      De s ch ng is als zodanig in december 2021  opgericht. Men krijgt 

van de overheid nog geen subsidie,  maar is in gesprek met De Ge-
meente Zevenaar (wethouder Bijl), Gemeente Westervoort, Ge-
meente Duiven en de Gemeente Mon erland. 
 
Gi en en materiële dona es komen tot nu toe vooral van enkele 
bedrijven  en van een paar par culieren.  
Met het geld worden dagelijkse boodschappen gekocht zoals was-
middelen, luiers, boter, vlees, vleeswaren, kaas en eieren, verzor-
gingsproducten. 
 
Uiteraard zijn er bijkomend de kosten van energie,  benzine, druk-
kosten van visitekaartjes, inpak materialen, flyers enz.  
Men hee  voor de spullen  4 diepvriezers en 2 koelkasten. 
De Facebook pagina van de s ch ng is: 

 Stg. Eerste Levensbehoe e Rijnwaardig h ps://www.facebook.com/
groups/1064720477382565/?ref=share_group_link 
 
concreet handelen van de s ch ng in hun eigen woorden:  
Wekelijks krijgen de mensen om wie het gaat een boodschappen krat en 
een bigshopper met groente en fruit. Er staat een grote tafel met stoelen, 
de koffie staat klaar evenals thee en wat lekkers. We praten met elkaar 
en geven raad en proberen voor ieder probleem van onze cliënten een 
oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken verwijzen wij hen door naar 
instan es die dat wel kunnen. Denk hierbij aan de Sociale Raadslie-
den,  Caleidoz,  Solidariteisfonds, De Gemeente, een Bewindvoerder, de 
Kerk enz. Het is bij ons dus niet zo dat we alleen een krat boodschappen 
geven iedere week en de cliënten verder aan hun lot overlaten. Wij willen 
ECHT helpen waar nodig. 
Er is ook de mogelijkheid om vrienden van deze S ch ng te worden. Dit 
houdt een ondersteuning in voor een vast bedrag per maand.  
Deze donateurs zijn dan  “vrienden van de S ch ng”. 
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Stg Eerste Levensbehoe e Rijnwaardig. 
Kerkweg 37 6913AJ Aerdt  
06 49574339 of 0638640417 
Kvk; 85020125 
Rekeningnummer; NL64INGB0675214025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journaal III november 2022 
 
In februari en april 2022 hebben we als stuurgroep de eerste 2 Journaals 
geschreven over de voortgang van de samenwerking tussen de protestante 
gemeenten van Didam, Duiven, Lathum-Giesbeek, Rijnwaarden, Wester-
voort en Zevenaar. Dit is het 3e Journaal. 
 
Bijpraten gemeenteleden 
 
Alle kerkenraden hebben inmiddels hun eigen gemeenteleden bijgepraat 
over de voortgang van het samenwerkingsproces. Dat is gedaan tussen 
maart en september van dit jaar. Centraal stonden daar de urgen e van de 
samenwerking, het doel om 6 vitale geloofsgemeenschappen in stand te 
houden en hoe we vervolgstappen willen maken. Een fusie of een gemeen-
schappelijke kerkenraad zijn niet aan de orde. Wel de uitwerking van een 
voorstel voor een gemeenschappelijk college van diakenen en een gemeen-
schappelijk college van kerkrentmeesters.  
 
Aanpak voorstel gemeenschappelijke colleges 
 
In april is door de moderamina (dagelijkse besturen van de kerkenraden) 
aan de stuurgroep de opdracht gegeven om een voorstel voor te bereiden. 
Dat voorstel moet gaan over hoe de samenwerking in de prak jk vorm kan 
krijgen en wat de voor- en nadelen zijn van een gemeenschappelijke colle-
ge van diakenen en een gemeenschappelijk college van kerkrentmeesters 
in vergelijking met de huidige situa e.  
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Proe uin 
 
Onze externe begeleider (Jack de Koster) hee  als idee meegegeven om 
een proe uin in te stellen waarin de colleges kunnen oefenen en dus er-
varingen opdoen wat een gemeenschappelijk college betekent. Dat idee is 
met de colleges van diakenen op 20 juni en met de colleges van kerkrent-
meesters op 22 juni besproken. Voor de diakenen doen de colleges van 
Didam, Duiven en Lathum mee in de proe uin. Bij de kerkrentmeesters 
doen Didam, Duiven, Lathum, Rijnwaarden en Westervoort mee in de 
proe uin. De andere colleges zijn er bij als adviseur. Met de ervaring van 
de proe uin stelt de stuurgroep samen met de colleges een voorstel op 
voor de kerkenraden. Het is een proe uin, er worden nu nog geen beslui-
ten van de kerkenraden over het instellen van gemeenschappelijke colle-
ges gevraagd. Dat zal naar wij nu inscha en medio 2023 zijn. Pas daarna 
zullen besluiten vallen over het daadwerkelijk instellen van de gemeen-
schappelijke colleges en welke gemeenten zich hierbij aansluiten. Jack 
hee  overigens een andere func e aangenomen en stopt dus met de be-
geleiding van ons samenwerkingsproces. Inmiddels is een andere begelei-
der aangetrokken voor het proces van de proe uin: Jan Boer van KerkVi-
taal. Hij zal een aantal besprekingen van de betrokken colleges voorzi en 
en het proces ook inhoudelijk trekken. De eerste besprekingen zijn in no-
vember geweest, in januari worden deze vervolgd.  
 
Gemeenschappelijk colleges zijn naar buiten toe het bestuurlijke gezicht 
van de diaconie en de kerkrentmeesters. In een (toekoms g) gemeen-
schappelijk college komen een aantal ambtsdragers, aangevuld met  men-
sen met voldoende kennis en ervaring. Lokaal blijven een diaconie en 
commissie van (kerk-)beheer nodig, maar daar kan het dan met minder 
ambtsdragers. Binnen de 6 kerken blijven de kerkenraden zelf over alles 
beslissen, dus ook over beleidsplannen, begro ng, jaarrekeningen en ver-
mogen (bv. gebouwen en onroerend goed). De gemeenschappelijke colle-
ges geven hier vervolgens uitvoering aan. 
 
De stuurgroep Samenwerking in de Liemers 
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Agenda 

21 december Kerstmiddag 14.30  De Ontmoe ng 
18 januari inloop 14.30 DE Ontmoe ng 
    
    
    

Inloopmiddag 
 
Deze middag wordt gehouden op 18 jan. 2023 in de ontmoe ng  aanvang 
14.30 uur. Iedereen is weer van Harte welkom                                                                                 
 
Vriendelijke groet, Alie en Leis 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
Op de inloopmiddag 16 nov. j.l. hee  mevr. Roodhardt (98)  ( rechts boven)
met  Triominos 5x gewonnen van de dames.  
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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 06-21908620,                                                               
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   

februari 
zie ik graag tegemoet voor woensdag 25 januari 

 
Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand. 
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Oliebollen bestellijst 

voor 30 december 2022 wil ik graag bestellen 

Naam………………………………………… 

Adres………………………………………… 

Plaats……………………………………… 

……… zak/zakken  oliebollen a 10 stuks voor 7 euro per zak      

……… losse oliebollen a 75 eurocent per stuk              

 

Opbrengst gaat geheel naar ons project 

weeshuis Shehata Kika  Tanzania 
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Deze ckertckaert taferelen en die van blz.2 zijn ter beschikking gesteld  door 
ons lid Hr. Mar n Bresser, en komen uit zijn boek                       

‘Teeckeninghen naer den Beybel’  
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De redactie wenst u allen  

een  gezegende kerst 

en een liefdevol en gezond 2023 


