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Paasgroetenac e 2023 
Een goede wens met Pasen voor gede neerden binnen en buiten Nederland. 

Stuurt u ook een kaart?  Zie ook blz.9 
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 Kerkdiensten 
  
 
zondag 5 februari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling D. Bolt 0316-541740   
Diaken collectant 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst M. Tomberg 0316-541855 
Bijzonderheden  uitgangscollecte : WD Pakistan 

zondag 12 februari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. Zemmelink uit Aalten 0543-475525 
Ouderling S. Visser 06-36181393 
Diaken collectant  
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst Hinno Willems 0316-542435 
Kinderkerk              Eva                                                         06-23912988 
 
zondag 19 februari                         10:00                              Lobith 
Voorganger Ds. ter Avest uit Rheden 06-16756717 
Ouderling E. Batelaan                                           06-15538428 
Diaken A. Ren ng 06-15538428 
Organist D. Bolt 0316-541740 
Autodienst D. Bolt 0316-541740 
Bijzonderheden  Avondmaal  uitgangscollecte: noodhulp Ethiopië 

zondag 26 februari 10:00 Lobith 
Voorganger Ds.S.Visser 06-36181393 
Ouderling J. Leidekker 0316-241162 
Diaken D.P. Koolmees 06-53104862 
Organist M. Prösch 0316-543483 
Autodienst R. Breure 0316-542818 
Kinderkerk              Ingrid 
Bijzonderheden  uitgangscollecte: zending-Zambia 
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zondag 5 maart 10:00 Lobith 
Voorganger Ds. den Besten uit Zevenaar 0316-526683 
Ouderling D. Bolt                                             0316-541740 
Diaken collectant 
Organist G. de Rijder 0316-543492 
Autodienst P. Jac van Dijk 0316-543022 
 
 
 
 
 
 
Uitgelicht: 

          Gemeenteavond  met Presenta e 
 
Na het inhoudelijke gedeelte is er pauze en vervolgens zal Mar n Bresser 
iets vertellen over zijn werk. Een selec e van zijn tekeningen hangt al   
enige jd in de zaal van De Ontmoe ng, maar de presenta e had u nog 
tegoed. 
 
Kortom wij hopen op een goede opkomst op 16 februari a.s. om 19.30 
uur in De Ontmoe ng. 
Zie ook blz. 6 e.v. 
 
 

 
 
 

Nagekomen 
 

Op blz. 14 vind u een nagekomen brief van onze Ds. Elise Wijnands 
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   In memoriam 
 

Op 30 december 2022 overleed op 98 jarige lee ijd 
 

Roelevina Slotboom 
~Roelie~ 

* Veenendaal28 november 1924                          † Lobith 30 december 2022  
Ze was de weduwe van Jan Roodhardt, 
eerder gehuwd geweest met Jan Edink.  
In 1924 geboren in Veenendaal, kwam ze vanwege het werk van haar man 
Jan samen met de kinderen Jan en Rien naar Didam. Dat was voor het  
gezin onwennig, zeker voor de beide zoons, die erg moesten wennen aan 
de nieuwe woonplaats.  
Na een scheiding van haar man Jan huwde ze met Jan Roodhardt en hee  
met hem tot zijn overlijden  in Wilnis gewoond. 
Daarna kwam ze naar Lobith, waar ze 27 jaar heel gelukkig en naar tevre-
denheid hee  geleefd en gewoond. Haar zoon Jan woonde met zijn gezin 
in Zevenaar en Rien en Tiny in Lobith. Ze was erg betrokken bij geloof en 
kerk en bekend bij velen hier in onze gemeente. Ac ef in het sociale leven 
en gezegend met een opgeruimd karakter kon ze goed bepalen wat ze wel 
en niet wilde. Zo hee  ze naar nabestaanden en de dominee erg gehol-
pen, door van te voren de liturgie van haar hele afscheidsdienst van dit 
leven aan ons mee te geven. De liederen die ze mooi vond en betekenis-
vol voor haar, de bijbellezing voor als die dag zou komen. een indrukwek-
kende tekst uit de brieven van Petrus: 1 Petrus 4: 7-19. 
Een tekst die begint met: het einde van alles is nabij…. En dan volgt er een 
indringend oproep van de schrijver aan zijn lezers, om je in het leven te 
laten richten door vergeving en liefde. En dat je door je geloofsvertrou-
wen veel narigheid kan meemaken zonder er aan stuk te gaan. 
Wijze woorden, die mevrouw Roodhardt ongetwijfeld hee  uitgekozen 
om iets over zichzelf en haar hoop en verwach ng  te zeggen, maar niet 
minder als een liefdevolle boodschap voor haar nageslacht hee  willen 
meegeven. 
Moge haar nagedachtenis en leven tot een zegen zijn voor de kinderen 
van haar tweede man Jan Roodhardt, voor  Jan en De y, en voor Tiny, in 
gedachtenis verbonden met haar man Rien; moge de herinnering aan 
oma en overgrootmoeder voor de klein- en achterkleinkinderen fijn en 
liefdevol blijven. 
Sietse Visser 
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Kerkenraad 
Van de voorzi er 

 
 
 
 
Aan het eind van 2022 maakten we weer een paar mooie dingen mee, 
waarvan we inmiddels weten dat ze niet zo vanzelfsprekend zijn als we 
weleens dachten. 
Er was een sfeervolle dienst op Eerste Kerstdag met muzikale medewer-
king van een projectkoor onder leiding van Gert de Rijder. En op 30 de-
cember was er weer de tradi onele oliebollenac e voor het project in 
Tanzania. De nieuwe bakruimte in de Talententuin werd in gebruik geno-
men en een record aantal van 5000 oliebollen werd door enthousiaste 
vrijwilligers voorbereid, gebakken, verpakt en verkocht. En zo gingen we 
de drempel naar 2023 over. 
 
Op 10 januari was er weer kerkenraadsvergadering. Met een beze ng 
van 4 personen vergaderen we tegenwoordig bij deelnemers aan huis, om 
stookkosten te besparen. Goed nieuws: ons nieuwe gemeentelid Joke  
Rikkengaa wil ons helpen met het maken van de kerkenraadsverslagen. 
Dat scheelt weer jd en daar hebben we doorlopend gebrek aan. Inmid-
dels hee  u wellicht gezien dat er in de diensten collectanten zijn en daar 
worden we ook echt mee geholpen.  
 
We waren ook heel blij dat we in de dienst van 8 januari j.l. ds. Elise weer 
mochten begroeten. Van echte werkherva ng is er helaas voorlopig nog 
geen sprake. Wel proberen we haar zo goed mogelijk van het wel en wee 
in  de gemeente op de hoogte te houden. Hee  u inmiddels nu het alle-
maal wat langer gaat duren, behoe e aan pastoraal contact, dan kunt u 
dat kenbaar maken aan Joke Leidekker. In onderling overleg zoeken we 
dan een passende oplossing. 
 
Voor de kerkdiensten hebben we gelukkig dankzij de inzet van onze gast-
predikanten en met name van Sietse Visser, steeds in vervanging kunnen 
voorzien. Laten we hopen en bidden dat het met ds. Elise de goede kant 
op mag gaan. Op zondag 5 februari a.s krijgen we in de kerkdienst bezoek 
van gemeenteleden uit onze Liemerse zustergemeente Lathum-Giesbeek. 
De preekbeurt die ds Alle Jonkman uit Zevenaar daar zou vervullen, gaat 
door zijn vertrek niet door en zij hebben besloten dat een bezoek aan een 
Liemerse zustergemeente een goed alterna ef is. 



7  

 
Januari is tradi oneel ook de maand van de Kerkbalans. De brief die daar-
bij hoort, gaat dit jaar met het Kerknieuws mee. Zo bereiken we al onze 
meelevende gemeenteleden. 
Wilt u uw antwoord zo mogelijk uiterlijk zondag 12 februari inleveren?     
U kunt het strookje in de brievenbus van De Ontmoe ng doen. We kun-
nen het antwoord desgewenst ook bij ophalen. 
 
We hebben besloten op donderdag 16 februari a.s een gemeenteavond te 
houden, omdat er verschillende onderwerpen zijn waarover we graag met 
u van gedachten willen wisselen. In de eerste plaats is dat de voortgang 
van de samenwerking met Zevenaar en in het grotere verband met de  
andere Liemerse gemeenten. Binnen de Liemers worden nu de mogelijk-
heden verkend voor samenwerking op het terrein van de colleges van dia-
kenen en kerkrentmeesters. Dat is met 6 gemeenten die allemaal zo hun 
eigen gewoontes en werkwijzen hebben nog een heel karwei om dat al-
leen al in kaart te brengen. Daarna moet bekeken worden welke voor- en 
nadelen er te behalen zijn met samenwerking. Hoewel de situa e nergens 
zo nijpend is als bij ons, liggen de kerkenraadsleden ook elders niet voor 
het oprapen en s jgt de gemiddelde lee ijd overal. Ook is er een zuster-
gemeente met serieuze financiële problemen. Al met al zal een zorgvuldi-
ge voorbereiding van een samenwerkingsmodel nog wel veel jd en ener-
gie gaan vergen. 
Zoals bekend kunnen wij met ons grote gebrek aan ambtsdragers dat niet 
rus g gaan zi en afwachten en hebben we daarom via de classispredikant 
al bijstand gekregen van diakenen uit Zevenaar. Ook voor de kerkrent-
meesters is dat nu nodig. Dirk Bolt is behalve voorzi er CvK ook waarne-
mend scriba en zelf ben ik naast voorzi er van de kerkenraad, secretaris 
van het CvK, en jdelijk ook coördinator van de diaconie in het kader van 
de samenwerking met Zevenaar. Omdat dit allemaal bij elkaar wel erg 
veel werk inhoudt en het een ongezonde situa e is dat zoveel verant-
woordelijkheden bij zo weinig mensen liggen, moet hier natuurlijk wel 
met spoed een oplossing voor komen. 
Toekoms ge samenwerking brengt ook mee dat wij kri sch moeten kijken 
naar de manier waarop wij zelf de kerkelijke zaken hebben georganiseerd. 
Dat is niet zo erg als het lijkt, want er valt ook veel van elkaar te leren. Zo 
komen we gaandeweg tot een toekomstbestendige organisa e. Op de 
gemeenteavond praten we u verder bij en horen we graag hoe u daar  
tegenaan kijkt. 
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Pastoraat 

Verder zijn onlangs met enige vertraging de begro ngen van kerk en diaconie 
ingediend. Ze staan op de site van PG Rijnwaarden, maar u kunt ook een ge-
print exemplaar meenemen. Vanaf begin februari liggen ze op de tafel in de 
hal bij de kerk. 
Dat geldt ook voor de beleidsplannen. Deze staan al langere jd op de site 
van de kerk, maar met de aantekening dat ze door Corona nog niet met de 
gemeente zijn besproken. Dus dat gaan we nu alsnog doen. 
 
Na dit inhoudelijke gedeelte is er pauze en vervolgens zal Mar n Bresser iets 
vertellen over zijn werk. Een selec e van zijn tekeningen hangt al   enige jd 
in de zaal van De Ontmoe ng, maar de presenta e had u nog tegoed. 
 
Kortom wij hopen op een goede opkomst op 16 februari a.s. om 19.30 uur in 
De Ontmoe ng 
 
Eva Batelaan, voorzi er 

De begro ng voor de Diaconie over het jaar 2023 is door de kerkenraad 
goedgekeurd. In de komende weken zal de begro ng ter inzage liggen op de 
leestafel in de tussenbouw tussen de Kerk en De Ontmoe ng. 
Als u vragen over de begro ng hee , laat dat dan ons weten. 
Aan de begro ng van de Kerkrentmeesters wordt de laatste hand gelegd. 
Wij gaan er van uit dat u in de volgende edi e van Kerknieuws hierover nader 
wordt geïnformeerd. 

           

 
In deze edi e van Kerknieuws tre  u een inlegvel aan over de bijdrage 2023 
Zoals hierin staat, vragen wij u om schri elijk aan te geven of u ons ook dit 
jaar wilt steunen.                                                                                                       
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor een spoedige reac eis op 15 februari 
om 14.30 uur in de Ontmoe ng. 

 
Paasgroetenac e 2023  
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevange-
nen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gede neerden in Nederland 

Begro ngen 

Vrijwillige bijdragen 
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gede neerden in Nieuwersluis maakte jus epredikant Harma Zuidersma 
het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het 
graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde 
voor ons. Zijn opstanding gee  hoop op een nieuw begin.” 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenac e, omdat een paas-
groet goed doet. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt 
en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situa e. Het is goed om de 
boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. 
 
Op zondag jdens de koffie worden de kaarten uitgegeven, met een mon-
delinge uitleg voor de wijze van versturen. Hier alvast op schri  hoe het in 
z‘n werk gaat:  
het bovenste deel van de dubbele kaart is voor de gede neerde, hierop 
schrij  u een wens en alleen uw voornaam, geen adres; op de blanco 
kaart, die de gede neerde kan versturen, plakt u een postzegel met de 
aanduiding 1.  
UITERLIJK 19 FEBRUARI MOET DE KAART WEER IN DE KERK ZIJN, IN DE 
BRIEVENBUS MAG OOK, OM OP TIJD VERSTUURD TE WORDEN NAAR 
HET VERZAMELADRES.  
 
Voor gede neerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als 
daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze 
kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet 
de gede neerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
 
Meer informa e over de Paasgroetenac e is te vinden op protestantse-
kerk.nl/paasgroetenac e. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen 
sturen! Hartelijk dank! 
 
Joke Leidekker 

BIJ DE COLLECTES 
 
Vorig jaar hebben wij als kerkenraad besloten om de 3e collecte (of de 
uitgangscollecte) 2 keer per maand te bestemmen zoals het collecteroos-
ter van de PKN dat aangee .  
Voor dit jaar beginnen wij hiermee op 5 februari 2023. 

Diaconie 
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De bestemming is die zondag voor het Werelddiaconaat. Dan wordt gecol-
lecteerd voor Pakistan, met name voor jongeren die schoolverlaters zijn. Het 
betre  ondersteuning voor vakopleidingen en voor leningen. De organisa e 
AWARD helpt hen dan bij het opze en en begeleiden van een eigen  bedrijf. 
Ook helpt zij jongeren die een universitaire opleiding willen volgen. Wat ook 
een doel is betre  het bij elkaar brengen van jongeren van verschillende  
religieuze achtergronden. Hierdoor neemt het onderlinge begrip toe. 
 
De bestemming van de Avondmaalscollecte (zondag 19 februari) is Ethiopië, 
met name voor noodhulp en rampenpreven e. 
 
Ethiopië wordt door de klimaatsverandering, regelma g getroffen door 
langdurige droogte en he ige regenval. Vee ster  en oogsten mislukken. 
Veel mensen geraken a ankelijk van voedselhulp. Kerk in Ac e leert boeren 
vruchtbare grond zo veel mogelijk vast te houden en nieuwe gewassen te 
verbouwen die beter tegen droogte kunnen en om te gaan met hulpmidde-
len zoals weeralarm en alterna eve bronnen van inkomen. 
 
TOELICHTING 
 
Het jaar 2022 is een jaar van veel bestuurswisseling en overdracht geweest.  
 
VanaÍ september 2022 wordt het College van diakenen na een daartoe 
strekkend besluit van het breed moderamen van de Classis Gelderland Zuid 
& Oost, ondersteund door een tweetal toegevoegde diakenen uit Zevenaar, 
te weten Jan Jansen en Harm Dijkstra.  
 
De administra e en het opmaken en indienen van de begro ng en jaarreke-
ning zijn ondergebracht bij KKA te Arnhem.  
 
ln de begro ng 2023 is aangesloten bij het voorgaande jaar.                      
Voor de collecte-opbrengst wordt vooralsnog geen daling verwacht.           
Dit mede gelet op het feit dat in 2021 en 2A22 een aantal kerkdiensten is 
vervallen als gevolg van de corona-pandemie.  
 
De kerkenraad hee  gelet op de acute nood om ons heen besloten voor 
2023 maandelijks een bedrag van € 300 over te maken aan de S ch ng Rijn-
waardig voor het verstrekken van materiële hulp in onze naaste omgeving. 
Dit is onder diaconaal werk plaatselijk opgenomen. Het beleidsplan 2A21-
2A25 voorziet ook in deze ontwikkeling.  
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Ontmoe ng & bezinning 

 
Het diaconaat project Talentuin is eind 2022 aïgerond. De diaconie stond 
garant, maar uiteindelijk zijn de kosten van dit project (circa € 20.000)  
geheel gedekt door gi en en bijdragen. 
 

 
Inloop 

 
De eerste inloopmiddag van het nieuwe jaar werd goed bezocht. 
We hopen daarom dat u allen weer aanwezig  zult zijn op onze volgende 
Inloopmiddag.   Deze is op woensdag 15 februari om 14.30 uur in de      
Ontmoeting. 
Op deze inloopmiddag is iedereen weer van harte welkom. 
Vriendelijke groet, 
  
Alie & Leis 
  
TALENTENTUIN – WINTERTUIN 
Na de goede oogsten in de herfst,  ligt de tuin nu in de winterrust. Hoe-
wel? Halverwege januari werden er sprieten van de winteruien en de 
knoflook zichtbaar boven de grond.  Een teken van leven en vruchtbaar-
heid in winter jd. 
Eind december was er gezellige drukte in de blokhut. Er werden oliebollen 
gebakken. Dit door een enthousiast team dat elk jaar weer oliebollen bakt 
voor het Tanzania-project. De vrijwilligers waren blij met de nieuwe bak-
plek. 
Half januari is de DOEgroep weer langzaam opgestart. Inmiddels is de 
tuinbank opnieuw in de olie gezet. Voorbereidingen zijn er voor ‘de waak-
vlam van de wereldvrede’. Zaaigoed is besteld via de volkstuinvereniging 
‘Floor Pop’. En van verschillende kanten is er het aanbod om straks voor-
getrokken stekken van groenten te mogen ophalen. Ook zullen we medio 
februari/maart zelf zaden gaan voortrekken. 
In de lente hopen we nieuwe impulsen te geven aan de ontmoe ngsplek 
in het hart van Lobith. Hou de berichten daarover maar bij op de website: 
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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:                                        
Vacant                                                                                                                
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:                                                                                           
Vacant                                                                                                                   
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 Prösch, 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                     
Alie & Dirk Bolt tel. 0316-541740, e-mailadres: d.bolt2@upcmail.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   
maart 

zie ik graag tegemoet vóór woensdag 22 februari 
 

Kerknieuws verschijnt in principe elke eerste zondag van de maand 
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Predikant 
Lieve mensen, 
  
Momenteel ben ik met ziekteverlof. Zonder nu het hele medische dossier 
te delen, wil ik toch even enige informa e hierover geven.                         
Na lang en uitgebreid speurwerk is eindelijk een bron gevonden waar de 
klachten vandaan komen: Mijn schildklier blijkt niet goed te func oneren. 
Nu kan er gericht nader onderzoek en behandeling plaatsvinden. 
Zoals Eva al schreef is er op dit moment helaas nog geen sprake van echte 
werkherva ng. Gelukkig worden veel taken overgenomen, het laat zo 
duidelijk zien wat voor krach ge gemeente Rijnwaarden is!  
Dankbaar ben ik ook voor alle steun en aandacht die mijn dochters en ik 
van gemeenteleden mogen ontvangen. 
Vol goede moed gaan wij vooruit! Als wij oog en oor voor de mensen en 
dingen om ons heen hebben, zal af en toe de hemel door breken. In het 
volgende tekstje wordt dat op een mooie manier beschreven: 
Alles in deze wereld dat lieflijk en vriendelijk is, de zuiverheid van de lucht, 
de schoonheid van de seizoenen, de vreugde van het licht, de melodie van 
geluiden, de pracht van kleuren, de heerlijkheid van geuren, de schi ering 
van kostbare stenen; het is niets anders dan de hemel die door de sluier 
van deze wereld heen breekt. (William Law 1686-1761) 
  
In Christus verbonden, 
Ds Elise Wijnands 

    

 Agenda   
    
15 febr. Inloopmiddag 14.30 De Ontmoe ng 
16 febr. Gemeenteavond 19.30 De Ontmoe ng 
    
   Voor meer ac viteiten zie bijgeleverde folder  
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Deze fraaie bloemschikking ,gemaakt door Anna de Vries ,stond jdens de 
kerkdienst van 15 januari op tafel, waar afscheid werd genomen van  Kerk-
rentmeester Aad Braskamp, die dit ook meekreeg als dank voor zijn werk-
zaamheden voor de kerk. 
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