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Protestantse gemeente Ravenstein

Lieve mensen,
Tussen de vele corona berichten zitten nu ook positieve verhalen, zoals de grote groep
mensen die gevaccineerd zijn en in april komen er in de maatschappij wat versoepelingen,
maar wat blijft, ook in ons kerkgebouw, zijn de duidelijke regels zoals af standhouden en
mondkapjes.
Zondag 18 april Ds. Henk van Tilburg
Zondag 2 mei Ds. August Baars
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag via www.kerkdienstgemist.nl (Oss)
Zondag 16 mei Pastor Leon Teubner
Onze Banknummers zijn
College van Beheer Rabobank NL55RABO0143102583
Diaconie
Rabobank NL29RABO0124845711

Schoonmaakrooster
Zondag 18 april

Corinne en Matty

Zondag 2 mei
Hans en Lisette
Zondag 16 mei
Nico en Lens
Voor vragen, bel of app mij dan even. 06-13 06 19 31 Corinne
Jongerengroep
Op Goede Vrijdagavond hebben we met de jongerengroep een mooie, eenvoudige
dienst neergezet. We hadden gekozen voor een andere opzet en deze is bij de
aanwezigen zeer goed gevallen. Iedereen was zeer te spreken over de viering, waarin
het lijdensverhaal van Jezus beurtelings door de jongeren werd voorgelezen.
Onderbroken door passende liederen of muziek.
De jongeren zelf waren ook tevreden over hoe het gegaan was en gaan voor herhaling
van deze opzet.
Tevens hebben de jongeren aangegeven dat ze graag nog een dienst willen
maken/voorgaan. Dit juichen wij van harte toe en wij komen hier graag bij u op terug.
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Website
De huidige website van onze kerk was moeilijk bewerkbaar en daardoor niet meer bij
de tijd. Samen hebben we gekeken naar een beter bewerkbare website.
Deze is gevonden en reeds in de lucht. De oude website is ook nog in de lucht ivm de
ANBI gegevens, maar als dat probleempje is opgelost zal deze niet meer opduiken
als je de gegevens protestantse kerk Ravenstein intypt.
De nieuwe website is te bereiken met: www.PKN-Ravenstein.nl
Heeft u op- of aanmerkingen over de nieuwe website, laat het mij dan weten.
Het is voor ons ook nieuw.
Corinne
Op 18 april hebben we geen steigerdienst.
U zult zich afvragen wat is een steigerdienst; dit is een dienst waarin steigers in de kerk
zullen staan.
De reden hiervoor is onderstaand afgebeeld diertje; De bonte knaagkever

Ook wel genoemd de bonte klopkever, de grote houtwormkever ofwel het doodskloppertje.
Dit diertje kan ongeveer 1cm groot worden en eet van binnen uit het hout op.
In onze kerk is dit diertje geconstateerd in de grote steun- en dwarsbalken, de bestrijding
van dit dier vergt 3 weken waarin met tussenpozen bestrijdingsmiddel geïnjecteerd wordt in
de balken. Omdat het injecteren op hoogte plaatsvindt, worden er steigers geplaatst.
De steigers worden direct na 18 april geplaatst , omdat de behandeling 3 weken duurt zullen
we dus op 2 mei geen dienst hebben waarin aan de zijkant en bij de oude preekstoel een
steiger staat.
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Dit zal onze dienst niet belemmeren, we hopen U allen dan ook te mogen begroeten op 18
april ervanuit gaande dat corona geen roet in het eten gooit.
Namens de kerkenraad, Jan Meerdink

Om trots op te zijn.
Deze keer geen mooie woorden ter overweging, maar een korte terugblik op de
afgelopen vieringen. Want wij komen weer samen!! al is het binnen de beperkende
maatregelen die gehanteerd moeten worden om alles zo veilig mogelijk te laten
verlopen.
En dan te bedenken wat voor een kleine gemeenschap wij zijn! Een heleboel kerken
bleven ook deze Paasviering dicht, net als wij vorig jaar.
Op 21 april lazen wij een stukje uit het verhaal van Noach en de zijnen en eindigden
bij de boog die God in de hemel spant en die wij de regenboog noemen. Gods belofte
aan de aarde en alles wat er op leeft: Hij zal de aarde nooit meer zo tot een chaos
maken. Hij niet! maar willen wij mensen Hem hierin volgen?
Het hele jaar door zullen wij in de kerkdienst hieraan herinnerd worden bij het zien
van de nieuwe Paaskaars, want daar staat de regenboog ook op.
Aan alle gemeenteleden die in de dienst van Pasen waren is een kaars met paaseitjes
uitgedeeld met op de verpakking de versiering van die regenboog.
En toen kwam de Goede Vrijdagviering, voorbereid met onze jongere gemeenteleden
en door hen zichtbaar en hoorbaar gemaakt totdat iedereen in stilte de kerk verliet,
een kerk die niet meer was geworden dan een lege grot.
Geweldig vind ik dat. Dat dit mogelijk is binnen zo’n kleine gemeenschap. Om trots op
te zijn dat een paar mensen dit voor ons mogelijk maken en daarom wil ik jullie
bedanken. Jullie zijn allereerst: Sarah, Vincent, Maarten en Loes. En ook was Sjouke
er met een lied uit de traditie van Taizé en kon er genoten worden van de stem en
het pianospel van Noah.
Ik zou bijna zeggen: laat de Passion van Ravenstein een goede traditie worden.
Klasse! Ook aan de leidinggevenden.
En Paasmorgen stonden wij stil bij het Licht van Christus dat werd binnengebracht
en de herinrichting van de lege grot tot kerk. Wij kunnen weer samenkomen! Iets
wat wij beter gaan beseffen nu wij in deze wereldwijde crisis verkeren. En wij
dachten na over ons mens-zijn dat de beperking kent van de dood en alles wat daar
mee te maken heeft en hoe wij, net als Maria van Magdala, de levende Heer, de
Opgewekte, kunnen ontmoeten als wij het lef hebben om die grens te doorbreken en
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het aandurven om in de Liefde van de God van Licht en Leven te geloven, die de
grens van de dood niet kent.
Wij als gemeente halen het nieuws niet, als wij samenkomen, maar wij komen weer
samen en hoe!! Wat een gemeente!! Om trots op te zijn!!

Verhuisd.
Mevrouw Van den Berg-Janssen is na een val in haar appartement gelukkig gevonden
door haar dochter die met haar voor de tweede vaccinatieprik op pad zou gaan. Zij
bleek een nacht lang op de vloer te hebben gelegen en had nog een douchemat als
deken over zich heen gelegd. Gelukkig was zij nog bij kennis. Maar zij kan niet meer
terug naar haar vertrouwde omgeving op Kasteelseplaats en gaat nu, per 8 april,
wonen in Groesbeek. Haar adres is: Eikenhorst, Park Dekkerswald, Parklaan 105,
6561 LA Groesbeek. Misschien is het leuk om haar een kaart te sturen, op 17 april is
zij ook jarig, met als geboortejaar 1923. Dat wordt rekenen!! En..een kaart sturen.
Zal zij geweldig vinden.

Pastoraat.
Dit zal de komende tijd nog telefonisch moeten plaatsvinden, niet alleen vanwege
corona, maar ook vanwege het feit dat ik mijn vrouw niet voor langere tijd alleen kan
laten. Wij hopen dat er zo spoedig mogelijk verandering in komt, maar hierin moeten
ook wij geduld oefenen. U hebt mijn telefoonnummer, dus laat u niet weerhouden om
mij te bellen als u mij wilt spreken. Een mailtje sturen kan ook. Ik ben veel thuis,
behalve als ik boodschappen doe of de hond uitlaat.
Ik wens u allen alle goeds toe en zie u graag in de kerkdiensten waarin ik voorga.
August Baars
De kerkenraad vergadert op vrijdag 16 april 2021
Namens de kerkenraad Albert Rozema.

