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Nieuws van de dominee
NIEUWSBRIEF

DOOPDIENST: 10 februari 2008
We zijn dit najaar gezegend met de geboorte van heel wat nieuw leven in onze gemeente.
De geboorte van een kind is een gebeurtenis die boven ons uitstijgt en respect en verwondering afdwingt.
Of zoals Alfred Bronswijk schrijft:
(te zingen op de melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’):
Kind, ons als een geschenk gegeven,
Jij, groot geheim ons toevertrouwd,
deel hier met ons het breekbaar leven,
ga met ons wegen van behoud.
Wees als een wonder in ons midden,
belofte van wat eens zal zijn,
dat komt, waarom wij nu nog bidden:
Gods wereld, zonder traan of pijn.

Als u ook uw kind wil laten dopen, dan kunt u contact met me opnemen; e-mail:
b.leijnse@hetnet.nl of tel. 026-4439082.
Met hartelijke groet, Ds. Barbara Leijnse

DE REDACTIE FELICITEERT BARBARA & TRINUS
VAN HARTE MET DE GEBOORTE VAN HUN ZOON!!
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND per 1 april 2007:
Nieuw ingekomen:
mw. A. Ubing, dhr. G.J. Ubing, Marsweg 12 Lathum
dhr. G. Kroos, De Muggenwaard 20 Lathum
mw. B.A. van der Saag-London, Hoefjes 1 Giesbeek
dhr. A.J. Sauer, Koestraat 2 Lathum
fam. J.D. Regelink-Janssen, De Muggenwaaard 20
Lathum
fam. J. Puyman-Oosterbaan, Bandijkj 93 Lathum
dhr. J.J. van de Vliert, De Muggenwaard 20 Lathum
fam. A. van Rennes-Ploegstra, De Muggenwaard 20
Lathum
mw. L.M. Wamelink, De Muggenwaard 20 Lathum
mw. P.C. Ouwerkerk, Barenbroeklaan 28 Giesbeek
mw. E.L. Künne, Ds. J.A. Visserstraat 29 Lathum
(hervestiging)
fam. W. Boswinkel-Ariens, Marsweg 2 Lathum (hervestiging)
mw. A.S. ten Cate, De Muggenwaard 20 Lathum
fam. Juurlink-Laarman, Klaverweide 53 Giesbeek

Gaat u verhuizen?
Laat het uw Kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk

Geboren:
Ruben Spaan (3 juli)
Madelijn Kornet (6 september)
Benjamin Hoekstra (30 oktober)
Gehuwd:
dhr. G.J. Ubing (31 augustus)
Vertrokken:
dhr. J. Berends naar Zevenaar (voorkeurslid gebleven)
mw. M. van Gameren naar Doesburg
mw. A.L.Chr. Breure naar Amsterdam
dhr. L. van Eldik naar Doesburg
Overleden:
Mw. H.C. Harmsen-Vels (31 mei)
Mw. J.E.A. Weijers-Frederiks (10 juli)

KOFFIEROOSTER
23 december
30 december
6 januari
20 januari
3 februari
17 februari
2 maart
16 maart
23 maart
30 maart
13 april
27 april
11 mei
25 mei
8 juni
22 juni

kerst
geen koffie
nieuwjaar
Gientje van Beek
geen koffie
fam Van Stempvoort
jeugdkerk
fam Sijbrant
Pasen
Hermien Dolman
jeugdkerk
(staat nog open)
Pinksteren jeugdkerk
(staat nog open)
jeugddienst jeugdkerk
openluchtdienst?
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Van de Ouderlingen
Lid zijn van een Protestantse Gemeente heeft veel kanten. Een van onze idealen is omzien naar elkaar.
Binnen een kerkgemeenschap zijn daartoe naast alle gemeenteleden ook ouderlingen, die hiervoor een
speciale taak hebben.
De PKN Lathum/Giesbeek heeft momenteel vier ouderlingen. Dat zijn Ria Westerhof, Adri Breure,
Willy Hupkes en Willie den Hartog.
Alhoewel onze kerkelijke gemeente niet ‘super’ groot is hebben we de gemeente toch in ‘wijken’ ingedeeld.
Adri Breure; Jeugd en jongerenwerk. Adri neemt ook deel aan de leiding van de Jeugdkerk.
Willy Hupkes; Huis te Lathumweg, Bandijk vanaf nr. 41, de Brink, de Horst, het Melkpad, Kerkstraat,
Molenstraat en Visserstraat.
Ria Westerhof; Giesbeek, de buitengebieden en leden die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen.
Willie den Hartog; Bandijk 1 t/m 39, Groenestraat, Giesbeeksestraat, Muggenwaard, Marsweg en nieuwe leden.
De ouderlingen van onze gemeente bezoeken over het algemeen gemeenteleden om de volgende blijde
en minder prettige redenen;
•

Zieke gemeenteleden.

•

Kraambezoeken.

•

Mensen die een familielid of huisgenoot hebben moeten missen.

•

Oudere gemeenteleden.

•

Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden op of rond de verjaardag bezocht.

•

Jubilerende echtparen vanaf 25 jaar bij een lustrum.

•

Nieuw ingekomen leden.

Via de kerkelijk ledenadministratie kunnen we heel veel informatie achterhalen.
Bij ziekte is dit moeilijker. Wij zijn niet altijd op de hoogte van andere belangrijke gebeurtenissen of
ziekte. Daarvoor doen we een beroep op u allen. Geef aan ons door als er iemand ziek is en u denkt dat
hij/zij een bezoek op prijs stelt.
Als u zelf bezoek wenst (of juist niet) kunt u dit kenbaar maken aan de desbetreffende ouderling.
Ria Westerhof

tel. nr. 632565

Willy Hupkes

tel. nr. 631271

Adri Breure

tel. nr. 631409

Willie den Hartog

tel. nr. 631905
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De kleuren van het kerkelijk jaar
Wij vieren en beleven Gods jaarkring wereldwijd.
De vaste kleuren geven schakering aan de tijd.
Zo zien we alle weken een kleur in ander licht
en wordt door taal en teken ons oog op God gericht.
Het paars wil inkeer geven in passie en advent.
Wij hebben in ons leven ons van God afgewend.
Het paars is ons een teken van nederigheid en van rouw
tot wij na deze weken het wit zien van Gods trouw.
Het wit spreekt van Gods daden die H/Zij verricht met macht.
Gods lichtende genade verdrijft de zwarte nacht.
Blij willen wij gewagen van alles wat God deed.
Dus gaan zijn hoogtijdagen in stralend wit gekleed.
Het rood doet mensen spreken. God schenkt ons zijn Geest.
Een vuur, een tong, een teken, de kleur van het Pinksterfeest.
Niets kan de vonk meer doven; een vuur dat niemand stuit
Daalt neer op wie geloven, de vlammen slaan eruit.
Het groen doet ons bezingen de hoop die in ons leeft,
Dat God aan alle dingen een nieuwe toekomst geeft.
Want eens zal het gebeuren, dan zal het zomer zijn
met ongedachte kleuren in eeuwig zonneschijn.
(herkomst onbekend)

De in kerken meeste gebruikte kleuren zijn paars, kleur van inkeer. Wit, de kleur van feest,
de opstanding. Groen, de kleur van hoop. Rood verwijst naar het vuur, de Heilige Geest.
Advent

paars

Kersttijd t/m zondag na Epifanie

wit

Zondagen na kerstmis

groen

40-dagen tijd

paars

Paastijd t/m zondag na hemelvaart

wit

Pinksterdag

rood

Zondag Trinitatus

wit

Zondagen na Trinitatus

groen

Kleuren bij bijzondere gelegenheden
Begrafenisdienst

paars of wit

Huwelijksbevestiging

rood of wit

Bevestiging ambtsdragers

rood
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Kerstfilm / uitnodiging
De Jeugdkerk Lathum/Giesbeek draait op 16 december een Kerstfilm voor iedereen!!

Op zondagavond 16 december
wordt er een prachtige kerstfilm gedraaid op een groot scherm
in de kerk te Lathum.

De Kerstfilm begint om 20.00 uur.
De film is geschikt voor alle leeftijden.
Dus als je dit leest en je denkt dat lijkt me wel wat dan moet je echt komen.
En neem dan je vrienden, vriendinnen, vaders en moeders, opa’s en oma’s, broers en zussen mee!!
Iedereen is welkom!!
Vanaf 19.30 uur is de Wheme al open om een kopje koffie, thee of fris te drinken.
Wil je meer weten? Bel dan:
Anita 0313-63.11.73 of,
Adri 0313-63.19.04
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Oliebollen
Langzamerhand beginnen we de kalenderbladen al weer om te slaan richting december.
Het oliebollencomité is al weer bezig plannen te maken voor een oliebollenactie 2007.
De ingrediënten voor de oliebollen en appelflappen zijn besteld.
Om de ingrediënten weer goed te verwerken en er een gezellige actie van te maken vragen we
uw hulp. Jaarlijks helpen zo’n 40 vrijwilligers om deze actie goed te laten verlopen.
Wilt u ook hieraan meewerken maar bent u nog nooit benaderd wilt u dan contact opnemen
met Pim de Jonge (tel. nr. 632157) of Anita Smids (tel. nr. 631173).
Kerst en Oud- en Nieuw vallen dit jaar dusdanig dat het comité heeft besloten de bak- en
bezorgdagen iets te vervroegen.
Het bakken zal beginnen in Het Gebouw (tel.: 63 16 46) op donderdag 27 december a.s. ’s
middags om 13.00 uur (tot en met zaterdag 29 december 15.00 uur). De oliebollen en appelflappen zullen bezorgd worden op zaterdagmorgen 29 december.
Het oliebollencomité
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nederland is: één koekje bij de thee…..
Maar Nederland is ook met oud en nieuw een schaal vol oliebollen.
Kom kijken en kopen in onze oliebollenwinkel!!
De prijzen zijn evenals vorig jaar: 5 oliebollen € 1,80 en 5 appelflappen € 2,30.
In verschillende straten zijn de bestelformulieren al rondgedeeld.
Hebt u geen bestelformulier ontvangen en wilt u toch oliebollen bestellen, dan kan dat telefonisch via (0313) 63 19 05,
per mail lathumseoliebollen@live.nl of lever het onderstaande strookje in op Bandijk 33 te Lathum.

=======================================
Ja ……… ik bestel:
______ zakken oliebollen (per 5 verpakt) a € 1,80 per zak

=

€ ________

______ zakken appelflappen (per 5 verpakt) a € 2,30 per zak

=

€ _________

Ik kom ze zelf ophalen op 27 / 28 / 29 december*
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Naam :__________________________________________
Straat___________________________________________
Plaats:__________________________________________
Telefoonnummer___________________________________
(strookje s.v.p. afgeven op Bandijk 33 te Lathum)

N I EU WSB RI EF

P AGIN A 1 3

Activiteiten in het kerkenwerkseizoen 2007-2008
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VVLK (Vrienden van de Lathumse Kerk)
Terugziend op het eerste jaar van de “Lathumse Avonden” denken we dat met enige voldoening te kunnen doen.
Vergeet U niet dat we een experiment startten vol onzekerheden zoals:

•

Krijgen we voldoende mensen binnen de Lathumse kerkmuren.

•

Is ons programma in enige mate adequaat aan het verwachtingspatroon van de bezoekers.

•

Kunnen we het financieel redden.

Deze genoemde criteria beantwoordend kunnen we zeggen dat het bezoekersaantal 40 % hoger was dan onze prognose. De muzikale en literaire avonden spraken zeer aan. Zevenaar Post sprak onlangs van “Lathum cultuurdorp”.
Financieel gezien kan het natuurlijk altijd beter. Maar we hebben een toenemend aantal donateurs en in het afgelopen
jaar mochten we van de gemeente een incidentele subsidie ontvangen, die naar we hopen in een structurele omgezet
gaat worden.
In het afgelopen jaar konden we een dubbelconcert beluisteren op het kabinetorgel uitgevoerd door Remco Künne en
Piet Cnossen.
Rien van de Heuvel liet ons genieten van Liemerse sprookjes
Vier klassiek geschoolde jeugdige strijkers kregen ons op het puntje van de stoel door Bach en tijdgenoten op een
cool, jazz of latin manier te vertolken. Ze noemen zich het Kaaskwartet.
We hadden in huis het duo Jan Siebelink en prof. Fred van Lieburg. De eerste zeer bekend in Lathum. De tweede is
dat nu ook. Van beiden hebben we de toezegging dat bij het verschijnen van hun nieuwe boek ze weer graag naar
Lathum terugkomen.
Het programma voor de “Lathumse Avonden“ begon op 26 oktober met het jubileumconcert op het kabinetorgel met
Piet Cnossen. We mochten 85 bezoekers begroeten.
15 december komt Scrooge , de vrek uit de Christmas Carol van Charles Dickens hier optreden, waarna we ons hiernaast met glühwein en muziek kunnen verpozen
29 februari komt het Kaaskwartet terug op veler verzoek en speciaal op verzoek van onze burgemeester. Bij het vorige optreden was hij een van de laatste, die vertrok.
18 april komt Jan Terlouw. Deze grand cru, behoeft, denken we geen krans.
6 juni treedt Thijs van Leer op!!!!!!!! Nu al vragen belangstellenden om een reservering.
Bovendien zullen we in januari 2008 het boek “De geschiedenis van de Lathumse kerk” ten doop houden. Daar zullen
we in velerlei opzichten een feestelijke gebeurtenis van maken.
Het spreekt vanzelf dat we hopen U op bovenstaande data in de kerk te mogen begroeten.
U krijgt iets moois te horen en/of te zien en daarboven steunt U het instant houden van de kerk, die ook wel “De parel
in de Liemers”genoemd wordt.
Namens de VVLK,
Pim de Jonge
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Het bezoek aan de moskee in Doesburg
Na de kerkdienst van zondag 16 september zijn wij met een groep mensen in de leeftijd van 8 tot boven de 80 jaar naar Doesburg vertrokken om een kijkje in de moskee te nemen en wat over de Islam
te horen. Een vriendelijke mevrouw, uiteraard met een hoofddoek, stond ons al op te wachten.
Jaren geleden hebben de moslims de voormalige MAVO gekocht om er een moskee van te maken.
Aan de buitenkant een hoge smalle toren, de minaret. Van hieruit worden de mensen opgeroepen voor
het verplichte gebed. Binnengekomen zijn we eerst naar de gebedsruimte gegaan. De schoenen
moesten we halverwege de gang uit doen en in de kastjes plaatsen. We kwamen in een hele grote
ruimte met drukke muren met blauw-witte tegels. Dikke zachte vloerbedekking met een soort vakkenpatroon zodat ieder die bidt zijn eigen plekje heeft. De mannen bidden beneden en de vrouwen op het
balkon, de galerij. Aan de rechterkant van de gebedsruimte bevindt zich de preekstoel met treden, een
hoge trap. Vanaf deze treden wordt op de vrijdagmiddag en op feestdagen een godsdienstige rede
gehouden. Bij ons is dat de preek. Aan de linkerkant heb je de kansel. Het lijkt op onze preekstoel.
Deze plaats wordt voor de kanselrede gebruikt. In een andere hoek stonden kasten met boeken. De
wekelijkse wijze van verering is het verplichte gebed op de vrijdagmiddag. Dan wordt er gezamenlijk
gebeden, zo ook op de feestdagen. Men bidt om God te vereren als dank voor alle gaven die ze van
de Heer hebben ontvangen.
Verder bidt men om vergeving te
vragen van wat ze fout hebben gedaan. Een moslim kan op
elke plaats, als die maar
schoon is, bidden. Voor het bidden
in de moskee dus voor het
verplichte gebed, moet men zich
reinigen, wassen.
Een moslim bidt vijf keer
den hebben te maken met
een kalender waar de tijden
ste gebed is ‘s morgens
gebed is ‘s avonds als het

per dag, op vaste tijden. Deze tijde stand van de zon. Ze hebben
op staan voor het gebed. Het eervoor de zon opkomt. Het laatste
net donker is.

Tijdens de ramadan, een
God door te vasten. Dit
maken met de stand van de
rende deze tijd vanaf ‘s
zonsondergang niet eten en drinken.

keer per jaar, vereren de moslims
duurt een maand. De tijd heeft te
maan. De moslims mogen gedumorgens als het licht wordt tot

Het werd tijd dat we de gebedsruimte verlieten om ook nog wat van de rest te zien. Even een paar dingen die we te horen kregen van o.a. de Iman, bij ons de predikant. Hij mag ook getrouwd zijn en een
gezin hebben. Kerk = Moskee, God = Allah, Bijbel = Koran. Verder zijn bij de moslims alle mensen van
gelijke waarde, arts, rechter, vuilnisman of stratenmaker.
In de moskee waren ook leslokalen. Daar krijgen de kinderen o.a. les over de godsdienst, de islam.
Verder geeft men er verschillende cursussen. Er is een bibliotheek met boeken over de godsdienst en
over het vaderland. Ook is er een ontmoetingsruimte waar dacht ik alleen de mannen komen om er
koffie te drinken. Ook mochten we nog een kijkje in de winkel nemen waar veel Turkse producten te
koop waren. Maar ook Hollandse eieren. Bij het weggaan kregen we een snoepje aangeboden, nl.
Turks fruit.
Het is toch wel interessant om eens te zien en te horen, hoe de moslims hun geloof beleven.
Ria Westerhof
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Jeugdkerk 2007/2008
Het nieuwe seizoen loopt weer een tijdje.
We zijn de zondag na de startdienst ook gelijk gestart met een bezoek aan de moskee (zie elders
in de nieuwsbrief).
We komen dan om de zondag van 10.00 uur tot 11.00 uur bij elkaar en dan hebben we het ook overal
over. Zo hebben ze ideeën voorgesteld wat ze graag nog een keer willen doen het komende jaar,
hier zat ook het idee een dropping /speurtocht bij van Ronald. Hij gaat met behulp van 2 anderen
dit een keer organiseren volgend jaar, wij wachten af.
Tijdens de keer dat het over het suikerfeest ging hadden we zelf ook lekkere dingen meegenomen
naar het strand waaronder echte Marokkaanse koekies gebakken door een Marokkaanse kennis van
Rutger. Het was zulk heerlijk weer dat binnen zitten gewoon jammer was,daarom waren naar het
strand gegaan.
Tijdens de bijbel 10 daagse is er een placemat uitgedeeld met een zoektocht door de bijbel. Hier
stonden allemaal opdrachten op die opgezocht moesten worden, aan het eind kwam er een woord uit,
”thuiskomen” het thema van de bijbel 10 daagse.
Binnenkort in december is er een filmavond op groot scherm voor alle mensen die het leuk vinden
om te komen kijken. We gaan er een gezellige avond van maken.
Groeten van Annet, Arianne, Arjan, Enny, Jozien, Jurrien, Laurens, Mark,
Renske, Rutger, Ronald, Sandra, Sjoerd
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Leer je buren kennen
Onder dit motto zijn wij al in Giesbeek naar de RK kerk geweest met onze jongeren van de jeugdkerk. En dan
staat nu een bezoek aan de moskee in Doesburg op het program.
Na enig overleg met iemand van de moskee was het dan zondag 16 september zover. Met de zon hoog aan de hemel en brood en koffie onder de snelbinders gaan we op de fiets op weg naar Doesburg.
Het grootste gedeelte van het zeer gemêleerde gezelschap gaat met de fiets, maar de echte ouderen onder ons
gaan met de auto. De leeftijd varieerde van 9 tot 84 en al wat er tussen zit.

Ik vond het leuk in de moskee. De bidruimte was een grote ruimte
met een kleed en geen stoelen. De Turkse mensen bidden wel vijf
keer per dag; het lijkt lang maar bij elkaar is het maar een uur.
De mannen en vrouwen mogen niet bij elkaar zitten, de vrouwen
moesten boven op een balkonnetje en de mannen beneden. Ik vind
het mooi dat er een koepel op de moskee is en dat er een maan op de
koepel staat. Ik vond het ook leuk dat we Turks fruit kregen, alleen de nasmaak was niet lekker. Ik vind het ook wel grappig dat
er een winkeltje in de moskee is. Zoiets hebben wij niet in de kerk
maar dat is ook niet nodig, dat staat ook een beetje gek bij een protestantse kerk.
En wij hebben een haan in plaats van een maan en dat is ook goed.
Het maakt toch ook niet uit wat er op het dak staat.
Geschreven door: Vincent Sijbrant
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Vrijwilligersdag 2007
Zo, met de benen van me af, de tenten weer in de zak en de
afwas schoon probeer ik iets op papier te zetten over gisteren. Gisteren? Nou toen was de jaarlijkse barbecue voor
alle vrijwillige mensen die in en om de kerk bezig zijn voor
het goede doel.
Vrijdag hebben we samen de nodige boodschappen gedaan
om op zaterdag met z’n allen (en daar heb je ze weer; enkele vrijwilligers) alles klaar te zetten.
De jongens werken zich in het zweet om de tenten weer
overeind te krijgen, verlichting ophangen, stoelen afwassen, tafels plaatsen, kleedje erop kaarsje aan, oja de
koelkast aan en dan meteen het bier erin want da’s toch wel belangrijk, en wat al niet meer, kijk maar is goed
rond op zo’n avond dan zie je waar iedereen mee bezig is geweest .
In de keuken daar snijden de meisjes alles kort en klein tot in tranen toe tja, de prei moet ook klein gesneden worden. En onder het geklets over van alles en nog niks wordt de werklijst alsmaar kleiner en staan er
salades, satés en sauzen etc. te wachten op de avond. Elk jaar als er iemand de vruchten begint te snijden
komt het verhaal van de wortel weer terug. Wortel? Nou ’t is een aantal jaren terug toen Sjoerd het ook nog
leuk vond in de keuken om te snijden of was hij toen nog niet sterk genoeg om al die zware dingen te dragen,
kan ook nog. Hij was in ieder geval druk bezig aan een andere tafel aardbei, banaan, kiwi te snijden totdat ik
bij hem ging kijken of het allemaal goed ging. Ik keek in de glazen pot en zag keurig gesneden vruchten; rode
aardbei, gele banaan, oranje wortel, groene kiwi, oranje wortel!!
“hey Sjoerd wat doe je nu, snij je de wortel?”
“ja“ zei Sjoerd “dat vind ik er zo mooi bij staan die kleur”.
En hij keek heel onschuldig want hij was zich van geen kwaad bewust en dacht een geweldige kleurencombinatie bedacht te hebben, dat had ie ook wel maar we hebben de wortel er toch maar uitgevist.
Zo tegen 13.00 uur moet de inwendige mens gesterkt worden en samen in de tuin met z’n allen, zo’n 20 mensen, eten we wat. Dan nog de zwarte puntjes op de witte i zetten en al met al zijn we dan om 16.30 uur klaar,
even de temperatuur van het bier testen en dan naar huis een mooi kleedje aan trekken.
18.30 uur is iedereen er weer, de
het opwarmen, het brood bruin.
ook. Keurig in “blek en wait” want
iedereen er en alles loopt door elwas er ook en hij was echt de ‘ster’
den hadden hem mooi gemaakt met
was dus geheel in stijl.

koffie gaat aan, de soep is langzaam aan
Laat ze maar komen en dat doen ze dan
dat was ons thema. Zo langzaam aan is
kaar van jong tot oud, mens en dier ja die
van de avond onze hond Dikkie. De meizwarte disco sterren, hij zelf is wit hij

De weergoden waren ons goed gezind het was geweldig weer. Er blijft
natuurlijk altijd wel iets om op te ”mopperen”. Zo liep er een mannetje rond (we noemen geen namen) die had
wel zin in een Jägermeister borreltje maar hij vond de borrelglazen te klein. Met een grijns op zijn gezicht
van hier tot aan Angerlo loopt ie weg met een borrelbeker van 0,3 l inhoud.
De kinderen hadden een leuk spelletje ontdekt aan het eind van de avond; je steekt een satéprikker in het
vuur tot ie gloeit, dan heen en weer bewegen, dat geeft mooi licht en spelen met vuur, d’r is toch niks leukers,
zo spannend. Maar ja zo langzaam aan raken de leeg gegeten stokjes op. Sam was al aan het rondgaan heb jij
nog een stokje, jij nog, jij nog?
Nee Miep en ik hadden er ook geen en kijken hem na. Hij loopt langs de tafel naar het vuur kijkt opzij en
ziet… juist ja een schaal met saté. Je ziet hem denken hier liggen er nog wel wat maar eh… er zit nog saté
aan, hij kijkt even vlug rond, niemand ziet het, duwt dan de saté eraf en yes weer een stokje voor het vuur.
Hij schik en wij een bergje saté zonder stok. Wat 1 bergje, wel 4 bergjes.
Zondag 11.00 uur dan gaan we weer opruimen en een goed uur later zitten we aan de koffie. Dat was gezellig
niet. En het weer was goed. Ja,het was leuk. Volgend jaar weer? Ja, wat ons betreft wel.

Anita Smids
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Interview met Evert van Beek
Hij, samen met z’n vrouw Lena zijn altijd aanwezig en als het even kan op hetzelfde plekkie. Als ze er niet zitten dan vraag
je je af of er wat is. Behalve dan die ene keer dat ze bij de buren in Giesbeek in de kerk zaten voor de oecumenische
dienst, zich afvragend waar de anderen uit Lathum toch bleven. De anderen kwamen niet, ze waren een week te vroeg. Hij
eet alles en is nog nooit de trouwdag vergeten in al die jaren.
Naam?

Gerrit Evert van Beek

Waar bent u geboren?

Beimerhof gemeente Angerlo

Wanneer bent u geboren?

6 mei 1924

Waar woont u?

Bandijk 33a bij mijn vrouw

Lengte?

1.87

Waar hebt u nog meer gewoond?

Bandijk 33

Wat hebt u met de plaats waar u nu woont?

Wij zijn tevreden met onze plek.

Waarom bent u blij dat u hier woont? Het is hier goed en kan niet vergelijken met andere plaatsen
Omschrijf jezelf in 5 woorden?

Phoe, creatief, sociaal

Wat voor jongetje was u vroeger?

Een klein onschuldig jongetje

Waar blijft u voor thuis?

Geschiedenis van Geert Mak en politiek

Welk talent had u graag gehad?

Makkelijk spreken, tekenen, muziek

Wat hebt u altijd bij je?

Zakmes, rolmaat

Meest waardevolle bezit?

Lena

Waarover kunt u zich druk maken?

oneerlijkheid.

Bent u jaloers?

Ja.

Bent u ijdel?

Ja een beetje

Welk boek ligt op het nachtkastje?

Geen een wel een wekker.

Vanaf hoe oud ging u vroeger naar de kerk/zondagsschool?

Nooit er was geen zondagsschool/catechisatie

Altijd in Lathum naar de kerk?

Ook wel in Dieren, Westervoort en Lathum

Hoe was dat toen hoe ging dat?

Met kar en paard en nu in Lathum met de auto.

Zal wel een groot verschil zijn met nu? De mensen hebben nu meer inbreng.
Vroeger moesten de kinderen naar de kerk, vonden ze dat wel leuk? Nee saai.
Hoe bent u als u kwaad bent?

Niet makkelijk.

Waarover bent u voor het laatst goed kwaad geweest? Als jezelf een grote fout maakt.
Smijt u met geld?

Nee.

Wat zou u geen tweede keer doen?

Weet je altijd pas achteraf.

Beroep?

Landbouwer

Wat wilde u vroeger altijd worden?

Boer.

Welke muziek vind u het leukste?

Piano klassieke zang

Partner?

Helena Jacoba Schieven.

Wat is de trouwdag, en bent u die nooit vergeten?

15 mei 1952, ik ben ’t nooit vergeten.

Kinderen?

Ja Johan, Wim, Willie en kleinkinderen.

Broers/zussen?

3 broers Gerrit, Jacob, Evert, Cornelis

Auto?

Renault Scenic (is nog hartstikke nieuw weet nog wat ie gekost heeft)

Huisdieren?

Nee

Opleiding?

Landbouwschool gerichte cursussen

Hobby’s ?

houtdraaien rozenteelt computeren

Doe je aan sport?

Nee, eigenlijk niet

3 zussen Jaantje, Johanna, Gerda
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Interview Evert van Beek (vervolg)
Favoriete eten?

Alles, aardappelen rundvlees lekker groenten

Wat lust je absoluut niet?

ik eet Alles

Heeft u functies gehad in de kerk?

Ouderling, notabel, diaken.

Is de kerkgang veel veranderd in al die jaren?

Ja heel veel, er zijn weinig jongeren en dan houdt het een keer op

Waarvoor mogen ze u uit bed bellen?

Overal voor, liever niet maar het kan altijd.

Wat is volgens u het mooiste plekje in Lathum Giesbeek?

Huis te Lathum

Naast wie zou u wel eens wakker willen worden?

Koningin

Gaat u wel eens naar de vrienden van de kerk concerten?

Ja

Als u mocht kiezen wie zou er dan een keer op moeten treden?

Eelco Brinkman

Wat zou u willen veranderen in Lathum Giesbeek?

Verbeter Lathum, begin bij jezelf.

Wat denkt u hoe krijgen we nieuwe gezinnen met kindreen bij ons in de kerk?
Als er iets ernstigs gebeurt, zouden de mensen vanzelf weer naar de kerk toe gaan.

Interview door Renske Smids en Rutger den Hartog
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Vieringen rondom kerst

Zondag 16 december 10.00 uur

de heer P. de Lepper – Rheden

Dinsdag 18 december 19.30 uur

kerstviering Chr. Vrouwenverenigingen en Seniorenvereniging “Gezellig Samen”
in Het Gebouw

Zondag 23 december 10.00 uur

kerstviering Zondagsschool – Nevendienst en Jeugdkerk

Maandag 24 december 22.00 uur

Kerstnachtdienst
da I.de Zwart – Dieren
m.m.v. Zang en Vriendschap uit Lathum

Dinsdag 25 december 10.00 uur

ds C. Bochanen – Dieren
Met muzikale medewerking van Esther Senhorst
(onder voor behoud)

Zondag 30 december 10.00 uur

ds .G.J.E. Tigchelaar - Velp

Maandag 31 december 19.30 uur

ds. G.J.E. Tigchelaar - Velp

