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De Germanen zagen de adventstijd als een nieuw begin. Al 't oude werd opgeruimd, bestaande vuren werden gedoofd en er werden nieuwe vuren aangelegd.

We zijn op weg naar de langste nacht. Steeds schaarser wordt het licht. In het Interview
meest noordelijke deel van Europa is het nu voortdurend nacht. De zon is er
Zondagsschool / Kinderhelemaal niet meer te zien.
nevendienst
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In donkere tijden word je als mens teruggeworpen op jezelf. Advent wordt ook
wel de Stille tijd genoemd. Maar opgelegde stilte (het snoeren van de mond) is
heel iets anders dan de stilte van Advent. Het is het verschil tussen ‘stil vallen’
en ‘stil worden’. Wanneer je niet meer wordt afgeleid door wat er zich buiten
je afspeelt, wanneer je niets meer kunt zien (duisternis) en horen (stilte), ben
je bij jezelf aangeland. Het is de stilte na de stormen van de herfst! Maar het
kan in ons, ook in de stilte, soms heel stormachtig te keer gaan. Het kan een
stil geschreeuw zijn, aangedreven door het verlangen naar ‘het goede’, ‘de
vrede’, ‘het goddelijke’. In stilte stellen alle demonen zich één voor één aan je
voor en komt juist datgene naar voren wat je diep had weggestopt.
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Kloostergemeenschappen hebben oefeningen in zwijgen. Men kent er drie graden van tot rust komen: het zwijgen van de mond, het zwijgen van de geest en
het zwijgen van de wil.
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Stilte heeft ook met Vrede te maken.

Ze baseerden zich op Bijbelwoorden als ‘De gerechtigheid brengt stilte
voort’ (Jes.32:17), waarbij het woord stilte ook verwijst naar vrede.
Luther vertaalt: ‘De vrucht van gerechtigheid zal eeuwige stilte en veiligheid
zijn.’

De kernzin van de regel van de Karmelieten is eveneens afkomstig uit Jesaja:
‘In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn.’ (Jes. 30:15).

Stilte brengt, nadat de onrust eenmaal doorstaan is, ruimte.
Ruimte voor hoopvolle verwachting.
Ruimte voor dat Kerstkind om te groeien.
Het groeiende kaarslicht dat symbool staat voor het grote Licht dat de
aarde - donker zal overwinnen en ons zal leiden.
Met de geboorte van Jezus is dat licht op aarde gekomen.
Het is een geschenk Gods dat wij - goddank - mogen ontvangen….

Ik wens u een goede Stille tijd en een genadig Kerstfeest!

Ds. Barbara Leijnse
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (01-01-2008 tot 01-10-2008):

Nieuw ingekomen:
dhr. R. Stevens en mw. A. Hankamp, Burg. Van Rielstr., 2 Giesbeek
fam. A.J. Klein-Ikkink - De Wit, Landaansestraat 3 Giesbeek
fam. A. Blokland - Koomen, Kerkstraat 65 Giesbeek
dhr. B.J. van der Saag, Hoefjes 1 Giesbeek
fam. A.H. Visser - Tiemersma, De Ward 6 Giesbeek
dhr. M. van den Brink, Meentsestraat 9 Giesbeek
dhr. P.A. van Zetten, Melaniastraat 18 Giesbeek
dhr. H.P.S. Zwierzanski, Bahrsestraat 2 Giesbeek
mw. M.J.G. Beute, Marsweg 2 Lathum
mw. G. de Haas - Korvemaker, De Muggenwaard 20 Lathum
mw. E.C. Rombaut, Meentsestraat 34 Giesbeek

Geboren:
—

Gehuwd:
—

Vertrokken:
dhr. G. Smids, naar Dronten
dhr. D.G.R. Künne, naar Babberich
fam. W. van Norel, naar Zevenaar
dhr. G.H. Kamperman
mw. E.H.W. (Enny) Breure, naar Enschede
mw. J.M. (Joziene) van Hunen, naar Groningen
mw. A.S. te Cate, naar Oosterbeek

Belijdenis 11 mei:
Sjoerd Berends
Enny Breure
Joziene van Hunen
Arjan Weijers
Gaat u verhuizen?
Laat het uw Kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
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Van de ouderlingen
Nieuwjaarsbegroeting senioren

Voor senioren en voor mensen die met onze gemeente verbonden zijn vanuit de verzorgingstehuizen organiseren de ouderlingen een Nieuwjaarsbegroeting.

Op woensdagmiddag 14 januari 2009 tussen 14.30 en 16.00 uur.

U wordt ontvangen in de Wheme met een kopje koffie/thee en uiteraard een Lathumse oliebol.
Vervolgens zal er een korte meditatieve viering zijn o.l.v. ds. Barbara Leijnse.

Mogen we rekenen op uw komst?
Als het vervoer een probleem is kunt u contact opnemen met een van ons.

Hartelijke groeten,
Ria Westerhof, Willy Hupkes en Willie den Hartog

Oecumenische diensten in 2009

25 januari (de week van de eenheid)
Giesbeek, voorganger; dominee B. Leijnse
21 mei (Hemelvaart)
Lathum, R.K.-voorganger
27 september (Vredesweek)
Giesbeek, PKN-predikant

Van de CO-groep
De CO-groep heeft een nieuw lid: Ria Klein Ikkink.
Met de Dankdag-viering op 9 november krijgt iedereen de gelegenheid om na de dienst een
kaartje te versturen. Het thema is zorgen voor elkaar. Kaarten en postzegels zijn aanwezig.
Tijdens de Eeuwigheidzondag zal het gelegenheidskoortje liederen zingen en na de dienst is
er koffie drinken.
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Interview met Harm Abbing
Hij zit altijd keurig naast zijn vrouw op de 5e rij van voren tweede stoel vanaf de muur. Door de weeks zul je hem en zijn
vrouw niet snel aantreffen in het dorp. Waarom niet? Misschien gaat hij dan wel met een ijsbreker te keer op de Noordpool

1. Naam Harmen Abbing
2. Geboren 5 juni 1945
3. Wie zijn je ouders vader en moeder uit Giesbeek
4. Op wie lijk je het meest op mijn oom Bart
5. Adres Kerkstraat 5 Giesbeek
6. Waar heb je nog meer gewoond op de boot 43 jaar
7. Wat heb je met de plaats waar je woont mijn vrienden die daar wonen en de natuur
8. Omschrijf jezelf in 5 woorden gezellig, serieus, nadenkend, vrolijk, snel op de motor,
9. Wat is je vroegste jeugdherinnering voor het eerst met de tractor naar Drempt met Co Weyers
10. Wat voor kind was jij vroeger avontuurlijk, altijd in de natuur
11. Welke film zou iedereen moeten zien de film van augore (‘Al Gore’ zal bedoeld worden, red.)
12. Waar blijf je voor thuis appeltaart
13. Wat zou je geen tweede keer meer doen te hard rijden op de motor
14. Wat is je ergste nachtmerrie zinken met een schip op het IJsselmeer bij windkracht 12
15. Wie zou jij wel eens willen zijn Toon Hermans
16. Welk talent had jij graag gehad zingen
17. Wat heb je altijd bij je zakmes en wandelstok
18. Wat is voor jou een heilig huisje mijn vrouw en dochter
19. Waar kun jij je druk om maken verspilling
20. Ben je gelukkig/waarom ja, ik ben gelukkig met mijn werk en leven
21. Ben je jaloers nee
22. Ben je ijdel nee
23. Hoe ben je als je kwaad bent stil, ik zeg niet veel
24. Waar kun je om lachen een grap van o.a. Wim Sonneveld
25. Smijt je met geld nee, want dat heb ik niet
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Interview met Harm Abbing

(vervolg)

26. Wat is jouw beroep schipper
27. Wat wilde je vroeger altijd worden boer
28. Wie was jouw jeugd idool country zanger Willy Nelson
29. Wat zou je nog wel eens willen doen kapitein op een ijsbreker op de Noordpool
30. Partner jazeker Ruth
31. Waarom is zij de ideale vrouw ze verzorgt me van top tot teen, kamt zelfs m’n haren
32. Was het liefde op het eerste gezicht ja
33. Kinderen een dochter Linda
34. Auto blik met wielen

BMW

35. Meest waardevolle bezit gezondheid
36. Huisdieren af en toe muizen
37. Wat voor opleiding heb je gedaan lagere school in Lathum en alle schipperspapieren behaald in de avondopleiding
38. Heb je hobby’s motorrijden, tuinieren
39. Waar ben je lid van de Norton club en de kerk
40. Favoriete muziek o.a. U2
41. Favoriete eten alle stamppot met spek en worst
42. Wat lust je absoluut niet vel op de melk en pudding
43. Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen kan ik niet zeggen????
44. Naast wie zou je wel eens wakker willen worden naast m’n eerste liefde van 47 jaar geleden...
45. Hoogtepunt in je leven trouwdag
46. Wat ontbreekt er in Lathum - Giesbeek toren op de kerk in Giesbeek en meer voorzieningen voor de jongeren
47. Hoe ziet jou toekomst er uit hopelijk goed
48. Waarover ben je het laatst kwaad geweest op de man op de werf die mij van de ladder duwde, toen ben ik gevallen, had
weken last van m’n knie
49. Jullie varen samen op een schip, hoe doen jullie dat als je een keer ruzie hebt dan zit de een voor op het schip en de ander
op het achterschip
50. Krijg je niet de kriebels op het schip vanwege de kleinere ruimtes nee hoor want je kunt heel ver kijken
51. Hoe heet jullie schip Harm-Ruth
52. Hoe lang varen jullie al ik al vanaf 1963 en Ruth vanaf 1975
53. Wie zou er van jou in Lathum in de kerk mogen optreden ik vind Thijs van Leer erg
54. Wie zou jij wel eens willen interviewen premier Balkenende
55. Heb je alle vragen eerlijk beantwoord nee

Harm, bedankt voor de tijd!
groeten van Mark Weyers en Gerbert Besselink

mooi
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Zondagsschool / Kindernevendienst
Adventsproject…. voor alle kinderen
In de tijd vóór Kerst is het donker en steken we veel lichtjes aan zowel binnen als buiten.
De tijd voor Kerst heet in de kerk: Adventstijd.
Advent is een woord uit het Latijn, het betekent: ‘komst’.
We kijken uit naar de komst van Kerst.
We verwachten….het licht.
Maar wat is ‘verwachten’ nu precies, en wat komt daar allemaal bij kijken?
Dit jaar staat er in de kerk een grote Adventskalender.
Aan het begin van de adventstijd zien we alleen nog maar een donkere stad. Maar elke zondag gaat er een luikje open, waardoor er steeds meer licht doorbreekt in de stad.
Achter de luikjes komen verschillende mensen tevoorschijn die allemaal iets bijzonders te
vertellen hebben op weg naar Kerstmis, naar de geboorte van Jezus. Mensen die veel weten
over verwachting. Langverwacht….en soms ook onverwacht.
Komen jullie meehelpen de luikjes open doen? En de kaarsjes van de Adventkandelaar
aansteken?
Er zijn ook mooie verhalen en liedjes en jullie gaan leuke dingen knutselen. Ook komt er een
heel bijzondere kerstboom in de Wheme te staan.
We beginnen op zondag 30 november.
We verzamelen ons iedere week in de Wheme (vanaf 9.50 uur), naast de kerk.
Als jullie nog vragen hebben dan mogen jullie altijd bellen met Rijna (tel. 0313-631516).
Tot gauw!
Dominee Barbara
Zondagsschoolleiding:
Rijna Sijbrant: 0313-630097
Ellen den Hartog: 06-10273579
Anne Breure: 0313-631409
Aafke Smids: 0313-631173
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Verslag Gemeenteavond gehouden op 22-11-2007
Afmeldingen: Tineke Rispens, Henk en Ria van Doorn, Ester en Freddie Senhorst, Willem Sijbrant
Verslag: M. van Hunen (scriba)
WELKOM EN OPENING
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor ds. Engelage uit Drempt. Tijdens het zwangerschapsverlof van Ds. B. Leijnse is Ds. Engelage is consulent in onze gemeente. Ds. Engelage opent met een lezing uit de
bijbel, Psalm 139, god ziet alles.
VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn op of aanmerkingen op het verslag van de gemeenteavond van 21-11-06. Ria van Doorn bedankt voor het maken
van het verslag.
VASTSTELLING VAN DE AGENDA
Punt 6 van de agenda: kerkenwerk, wordt meegenomen in punt 3
MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
Bezoek synode
Op uitnodiging van de kerkenraad is een vertegenwoordiger van het moderamen van de landelijke synode Dhr Hoogenboom aanwezig geweest bij een vergadering: Resultaat:
* Toelichting op gang van zaken bij de PKN (o.a. reorganisatie om de overhead van de kerk te verkleinen). Meer begrip
bij onze kerkenraad voor de gang van zaken bij de kerk
* Aandacht voor kleinere gemeenten. O.a. nagezien of onze kerk daadwerkelijk de aangegeven korting op afdracht heeft
gekregen. Het is van beide zijden uiterst positief ervaren.
Reorganisatie PKN
Ook de 9 protestantse dienstencentra zijn gereorganiseerd tot 4 kleinere regionale steunpunten. In de pastorie van Angerlo
is regionaal steunpunt zuidoost gehuisvest. Dit zal op termijn veel personele kosten besparen, hopelijk zonder een beperking in de steun aan de gemeenten.
Ambtsdragers/vrijwilligers
In onze kerkenraad hebben een aantal wisselingen plaatsgevonden. O.a. de scriba, waardoor ook weer de administratie
van de diaconie wordt gewisseld. Jan den Hartog heeft na vele jaren het voorzittersschap overgedragen aan Wout van
Stempvoort. Er zijn en komen nog enkele vacatures voor ambtsdragers. Met name een nieuwe diaken en kerkrentmeester
zijn welkom. Vorig jaar is extra aandacht geweest voor vrijwilligers. Daar hebben we er gelukkig veel van, maar de voorzitter roept u ook op om eens te denken aan het vervullen van een ambt. Ook hier geldt vele handen maken licht werk.
De voorzitter bedankt namens de kerkenraad iedereen die een bijdrage heeft geleverd.
Kerkgebouw
In september is in onze kerk de vergadering van de classis gehouden. Veel deelnemers waren onder de indruk van ons
mooie kerkgebouw. Na restauratie binnenzijde zijn er nu plannen voor de noodzakelijke restauratie van de toren. Daarvoor is de kerkvoogdij reeds in de weer.
Samenwerken
De kerkenraad heeft recent een brief aan omliggende gemeenten verstuurd om eens te peilen hoe men denkt over samenwerking in de meest brede zin des woords. Een tweetal heeft al positief geantwoord. In januari zal een bijeenkomst met
deze gemeenten worden georganiseerd. Ds Engelage zal na de korte pauze dit onderwerp ter sprake brengen.
Jeugd
De jeugdkerk, nevendienst en zondagschool is een actieve groep.
Alhoewel we ze best vaak missen tijdens de erediensten zijn veel leden actief betrokken bij de jeugdkerk en de zondagsschool. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan onze gemeente van de toekomst Het aantal jeugdigen blijft echter
beperkt.
In oktober was er een fijne dienst in samenwerking met de ds Jonkersschool. Hopelijk blijft dat contact goed en kunnen
we dat uitbreiden en uiteindelijk terugzien in onze gemeente.
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Verslag Gemeenteavond / vervolg
FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
Is een normaal verslag. De diaconie werkt met de inkomsten uit de pacht en rente, de uitgave worden daarop aangepast.
Er was nog een kleine discussie over de besteding van diaconale gelden, deze mogen alleen aan diaconale doeleinden
besteedt worden.
Dit is beschreven in de kerkorde. Diaconale gelden kunnen niet overgeheveld worden naar de kerkvoogdij, restauratie is
geen diaconaal doel.
FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Vraag: Waar is de oliebollenactie terug te vinden? Antw. In de voorzieningen
Opmerking: In dit verkorte overzicht is de vermogenspositie niet terug te vinden.
Toegezegd wordt: De vermogenspositie zal volgend jaar aan het verkorte overzicht toegevoegd worden.
De heer Rietveld spreekt zijn waardering uit voor alle mensen die zich met de financiën bezig houden.
Oud minister Maria v.d. Hoeve heeft een potje achter gelaten, te besteden aan kleine projecten (€ 200.000 - € 500.000)
achterstallig onderhoud monumentenbeheer, hiervoor kan 70 % subsidie verleend worden. Dit biedt goede mogelijkheden voor de restauratie van de kap en toren. De totale kosten van de restauratie zijn beraamd op ca. € 300.000,00 de restauratie is alleen haalbaar als de subsidie ook werkelijk verkregen wordt, 30 % zal uit eigen middelen betaald worden.
(VVLK kunnen misschien een bijdrage leveren).
De vraag of het afrasterwerk ook meegenomen kan worden in dit project, kan niet worden beantwoord, de prioriteit ligt
bij de kap en toren.
PAUZE
THEMA SAMENWERKEN
(o.l.v. ds.D. Engelage uit Drempt)
Samenwerken, onzekerheid, veranderingen, dit zijn de eerste gedachten die opkomen. We praten over samenwerken niet
over samengaan, uitwisselen waar je sterk in bent, niet vanuit zwakte, maar vanuit kracht. Wat zijn onze talenten en wat
hebben we nodig. Samenwerking als winst om de eigen kerk sterker te maken. Vertrouwen en een positieve instelling, dit
is het begin voor een rode draad voor de komende jaren.
Samenwerken, met handhaving van eigen identiteit.
VRIENDEN VAN DE LATHUMSE KERK
Pim de Jonge geeft een kort verslag van het afgelopen jaar.
Een lange aanloop tot een goed programma. Er was een prognose gemaakt voor het aantal bezoekers, het werkelijke aantal bezoekers was het dubbele van de prognose.
We zijn een goed team met een goed resultaat. Wat gedaan is, is bekend.
Komende tijd; 15 dec. Scrooge
SLUITING
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Oliebollen
Het oliebollencomité (dat is geen comité van oliebollen maar mensen die alles ervoor regelen) heeft
alweer een datum in de agenda om te overleggen hoe wat en wanneer alles zal gebeuren. Hoeveel appels moeten we bestellen, de oliebollenmix is al besteld, en wat er nog meer ter tafel komt.
We proberen de problemen van vorig jaar op te lossen of te voorkomen, om zo samen weer de nodige
bollen en flappen op tafel te krijgen.
Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dat doen we met een heleboel vrijwilligers.
Mensen die wegen, uitleggen, inpakken, draaien, schillen, enz. enz.
Zij zullen dan ook over niet al te lange tijd benaderd zullen worden en u misschien ook wel.
Denkt u nu goh, dat lijkt me ook leuk en gezellig (wat het ook is) daar wil ik ook wel aan mee helpen,
dan kunt u dat aan geven bij een van de mensen van het comité.

Zo langzaam aan komt de oliebollentrein weer in beweging en gaan we er met z’n allen weer tegenaan.
U hoort vast nog wel van ons.

Willie den Hartog, Willy Hupkes, Gerard Bernds, Hilco Peters, Pim de Jonge,
Jan de Klerk, Anita Smids

Enkele van onze schillers.
Ze schillen en schillen maar door,
ze kijken niet op 100 kilo hoor.
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Oliebollen (vervolg)

Een gezellige bezigheid voor jong en oud.

Na gedane arbeid is het goed rusten.

=======================================
Ja ……… ik bestel:
______ zakken oliebollen (per 5 verpakt) à € 2,00 per zak

=

€ ________

______ zakken appelflappen (per 5 verpakt) à € 2,50 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)
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Activiteiten in het kerkenwerkseizoen 2007-2008
Samen aan Tafel

Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt, hebben we de laatste tijd geëxperimenteerd met verschillende vormen bij
het vieren van het H. Avondmaal.
We hebben in een kring gestaan; we hebben het Avondmaal ook lopend gevierd, waarbij u als gemeente naar voren kwam. Ook werden brood en wijn, zoals vanouds, aangeboden in de ‘banken’.

Als kerkenraad gaat onze voorkeur sterk uit naar het vieren in één grote kring.
De kring benadrukt de gemeenschap. Wij zien elkaar van aangezicht tot aangezicht.
Het is de ervaring van ‘communio’: dat wij een geloofsgemeenschap zijn, een levend lichaam door Christus zelf
gevoed en gesterkt.
Ook is de kring (niet onbelangrijk!) praktisch uitvoerbaar in onze kerk.
Aan het begin van een Avondmaalsviering worden de eerste twee rijen stoelen weggehaald zodat iedereen in de
kring kan staan. Mensen die niet lang kunnen staan, kunnen op de eerste rij gaan zitten, terwijl ze toch in de
kring zijn.

Dit jaar is ook de Jeugdkerk betrokken geweest bij een viering van brood en wijn en op 8 februari a.s. staat er
een Avondmaalsviering gepland met al onze kleintjes. Ook hebben we voortaan een vast lied aan het begin van de
Tafel: ‘De tafel van samen’, een prachtig tafellied van Hanna Lam en Wim Kloppenburg. Het lied kunt u terugvinden in onze Liedjesmap.

‘De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt’
(couplet 1)

Kortom: er is veel in beweging in onze gemeente rond brood en wijn. Daarom zal er op maandag 9 februari 2009
ook een gespreksavond plaatsvinden met als thema: Samen aan tafel.
De avond begint om 20.00 – 22.00 uur in de Wheme (naast de kerk)
Wat kunt u verwachten? We zullen o.a. stilstaan bij de vragen:

•

Wat is de betekenis van de Maaltijd voor onszelf?

•

Hoe ervaart onze Jeugd de Maaltijd?

•

Hoe ervaren we de Avondmaalspraktijk van onze gemeente?

De gespreksavond gaat door bij voldoende aanmeldingen. U kunt zich bij ondergetekende aanmelden,
vóór 15 januari.

Met hartelijke groeten,
uw predikant, Barbara Leijnse

(b.leijnse@hetnet.nl of 026-4439082)
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VVLK (Vrienden Van de Lathumse Kerk)
Het nieuwe Lathumse Avondenseizoen is op 10 oktober 2008 van start gegaan.
Een nieuwe herfst, een nieuw begin!

Ca. 90 bezoekers waren naar het kabinetorgel-/vioolconcert gekomen. Het was, zoals dat in de afgelopen jaren
gegroeid is, een weerzien van de trouwe vaste bezoekers en bovendien een beduidend aantal nieuwe gezichten.
Dat geeft de burger altijd weer moed.
Een fraai programma ligt voor ons en dat betekent, wanneer we de gang er in houden weer uitzicht op een fraai
financieel resultaat aan het eind van het seizoen.
Door deze inkomsten, door de donateurbijdragen, een jaarlijkse subsidie van de gemeente Zevenaar en de verkoop van CD’s van het orgelconcert van Piet Cnossen en de verkoop van het boek ‘Geschiedenis van de Lathumse
Kerk’ zullen we zeker in staat zijn om in de loop van 2009 een bedrag bestaande uit 5 cijfers aan te bieden aan
het college van kerkrentmeesters als de restauratierekeningen betaald moeten worden.
U kunt zich voorstellen dat we daar in een speciale Lathumse Avond van de VVLK aandacht aan zullen besteden.

Zoals al in het begin gezegd ligt er een fraai 2008-2009 programma voor ons.

Op 28 november 2008 is er een causerie over Kloosters door Dr.Ir. Jef Hendrikx en op 20 maart 2009 zal de
ons bekende Prof. Dr. Fred van Lieburg een causerie geven over de Bijbelgordel in Nederland. Beide causerieën
zijn in het kader van het Religieus Erfgoedjaar.
Op muziekgebied treedt op 23 januari 2009 het strijkkwartet Korzjan op. Dit concert staat in het teken van
Joseph Haydn, die 200 jaar geleden stierf. In dit strijkkwartet speelt ook de violiste Anna Wiersum, die zo
fraai begin oktober de altviool bespeelde.
Op 15 mei eindigen we het seizoen met Ierse volksmuziek ( denkt U maar aan de Wild Rover van de Dubliners)
van Fiddlehead, een trio, waarbij ook Tessa Zoutendijk van het Kaaskwartet optreedt.
De uitvoerenden, die in de Lathumse kerk gesproken of gemusiceerd hebben komen altijd graag terug. Dat zegt
iets over ons kerkje en zijn trouwe bezoekers.
De Stichting VVLK dankt dan ook de trouwe kern, die aanvankelijk zorgde voor een goede start en die door haar
enthousiasme een steeds toenemend aantal bezoekers naar Lathum weet te brengen.
Een opdracht voor de VVLK ligt voor ons, die met een vaste trouwe bezetting voor de uitvoering zorg draagt.

SEMPER CRESCENDO LATHUM

Het bestuur van de VVLK
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Interview met Ina Berends
Ze is dochter, ze is echtgenote en moeder van drie geweldige jongens, daarbij ook nog
een schoonmoeder van twee dochters. Verder is ze de opperkoster en ze zorgt er voor
dat bruiloften en begrafenissen goed verlopen, wat natuurlijk niet altijd meevalt.
En dan binnenkort krijgt ze er nog een functie bij.
1. Naam? Ina Berends
2. Geboren? 16-07-1957
3. Wie zijn je ouders? Jan en Johanna Methorst
4. Op wie lijk je het meest? Op m’n vader
5. Adres? Koestraat 29 Lathum
6. Waar heb je nog meer gewoond? In Giesbeek
7. Wat heb je met de plaats waar je woont? Alles, ben er geboren en ook opgegroeid
8. Omschrijf jezelf in 5 woorden? Eerlijk, op de achtergrond, doener
9. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Dat m’n opa stierf
10. Wat voor kind was jij vroeger? Speels
11. Welke film zou iedereen moeten zien? Ben Hur
12. Waar blijf je voor thuis? Als de kinderen komen
13. Wat zou je geen tweede keer meer doen? Heel hoog op een ladder klimmen
14. Wat is je ergste nachtmerrie? Als de derde wereldoorlog zou komen
15. Wie zou jij wel eens willen zijn? Karin Bloemen, een vrouw met lef
16. Welk talent had jij graag gehad? Dat ik muziek kon maken
17. Wat heb je altijd bij je? De I.D kaart
19. Waar kun jij je druk om maken? Als mensen oneerlijk zijn
20. Ben je gelukkig/waarom? Ja, ik ben gelukkig het gaat goed met iedereen
21. Ben je jaloers? Ja, soms wel
22. Ben je ijdel? Nee
24. Waar kun je om lachen? Om echte leuke grappen van bijvoorbeeld Bert Visscher
25. Smijt je met geld? Nee
26. Wat is jou beroep? Huisvrouw
27. Wat wilde je vroeger altijd worden? Schooljuf
28. Wie was jou jeugdidool? De popgroep Slade
29. Wat zou je nog wel eens willen doen? Een kever willen kopen
30. Partner? Geza Berends
31. Waarom is hij de ideale man? Geza is geduldig, aardig, lief, hij kan lekker koken en is eerlijk
32. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee
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Interview met Ina Berends (vervolg)
33. Kinderen? Ja, 3 jongens Arjen, Jille en Sjoerd
34. Auto? Ja, Volkswagen Polo
35. Meest waardevolle bezit? M'n gezin
36. Huisdieren? Nee
37. Wat voor opleiding heb je gedaan? Mavo 4 en huishoudschool
38. Heb je hobby’s? Ja, muziek luisteren, zingen, knutselen, in de tuin werken
39. Waar ben je lid van? Van de zang, van de welfare en van de kerk
40. Favoriete muziek? Muziek van Rob de Nijs
41. Favoriete eten? Frietjes
42. Wat lust je absoluut niet? Sla
43. Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen? Chocola
44. Naast wie zou je wel eens wakker willen worden? Er is geen ander iemand naast wie ik wakker
wil worden
45. Hoogtepunt in je leven? De trouwdag en de geboorte van de kinderen
46. Wat ontbreekt er in Lathum Giesbeek? In Lathum winkels
47. Hoe ziet jou toekomst eruit? Gelukkig en gezond blijven
48. Wat zou je willen veranderen in Lathum/Giesbeek? Dat er meer voor de jeugd te doen is.
49. Hoe ben je als je kwaad bent? Echt kwaad
50. Waarover ben je het laatst kwaad geweest? Als me onrecht wordt aangedaan
51. Je bent nu koster, als je dit niet deed wat zou je dan wel willen doen in de kerk?
Ik heb al zoveel te doen
52. Moet je ook aan het touw bungelen als de klok luidt?
Nee, dat gaat elektrisch
53. Wie zou er van jou in Lathum in de kerk op mogen treden?
Rob de Nijs
54. Wie zou jij wel eens willen interviewen? Prinses Maxima
55. Heb je alle vragen eerlijk beantwoord? Ja

Bedankt, namens Sandra Bernds en Ronald Bernds

2
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Startdienst 7 september 2008
Een dienst voor alle gemeenteleden
en kerkbezoekers. Een dienst waar
samen iets wordt gedaan. Dit jaar
hadden we het thema ‘Samen bouwen we onze kerk’. De kerk was
door de CO-groep nagebouwd met
ruim 25 dozen. Elke doos een steentje met inhoud. De teksten in de
blokjes zeggen genoeg. Veel leden
zijn actief betrokken bij de kerk. Het
gelegenheidskoortje zong liederen
en de kinderen hielpen bij het bouwen van de kerk. Na de dienst gezellig koffie, limonade en broodjes.

De gemeente
Alle vrijwilligers (kerkelijke gemeenteleden) en kerkgangers houden onze PKN
Lathum/Giesbeek in stand.
Zonder hen kunnen we niet bestaan.
(sorry als er toch nog iets of iemand vergeten is…)
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Startdienst (vervolg)

Diakenen
3 personen, ondersteuning predikant bij de bediening van het heilig avondmaal, bieden financiële
hulp en zorg voor de armen in de meest ruime zin
van het woord. 1 administratrice
Ouderlingen
3 bezoekende en 1 jeugdouderling.
Eens in de maand overleg met ds.
I.v.m. beperkte werktijd ds. doen de
ouderlingen veel pastoraal werk.
Iedere ouderling eigen wijk en taak.
Bezoekwerk: zieken, 75+ rond verjaardag, jubilea 25-40-50 jarig jub.,
kraambezoek, daar waar nodig is, nw
ingekomen gemeenteleden
Interieurcommissie
Een groep mensen die tijdens de
kerkrestauratie belast was met het
uitzoeken van het meubilair,
kaarsenstandaards, de aankleding
van de kerk enz.

Administrateur
doet de ledenadministratie.
Koffie drinken
1 persoon maakt een rooster voor het
koffie drinken, om de week in de maanden juli en augustus. Die koffiezetters
zorgen ook voor iets lekkers bij de koffie.

Liedjesmap

1 persoon maakt een rooster zodat er elke
zondag iemand voor bloemen in de kerk zorgt.
Na de dienst brengt die persoon de bloemen
naar een zieke of oudere. De ouderlingen geven door waar de bloemen heen gaan.
Bijzondere aankleding
Een paar dames verzorgen de bloemenaankleding bij bv. Dankdag, Biddag, Pasen, Kerst.
Kerkschoonmaak
1 persoon maakt een rooster zodat er
elke maand 2 personen zijn die de
kerk een maand lang wekelijks
schoonmaken.
Eens per jaar wordt er een grote
groep mensen gevraagd voor het
koperpoetsen, lampen stoffen, vloeren schrobben enz.

Kerkrentmeesters
3 mannen, regelen de financiën, kerkbalans,
kerkrestauratie, 1 kerkrentmeester is het komende jaar belast met de restauratie v.d. toren.

Scriba
= schrijvende, secretaris.
Iemand anders maakt een rooster voor
Het notuleren van de kerkenraadsverg. en
moderamen (dagelijks bestuur). Het verzorgen de rest van het jaar. De jeugdkerk helpt
ook mee met het koffiezetten.
van de in– en utgaande post.

Bloemendienst

Grote schoonmaak

Dominee
Helpen bouwen van de gemeente, geloofsgesprek in breedte van de gemeente voeren, erop
toezien dat ook de kwetsbare en stille mensen
aan bod komen. Taken:
Bezoeken zieken en crisisgevallen, aanwezig
zijn bij kerkenraadsverg., het moderamen en
ouderlingenberaad, vergaderingen zondagschoolleiding e.d.

Gesprekskring
Thuis bij iemand die deze
avond ook moet organiseren. De groep is begonnen
met 20-30 jarigen maar
inmiddels zijn het veertigers / vijftigers geworden.
Gespreksonderwerpen zijn
actueel, bijv. hoe gaan we
met onze jeugd om enz.

Jeugdkerk

1 persoon houdt de
map bij. Omdat we
wel eens liederen
zingen die niet in het
liedboek stonden, is
besloten deze liederen samen te bundelen in een map, zodat
we geen losse papieren in de kerk hebben
liggen. Regelmatig
worden er liederen
vervangen. Een heel
werk.

De jeugd van 12-18 jaar komen 1x in
de 2 weken samen in Het Gebouw. Er Vrijwilligersavond
zijn 2 leidinggevenden.
Op het erf van de fam.
Zie elders in deze nieuwsbrief het
Smids, een gezellige avond
verslag van de jeugdkerk met wat de met soep, barbecue, hapjes
jeugdkerk zoal doet.
en drankjes, georganiseerd
door een groep vrijwilligers.

2
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Startdienst (vervolg)
Preekvoorziener = domineezoeker
Deze maakt tussen januari en april een preekrooster voor het volgende jaar. Eerst geeft eigen
ds. door waanneer ze voorgaat. Dan zijn er de
diensten van jeugdkerk/zondagschool en oecumenische diensten. Daarna worden er voor de
overige diensten gastdominees gevraagd. Ongeveer 1 week van tevoren wordt de dienstdoende
ds. (per tel/mail/brief) herinnerd aan hun afspraken en worden gegevens over de orde van de
Kosters
dienst doorgegeven.
7 personen waarvan 1 coördinator. Zij
maakt rooster, luidt 09.00 uur en 10 min.
Organisten
voor aanvang dienst klokken. Zet koffie
6 vaste en enkele reserves
als ds. van elders komt. Hangt vlag uit op
1 organist is belast met het maken van het rooster
30 april en 4/5 mei, veegt zo nodig
zodat er in elke dienst een organist is. 1 familie belt of
sneeuw, versiert met vrijwilligers kerstmailt vrijdags voor de dienst de dienstdoende prediboom, is aanwezig met open monumenkant i.v.m. de te zingen liederen. Geeft dit door aan de
tendag. Met bijzondere diensten is zij
organist en koster. Er wordt bijgehouden welke liedeaanwezig bij het inrichten/versieren van
ren er in het hele jaar worden gezongen. Dit moet
de kerk. Ook aanwezig bij rouw– en
worden doorgegeven i.v.m. Buma-rechten.
trouwdiensten.
Beheer Wheme
Is in handen van een echtpaar. Alles
wat plaatsvindt in de Wheme gaat via
hen. Ze zorgen bij vergadering voor de
koffie. Ook houden ze de Wheme
schoon en vegen zo nodig sneeuw.
Begraafplaats

Verjaardagsfonds

1 pers. + 1 reserve aanspreekpunt /
contactpersoon i.v.m. begrafenissen.

In Lathum en Het Broek
krijgen PKN-leden vanaf
hun 18e jaar rond hun verjaardag een kaart met envelop in de brievenbus. Na
enkele dagen wordt het
envelopje (met kleine bijdrage) weer opgehaald.

Tuinploeg
Onderhoud begraafplaats gebeurt door
een groep mannen die de begraafplaats
netjes en de paden onkruidvrij houdt.
CO-groep
Een kleine groep mensen verzorgt het paasontbijt, de openluchtdienst, de startdienst,
zang– en muziekdiensten.
Koortjes
Bij speciale diensten wordt er wel eens een
koortje samengesteld van en door gemeenteleden.
Liturgie

Zondagsschool / Nevendienst
Kleine groep leiding. Om de zondag is er
zondagsschool voor kinderen van 4-12 jr.
De andere zondag is er nevendienst. De
kinderen zijn tot na het gesprekje met de
dominee en tot de lezing in de kerk. Daarna gaan ze met een vrijwilliger naar de
Wheme. 1 persoon maakt een rooster zodat er nevendienst kan plaatsvinden.

Er is 1 pers. die zorgt dat we bij speciale diensten een
liturgie (boekje hoe de dienst verloopt en de lezingen
en liederen) hebben. Ze werkt het uit en laat het druk- Oecumenische diensten
ken.
Ds. Leijnse en 3 PKN vrijwilligers hebben
Kerkleven; bevat o.a. wie er wanneer voorgaat, roos- overleg met enkele leden van de RK-kerk
ter bloemendienst, zieken, financieel overzicht, coli.v.m. 3 gezamenlijke diensten per jaar.
lectes. 1 pers. verzamelt de gegevens en stuurt die
door.
Januari - Week van de Eenheid
Nieuwsbrief; 2x per jaar kan een ieder iets insturen.
Hemelvaartdag
1 pers. maakt er een geheel van, laat drukken en door
September - Vredesweek
vrijwilligers verspreiden.

In Giesbeek zoeken ze nog
iemand die dit wil doen.
Het geld wordt nuttig besteed. Zo is er o.a. een
nieuwe stofzuiger, de gordijnen en de liturgische
kleden op de lessenaar voor
de kerk aangeschaft.

Vrienden van de Lathumse
Kerk
Een groep vrijwilligers die 5x
per jaar heel verschillende
culturele avonden organiseert
t.b.v. de kerkrestauratie. Zie
elders in de nieuwsbr.
Oliebollen; zie ook elders.
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Een berichtje van de Jeugdkerk
Vanaf de startdienst zijn we alweer een paar weken onderweg.
Zoals elders in de nieuwsbrief staat is er bij ons een nieuw gezicht en dat is Gerbert Besselink, en
een heel nieuw gezicht dat van Rico Kramp.
Gezellig jongens welkom.
Hebt u in de Wheme de verandering al gezien, mooi hè.
Er is druk doende om een internet verbinding tot stand te brengen, zodat wij tijdens onze jeugdkerk uren allerlei dingen kunnen opzoeken op de computer, ja we leven tenslotte in het jaar 2008
en de computer is onmisbaar, overal.

Wat gaan wij of althans proberen we dit jaar allemaal te doen.
We gaan beginnen met de ark. Nou zult u denken dat was vorig jaar toch ook al de bedoeling. Nou
dat klopt maar door allerlei omstandigheden is het er niet van gekomen. Dus gaan we een nieuwe
poging ondernemen. De zondagsschool en de jeugdkerk gaan hier samen aan werken
Het hout ligt er al, de basis, een bootje hebben we ook al en de kinderen hebben vast wel een hamer dus dan komt het allemaal goed.
Mocht u thuis nog wat spijkers met bv waterschade (roestvlekken) hebben staan en u doet er niets
mee dan zijn die natuurlijk bij ons van harte welkom.
Dus als u de komende zondagen bij redelijk weer in de kerk zit en u hoort getimmer, nou dat zijn
wij dus.

Het is de bedoeling dat we nog voor de kerst een bezoek brengen aan Kevelaar en wie het leuk lijkt
om mee te gaan is van harte welkom.
Als de datum bekend is dan laten we dat weten in kerkleven en tijdens de afkondiging.

Vorig jaar zijn we naar een moskee geweest om eens een kijkje bij hun in de keuken te nemen. Dit
keer gaan we naar de synagoge. Wanneer? Dat weten we nog niet, ook dit laten we bijtijds weten
want ook hier mogen geïnteresseerden mee.

We gaan natuurlijk niet alleen maar uitstapjes maken, opzoeken, lezen, puzzelen in en met de bijbel
staat ook op het programma.
Ach, en je kunt niet alles van te voren plannen. Wie weet wat er nog op onze weg komt wat we dan
weer gaan doen.

Heel veel groeten van alle jeugdkerk leden:
Annet, Arianne, Sandra, Rutger, Renske, Ronald,
Laurens, Mark, Gerbert, Rico
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Interview met Rico Kramp; moet ik nog bekijken!!
Bij ons in de jeugdkerk groep loopt een nieuw gezicht rond wat wij hartstikke leuk vinden.
Een jongeman uit Giesbeek samen met z’n zusje, die haar neus laat zien bij de zondagsschool.
Als ze flink sparen kunnen ze het misschien wel met een auto af. Hopelijk krijgen ze thuis geen ruzie.

1. naam

Rico Kramp

2. geboren

3 augustus 1995

3. lijk je op je vader

nee op m’n vader

4. heb je broers/zussen

ja 1 zusje Carlina

5. schoenmaat

42

6. lengte

1.70m

7. adres

Hoefjes 15 Giesbeek

8. heb je daar altijd al gewoond

ja altijd al

9. omschrijf jezelf in 5 woorden

intelligent, groot voor de leeftijd, altijd vrolijk, sportief, gevaarlijk

10. wat zijn je hobby’s

voetbal, jiu jitsu (vechtsport daarom ben ik zo gevaarlijk)
luister graag Italiaanse muziek

11. wat is je favoriete muziek

Italiaanse

12. hou je van lezen zo ja wat voor boeken

nee hou niet zo van lezen alleen in de bijbel

14. waar zit je op school/welke opleiding doe je

Duiven Candea vwo

15. hoe ga je naar school

met de fiets

16. wat wil je later gaan doen

fysiotherapeut

17. Wat is jouw favoriete eten

spaghetti

18. wat lust je absoluut niet

garnalen

19. hebben jullie huisdieren

grasparkiet

20. als je een dag iemand zou mogen zijn wie is dat dan

Mozes, ik wil wel eens weten hoe zijn dag eruit ziet

21. ben je ergens lid van

Vitesse voetbalclub, jiu jitsu

22. welke auto zou later wel willen rijden

Maserati grant turismo s

23. waar mogen ze jou nachts voor wakker maken

ijsjes

24. wat zou willen veranderen in Lathum /Giesbeek

de Meentsestraat want de stoep is veel te laag

25. is er genoeg te doen voor de jongeren in Giesbeek

betere buslijn en treinen
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Interview met Carlina Kramp
1. naam

Carlina Kramp

2. geboren

4 mei 1998

3. lijk je op je vader/moeder

allebei een beetje

4. heb je broers/zussen

een broer Rico

5. schoenmaat

34

6. lengte

1.49 m

7. adres

Hoefjes 15 Giesbeek

8. heb je daar altijd al gewoond

ja

9. omschtijf jezelf in 5 woorden

groot voor de leeftijd, kleine voeten, humoristisch, erg sportief, aardig

10. wat zijn je hobby’s

jiu jitsu, dansen, zingen, knutselen

11. favoriete muziek

Italiaanse

12. hou je van lezen

ja alles behalve griezelboeken

13. waar zit je op school

Paulusschool

14. hoe ga je naar school

met de fiets

15. wat wil je later worden

masseur, fysiotherapeut

16. favoriete eten

friet, pannenkoeken, spaghetti

17. wie zou je wel willen zijn

mezelf

18. ben je ergens lid van

jiu jitsu, Vitesse

19. waar mogen ze je ‘s nachts voor wakker maken

-

20. welke auto wil je later

Maserati grant turismo s

21. wat zou je willen veranderen in Giesbeek

Meensestraat geen stoep

22. is er genoeg voor jongeren in Giesbeek

betere bussen spoorlijn

Groeten van Laurens en Renske

NR .
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Vieringen rondom kerst / 2008

Zondag 14 december 10.00 uur

ds. Oosthoek - Arnhem

Dinsdag 16 december 19.30 uur

Kerstviering Chr. Vrouwenverenigingen en SeniorenVereniging “Gezellig Samen”

in Het Gebouw

Zondag 21 december 10.00 uur

kerstviering Zondagsschool – Nevendienst en Jeugdkerk

Woensdag 24 december 22.00 uur

Kerstnachtdienst
mw. Ds. Leijnse
m.m.v. Zang en Vriendschap uit Lathum

Donderdag 25 december 10.00 uur

dhr. Eldering – Arnhem

Zondag 28 december 10.00 uur

ds. Brezet - Duiven

Woensdag 31 december 19.30 uur

ds. V.d. Stouw - Arnhem

