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Van de dominee
Wachten
Er wordt veel gewacht in het leven van een mens:
we wachten voor de kassa, op de bus, in de file, op een nieuw huis, op
een nieuwe kerk, op de uitslag van de dokter, we wachten of een behandeling aanslaat, of de gezondheid terugkeert, we wachten op de geboorte van een kind…
Maar laten we eerlijk zijn: we houden niet van wachten, we zijn het een
beetje verleerd. Tijd is kostbaar en wat we willen, willen we graag zo
snel mogelijk. Maar het éne wachten is het andere niet, het maakt nogal
verschil of je wacht bij IKEA of wacht op de geboorte van je kind. Bij
het eerste sta je misschien ongeduldig, hopend dat de caissière een
beetje opschiet. Het tweede soort wachten vraagt ook geduld, maar
het vraagt méér: je moet jezelf voorbereiden, er moet ruimte komen,
in je zelf, in je huis. In de tijd van wachten rijpt en groeit het nieuwe
leven en nieuwe hoop.
Advent is dé tijd van wachten.
Wachten op de komst van de Mensenzoon.
Wachten op het licht.
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Daar kun je naar uitzien, maar ook tegenop zien. Misschien omdat december zo’n drukke en donkere maand is. Anderen kunnen weer niet
wachten tot het zover is: ze staan op de toppen van hun tenen - het kan voor hen niet snel genoeg
Kerst worden. Het huis is vanaf Sinterklaas al volop in kerstsfeer gebracht. Weer anderen denken:
ach, vrede op aarde, stelt het wel wat voor? We wachten en bidden al zo lang. Zal het er echt van
komen?

In het wachten op dit kind, ligt heel het verlangen naar vrede, naar geborgenheid, naar goedheid en
gerechtigheid. En in de geschiedenis blijkt dat het wachten van mensen niet voor niets is geweest.
Denk maar aan Abraham en Sara of aan het volk Israël in Egypte.
In de Mensenzoon wordt zichtbaar hoe God naar ons toekomt. Niet als een God die bouwt op machtigen, of woont in paleizen. Maar als een God die er alles voor over heeft, als wij mensen maar tot leven komen. God komt tot ons in het kleine, het eenvoudige. God wil onder ons wonen, in alle bescheidenheid en oprechtheid. Opdat ons hart geraakt kan worden en wij op onze beurt mensen zijn die
een ander nabij zijn, die trouw zijn met een hart vol gerechtigheid
Linda vroeg aan haar vader: ‘waar woont God?’ ‘God woont overal’, zei hij haar. Maar het antwoord
bevredigde haar niet, omdat ze weinig zag van God overal.
Ze ging naar haar moeder en vroeg: ’waar woont God?’ Haar moeder zei: ‘God woont daar waar de
mensen God toelaten’.
Ik wens u een vruchtbare tijd van wachten!
Met hartelijke groeten,
Barbara Leijnse
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (01-04-2009 tot 01-11):

Nieuw ingekomen:
Monique van Gameren (heropname), Weth. J. Teeringstraat 8, Giesbeek
fam. W.A. Schouten - Toebak, Burg. Van Rielstraat 36j, Giesbeek
Rosanne Reurink, Zwalmstraat 15, Giesbeek
Jasper van Tent Beking, Weth. R.A. Wieggersstraat 12, Giesbeek
dhr. D.J. Eickhoff, Jan Bosstraat 10, Giesbeek
fam. W.J. Lebbink - Ellenbroek (heropname), Vincent van Goghstraat 37, Zevenaar
mw. E.G. Ververs, Kerkstraat 94, Giesbeek
Verhuisd binnen de (kerkelijke) gemeente:
dhr. H.W. Tiecken, Burg. Van Rielstraat 28b, Giesbeek
fam. H. Wiltink - Nagelmakers, Barenbroeklaan 54, Giesbeek
fam. A.B. van Hunen - Hoogendam, De Horst 19, Lathum
Geboren:
Tessa Berends (8 april)
Wesley Senhorst (4 juni)
Daphne Juurlink (24 juni)
Gedoopt:
Sarah (dochter) en Rolande (moeder) van Stempvoort (5 april)
Noortje Blokland en Aron Visser (11 oktober)
Belijdenis:
Rolande van Stempvoort (5 april)
Arianne Breure en Annet van Hunen (31 mei)
Vertrokken:
Arvid van Es - naar Arnhem
Sjaak Weijers - naar Enschede
Overleden:
mw. W.G. van Seters - Gaasbeek (16 juli)
mw. J.W. Tiecken - Hoegen (14 augustus)
mw. E.E. Wolsink - Weijers (13 oktober)

Gaat u verhuizen?
Laat het uw Kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
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Van de ouderlingen
VERJAARDAGEN
In de landelijke politiek is de discussie gevoerd over het verhogen van de AOW leeftijd. Binnen het ouderlingoverleg hebben we een soortgelijke discussie gehad. Ditmaal niet met het doel om te bezuinigen voor de toekomst, maar we vragen ons af of ons bezoek rondom verjaardagen gewenst is. Gelukkig zijn mensen die ouder
mogen worden steeds meer actief en mobiel. We blijven graag verjaardagen bezoeken maar willen van de jarige
weten of het bezoek op prijs gesteld wordt. Vanaf 1 januari willen we de grens iets verleggen. Mensen die na
1935 geboren zijn worden vanaf de 80e verjaardag bezocht. Bent u 75 jaar geworden en wilt u wel bezoek dan
komen we graag. Laat het ons weten. Uw duidelijkheid wordt onze regel.
AUTODIENST
De zondagse autodienst is weer opgestart! Vanaf 1 oktober rijdt er elke zondagmorgen
een auto van het Binnenrijk in Giesbeek naar de Lathumse kerk. Een 10 tal automobilisten heeft zich hiervoor spontaan aangemeld. Voorlopig hebben we een rijrooster
gemaakt tot eind maart 2010. Wilt u daarna ook ingeroosterd worden? Altijd welkom.
Voor informatie: Willie den Hartog (0313-631905)
We hebben de afgelopen tijd weer veel zieken bezocht, ook ernstig zieken. Dit geven we door aan onze dominee
Barbara Leijnse en zij bezoekt deze mensen dan ook. Verder zijn wij namens onze kerkelijke gemeente aanwezig
geweest bij rouwdiensten in onze kerk te Lathum, in de R.K. kerk in Giesbeek en in het crematorium in Dieren.
Gelukkig zijn er ook prettige dingen te vermelden. Er kwamen nl. geboortekaartjes binnen zodat we namens onze
kerk met een kleine attentie op kraambezoek konden gaan. Er waren twee doopdiensten in onze kerk en nog een in
de R.K. kerk. Van onze gemeente zijn er in 2009 vier kinderen en een volwassene gedoopt. Er waren drie mensen
die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Voor zo’n kleine protestantse gemeente als Lathum-Giesbeek is dat
toch heel mooi. Als er echtparen zijn die 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en 60 jaar zijn getrouwd dan brengen we die
ook een bezoek en nemen een bloementje mee. Dit jaar waren er twee kerkenraadsleden 25 jaar geleden in het
huwelijk getreden en kregen een bezoekje van hun wijkouderling.
Dit was een overzicht van wat de ouderlingen zoal in 2009 hebben gedaan. Wij zijn niet altijd op de hoogte wat
betreft ziekte of andere belangrijke gebeurtenissen. Dus geef aan ons door als U iets weet of denkt dat een
bloementje of een bezoekje op prijs wordt gesteld.
Namens de ouderlingen Ria Westerhof
NIEUWJAARSBEGROETING
Op woensdag 13 januari 2010 organiseren ds. Barbara Leijnse en de ouderlingen weer een gemeentecontactmiddag. Heeft u de agenda voor 2010? Noteert u dan alvast deze datum. De uitnodigingen zullen aan het eind van
2009 verstuurd worden. Ds. Barbara Leijnse zal voorgaan in een kort meditatief moment. Daarna is er gelegenheid om in alle rust met elkaar contact te onderhouden. Voor mensen die de zondagsdiensten niet kunnen bezoeken is het ook een goed moment om de gerestaureerde toren te bekijken.
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Eeuwigheidszondag, 22 november
Op zondag vóór advent, is het Eeuwigheidszondag. Dodenzondag is de oudste benaming van deze zondag.
Wij noemen de namen van hen die binnen onze gemeente het afgelopen jaar zijn overleden. Bij iedere
naam wordt een kaars ontstoken. Maar velen van ons dragen ook anderen in hun hart, aan wie zij deze
dienst denken. Daarom zal er een extra kaars staan voor allen die niet bij name worden genoemd. Dit jaar
is er ook weer de mogelijkheid persoonlijk een kaarsje aan te steken. Dit kan deze keer aan het begin van
de dienst. De dienstdoende ouderling zal u bij binnenkomst hierover wegwijs maken. Van harte welkom!
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zij wij even bij elkaar
aan ‟t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij

(Hanna Lam, uit: Eva’s lied)
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Van de CO-groep
Een korte terugblik op de activiteiten van het afgelopen halfjaar.
In juni hebben we de openluchtdienst gehouden in de tuin van de familie Klein Ikkink. Het thema
was “Ont-moeten”. Echt ontmoeten, want er waren velen vanuit onze gemeente en vanuit de
parochie naar de Landaansestraat gekomen. De sfeer was heel ongedwongen. Het was prachtig weer, terwijl het koor One more voice “Wij zingen de hemel open” zong brak de zon door! De
kinderen hebben zich tijdens de dienst uitgeleefd met tekeningen op straat. Na de dienst was er
een gezellig samenzijn met koffie, thee en limonade. Bij wie mogen we volgend jaar te gast zijn?
Op 13 september vierden we startzondag. Aan het begin van een nieuw seizoen hebben we met
elkaar nagedacht over wat geloven eigenlijk voor ons betekent. Tijdens de dienst speelden we
met elkaar het geloofswoordenspel, welke woorden zijn voor jou kenmerkend voor je geloof. Een
inspirerend begin. Voor wie wilde was er de mogelijkheid om thuis een geloofsdoosje te maken.
De opdracht was om op jouw manier in dat doosje te laten zien wat geloven betekent. Intussen
zijn er al verschillende doosjes weer ingeleverd. Het is prachtig om te zien hoe mensen op een
creatieve manier hun geloof kunnen verbeelden. Als de verbouwing van de toren klaar is, zullen
de doosjes een (tijdelijke) plek krijgen onder de toren.
Binnenkort zijn we alweer aan het einde van het kerkelijk jaar. Op zondag 22 november vieren
we Eeuwigheidzondag. Dan gedenken we hen die dit jaar zijn overleden. Herdenkingskaarsen
zullen aangestoken worden en enkele gemeenteleden zingen enkele liederen.
Met kerstnachtdienst zingt het koor Zang en Vriendschap en is er na afloop weer glühwein en
chocolademelk.
Om alvast te noteren 2010:
7 maart verzorgen de Joysingers uit Dinxperlo e/o de gehele dienst .
Eerste paasdag 4 april :paasontbijt (familie, vrienden ook welkom)
27 juni:Openluchtdienst met Ds. P. de Vries uit Westervoort.
Locatie en invulling thema/muziek/zang staat nog open.
12 september: De startdienst m.m.v. Mw. Ds. B. Leijnse
Dus vind je het leuk om aan een dienst je medewerking te verlenen en mee te denken meld je
dan aan bij de Co-groep.
Henk Hupkes, Riet Bulten, Ria Klein Ikkink, Catrien Weijers

De kerkdiensten in december
Zondag 29 november 1e advent 10.00 uur
e

Zondag 6 december 2 advent 10.00 uur
e

ds. Grandia – Doesburg
ds. J. Brezet – Duiven

Zondag 13 december 3 advent 10.00 uur

ds. C. van Wingerden –Doetinchem

Dinsdag 15 december 19.30 uur

kerstviering in het Gebouw

Zondag 20 december 4e advent 19.30 uur

kerstmusical Jeugdkerk en zondagsschool

(de dienst om 10.00 uur vervalt)
Donderdag 24 december 22.00 uur

kerstnachtdienst ds. J. Koudijs - Hoog Keppel
m.m.v. Zang en Vriendschap

e

Zondag 25 december 1 kerstdag 10.00 uur

da. B. Leijnse i.s.m. de jeugd

Zondag 27 december 10.00 uur
Donderdag 31 december oudjaar 19.30 uur

nog niet bekend
da. B. Leijnse
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Uitnodiging Gemeenteavond

Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:

donderdag 26 november 2009
om 20.00 uur in De Wheme te Lathum (v.a. 19.45 uur is er koffie)
De agenda is als volgt:

1.
2.

Welkom en opening

3.
4.
5.
6.

Mededelingen / ingekomen stukken

Verslag vorige vergadering (zie Nieuwsbrief)
Financieel verslag diaconie
Financieel verslag kerkrentmeesters
Kerkenwerk

Restauratie toren
PAUZE

8.

Thema (rond het Heilig Avondmaal)

9.

Rondvraag

Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters kunt u tussen 16 en
20 november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar (diaconie) en Joop Wisseborn
(kerkrentmeesters).
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 26 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad

Miep van Hunen, scriba
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Verslag Gemeenteavond 2008
Gehouden op 13 november 2008
Afmeldingen: Tineke Rispens, Riet Bulten, Ester en Freddie Senhorst, Guus en Nollie Künne
Aanwezig 25 personen
Verslag: Miep van Hunen (scriba)
WELKOM EN OPENING
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Ds. B. Leijnse opent de avond. We zingen gezang 1 ter voorbereiding op het 2 e gedeelte van de avond
VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn op of aanmerkingen op het verslag (zie nieuwsbrief november 2008) van de gemeenteavond van 22-11-07.
Miep van Hunen bedankt voor het maken van het verslag.
MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen:
Ambtsdragers
De wisseling van ambtsdragers is een blijvend punt van zorg.
Op korte termijn is een kerkrentmeester nodig, door het vertrek van Jan Hartog.
Een 4e diakenen zou zeer gewenst zijn en door het vertrek van Casper van de Giessen is ook bij de zondagsschool/
nevendienst een vacature.
Gelukkig zijn er ook positieve berichten, Jacqueline Schouwenaar heeft afgelopen jaar de administratie van de diaconie overgenomen en Ria klein Ikkink komt de Co-groep versterken.
Samenwerken
Op 30 januari 2008 is een contact avond gehouden voor de kerkenraden van de omliggende gemeenten om nader
kennis te maken en te peilen hoe men denkt over samenwerking los van de bestaande structuren. Dit om de toekomst
van “de kleine gemeente te versterken”
Stand van zaken op dit moment;
Protestantse Gemeente Wehl: geen belangstelling, hebben aansluiting bij Doetinchem
Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg: staan welwillend tegenover samenwerking, maar nu nog niet.
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel: willen samenwerken binnen de bestaande structuren.
Protestantse Gemeente Westervoort: geen reactie ontvangen
Protestantse Gemeente Zevenaar: vervolgafspraak gemaakt voor jan 2009 om te bespreken waar we kunnen versterken.
Communicatie
Hoe communiceren we? Hoe presenteren we onze gemeente?
Waar veel mensen werken is het belangrijk om goed te communiceren.
In de kerkenraad is besproken een website op te zetten voor de presentatie van onze gemeente, voor wisselende zaken
en voor nieuws.
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Verslag Gemeenteavond 2008 / vervolg
Wie heeft er kennis en tijd voor het opzetten en bijhouden van een website?
Tijdens de gemeenteavond heeft Bert van de Saag zich aangemeld.
FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
De voorzitter van de diaconie, Geurt Smids geeft een korte toelichting over het reilen en zeilen binnen de diaconie.
De diaconie streeft er na het kapitaal in stand te houden (spaargeld van de diaconie staat “safe”bij de Rabobank) en te
werken met de inkomsten uit de pacht en rente, de uitgave worden daarop aangepast. De aanvragen voor steun die
binnen komen, worden getoetst aan de hand van de advieslijst. Noodlijdende binnen de gemeente zijn moeilijk op te
sporen.
Het financiële jaarverslag van 2007 (is uitgedeeld) laat ten opzichte van 2006 weinig veranderingen zien.
Vraag: over exploitatie van “Het Gebouw”.
Jaarlijks draagt de diaconie € 2268.90 (ƒ 5000,00) bij in het exploitatie tekort van Het Gebouw, tot hoelang loopt dit?
Het contract loopt tot 2011.
Opmerking: Gemeente breed een actieopzetten met de school, de kerk en de RK kerk voor een goed doel.
FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Door Willem Sijbrant: In de 1e Nieuwsbrief van dit jaar heeft een verslag gestaan over 2007 van de kerkrentmeesters.
2007 was een weinig spectaculair jaar. De restauratie van de kerkzaal is afgerond.
Financieel verslag (staat van baten en lasten is uitgedeeld). Het enige verschil tussen 2006 en 2007 wat opvalt is punt
43 Pastoraat: tot 2006 was er vanuit de PKN een overbruggingsregeling, ter compensatie van de overgang van de NH
kerk naar de PKN.
N.a.v. een vraag van vorig jaar de vermogenspositie van de kerk
Vermogen van de kerk ruim € 400.000, - Het geld staat gedeeltelijk vast (mixfonds Robeco, op deposito 5 % en in
obligaties) om met de rente opbrengst te werken en daardoor de begroting sluitend te krijgen.
Hoe zet je het geld zo goed mogelijk weg. Ook hier zijn goede ideeën welkom.
KERKENWERK
Verslag ouderlingen: In de samenstelling van de ouderlingen is niets veranderd.
Afgelopen jaar hebben 4 jongeren belijdenis gedaan, en er zijn 3 kinderen gedoopt.
Er zijn wat samenwerkingsperikelen geweest in de oecumenische samenwerken, maar ook voor de komende tijd hopen we op een nauwere en frequentere samenwerking.
Op het gebied van “toerusting”worden er in de regio diverse activiteiten georganiseerd. Wie er belangstelling voor
heeft: kijk op de leestafel of het prikbord.
RESTAURATIE TOREN (Toelichting door Willem Sijbrant)
In november 2007 is een restauratieplan ingediend. Het vorige kabinet heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de
restauratie van kleine monumenten.
De restauratie van de toren valt in deze doelgroep, en aan de gestelde voorwaarde is voldaan. De begroting voor de
restauratie is ca. € 300.000,-. Inmiddels is toezegging ontvangen voor een subsidie van € 190.000,-.
Voor de ontbrekende € 110.000,-- zullen aanvulde fondsen gezocht worden.
Het restauratiefonds zal aangesproken worden,
de Brandsenstichting is benaderd, de aanvraag is in behandeling.
Het Zandwinfonds van de gemeente Angerlo
Maatschappij van Welstand
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Verslag Gemeenteavond 2008 / vervolg
De provincie Gelderland (er is een gesprek gepland)
VSB-fonds
St. Gelderse kerk??? (wel raad, geen daad)
Andere ideeën en giften zijn van harte welkom
Wat gebeurd er tijdens de restauratie:
Het voegwerk aan 2 zijde van de toren is heel slecht
Klokkenstoel is slecht en aan vervanging toe
Herstelwerkzaamheden in de kap.
Elektriciteit is zwaar verouderd
Binnenkant van de toren, het stucwerk gaat eraf en er komt een damp doorlatende laag op
De trap wordt aangepast.
Wat is de planning
Op dit moment wordt de begroting geactualiseerd
De aanbestedingen zullen eind 2008 plaats vinden
In januari gaan de kerkrentmeesters “de markt op”
1 maart starten
1 juli klaar.
Tijdens de restauratie blijft de kerkzaal in gebruik
Willem Sijbrant gaat de restauratie begeleiden, is daardoor vrij gesteld van zijn werkzaamheden voor de kerkrentmeesters.
Ab klein Ikkink heeft zich beschikbaar gesteld als kerkrentmeester.
PAUZE
THEMA - Het nieuwe liedboek.
In 2010 komt uit nieuw, uitgebreider liedboek uit. Barbara Leijnse vertelt het een en andere over het nieuwe liedboek, we zingen wat liederen en discussiëren in groepjes over zingen en muziek in de kerk.
RONDVRAAG
Adri Breure vertelt over de activiteiten van de zondagsschool en jeugdkerk
De jongste kinderen bouwen de Ark van Noach, en zijn daar heel enthousiast over. Met de jeugdkerk wordt een bezoek gebracht aan Kevelaar (bedevaartsoord in Duitsland)
Er is weer een filmavond gepland op 16 nov.
SLUITING
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Zondag 20 december

kerstmusical

19.30 uur in de kerk

Zondagsschool
Jeugdkerk
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Toen was de Ark klaar!
Na lang spijkeren en zagen is de ark klaar!
Het heeft iedereen echt bloed, van Iris die met d’r
majo en been aan het prikkeldraad bleef hangen.
Zweet, zo’n dikke balk doorzagen dat is een hoop
werk dat wil je niet weten.
En tranen gekost.
Nooit geweten dat een spijker recht in het hout slaan
niet meteen in een keer wil lukken.
Maar Marit weet niet van stoppen, die timmert rustig
door tot die er helemaal inzit.
De ark is klaar en toen moesten er ook nog dieren komen want die gingen ook mee. Dus op een zondagmorgen een groot stuk plastic neergelegd,
voor elk kind een kalkzandsteen gekocht en ze konden beginnen.
De een met een zaag, de ander met een vijl en langzaam aan zagen we dieren tevoorschijn
komen uit de blokken. Er zijn op die manier hele mooie dieren geboren bv, vlinder, dolfijn,
een paard, poes, slang, een kiwi (je kunt bij Mark navragen wat dat nou weer is), giraf, noem
maar op.
Op vrijdag 26 juni lag de ark in de wetering, een lang touw werd er aan gemaakt, de dieren
werden aan boord gehesen en de reis kon beginnen.
Wie wil er varen? Gerbert, Thomas, Diederik en Mark waren de eersten die wel durfden
want het was natuurlijk wel een gok; zou de ark niet zinken?
Nee hoor hij bleef drijven en de jongens konden beginnen met peddelen maar dat schoot
niet echt op .
Gelukkig hadden we een stel hele sterke dames die de jongens te hulp moesten komen want
die kwamen echt geen steek vooruit.
Ze trokken de ark zo door het water. Onderweg werd er nog een keer gewisseld van bemanning en zo kwam iedereen bij het sluisje waar je niet verder kunt en moesten ze uitstappen .
De ark had bijna een behouden vaart want er bleek een klein gaatje in de bodem te zitten
waar toch wel een beetje water door kwam en de bemanning natte voeten kreeg. Maar och
wie daar een probleem van maakt??
Met de dieren onder de arm zijn we toen naar huis gelopen, daar hebben we nog wat gedronken en na een heftige, heeeel heftige stortbui ging iedereen met het beest onder de
snelbinders naar huis.
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Vrijwilligersdag 2009
Zaterdag 11 juli 2009

Party in Rosso

Gelukkig dat wij als vrijwilligers ook altijd hulp bij het klaarmaken, opbouwen en afbreken krijgen
van vrijwillige vrijwilligers (snapt u het nog?).
Zo samen vrijwillig aan de keukentafel, van alles snijden, marineren, roeren, proeven en lekker beppen is toch ook berengezellig. Daar doe je het toch voor, gezelligheid staat voorop toch? Dan heb je
ook altijd de mensen die dan weer vrijwillig van die heerlijke koek bakken voor deze avond, of ze
bellen om de piepers te schillen voor de huzarensalade. Dit jaar werden er zelfs gevulde eitjes om
de deur geschoven met wat rode bessen voor de garnering en als klapper kwam de sla voor de salades gewassen en wel van de hofleverancier afd. groenten. En laten we niet vergeten dat de uitnodigingen van adressen voorzien gebundeld bij de bezorgers afgeleverd worden, die dan weer rondgebracht worden door vrijwilligers.
Wat moet je toch zonder vrijwilligers!
In de loop der jaren is er een bepaalde verdeling van werkzaamheden gegroeid, de jongens doen de
buitenboel en de meisjes zorgen dat het eten op tafel komt.
Dit jaar liep het dan ook gesmeerd.
Om ongeveer 15.00 uur konden we tevreden naar het resultaat kijken, de tent, het eten en alles erom heen was klaar, de zon aan de hemel; laat de gasten maar komen.
Wat het weer betreft waren de weergoden ons goed gezind want de verdere avond was er een aangenaam temperatuurtje en niet alleen rond het vuur.
Om 19.00 uur waren de eerste rode mensen aanwezig. De koffie was klaargezet en als je denkt alles
goed geregeld te hebben blijkt dat er op het moment van nuttigen geen koffie te zijn.
Wat is er aan de hand? Waarom is er geen koffie? Snap d’r niks van.
Nou, of je stopt de stekker erin, wil ook nog wel eens helpen.
Het zag er mooi uit zo met z’n allen maar er liep iemand rond die niet werd herkend. Toen werd er
gevraagd wie bedoel je dan? Nou die daar met die rode trui aan. JA JA ! Er is nog overwogen om
Dikkie de hond rood te maken, want alles en iedereen was aardig rood uitgedost en hij heeft al vaker meegedaan (black en white) maar helaas, het is er bij ingeschoten. Na de rode soep is het rode
vuur aangemaakt, hebben we enige rode gerechten op het buffet gezet. Om dan met een rood hoofd
alles te bekijken (van de inspanning).
Onze inspanning werd beloond door het enthousiasme waarmee de gasten het buffet te lijf gingen.
Ze vonden ’t tot het laatste vitamientje in de fruitpot erg lekker.
Na nog een poosje gezellig rond het vuur te hebben gezeten en nog wat na praten hebben we de
stekker er maar uitgetrokken.
Dat was het dan, vrijwilligersavond 2009.
Mensen, allemaal bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar!!

Anita Smids
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Kopje koffie?? Ja,gezellig
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Adventsproject
voor kinderen (en volwassenen)
Het licht schijnt overal!
Vanaf eind november worden de dagen steeds korter.
Het wordt eerder donker en volgens de oude dichter J.C. Bloem regent het deze tijd van het jaar ook
altijd. „Altijd november, altijd regen, altijd dit lege hart, altijd‟.
„Donkere dagen‟ zijn het.
In de kerk leven we in deze donkere tijd toe naar het feest van het licht, naar Kerst.
Elke week steken we een extra kaars aan, om te laten zien dat het licht van God steeds weer doorbreekt in de wereld.
Dus hoewel het buiten steeds donkerder en kouder wordt, wordt het in de kerk en in de Bijbelverhalen
steeds lichter.
We staan dit jaar stil bij de vele plaatsen waar het licht van God gaat schijnen.
In de tempel bijvoorbeeld waar Zacharias bezoek krijgt van een engel.
Maar ook in een heel gewoon huis in Nazaret, waar Maria woont.
En zelfs in een stal, in Bethlehem, waar Jezus werd geboren.
Er staat een grote lantaarn in de kerk, met vier kanten.
Elke zondag gaat er een deurtje open. Het laatste luikje openen we op kerstochtend.
Zo laten we het licht voorzichtig binnen en kan het
gaat schijnen!
Achter ieder deurtje ontmoeten we een belangrijk
iemand op onze reis naar kerst.
En bij iedere deur hoort een verhaal….
Ben je nieuwsgierig geworden?
Kom dan kijken, vanaf 29 november iedere zondag om 10.00 uur in de kerk!
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Oliebollen
Oliebollen:
Ze worden weer gebakken……
28, 29 en 30 december en de geur van oliebollen…
onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Na 5 december worden de bestellijsten weer bezorgd.
Heeft u geen bestellijst gekregen en wilt u toch de oudejaarstraktatie bestellen
dan kan dit:
per telefoon: bel de OLIEBOLLENLIJN

06—23812026 (b.g.g. 63 19 05)

per mail: lathumseoliebollen@live.nl
per post: Bandijk 33, 6988 BK LATHUM
Wilt u meehelpen deze klus te klaren: laat het ons weten.
Anita Smids ( smids074@planet.nl of bel de oliebollenlijn) regelt de indeling van
de ‘ploegen’ en werkelijk er is altijd wel een klus die bij u past.
De functies nog even voor u op een rijtje: opbouwers, afbrekers, opruimers, schillers, ontkreuzers, bakkers, verpakkers, bezorgers, deegkneders, afwegers, proevers, bezorgers, gastvrouwen, gastheren, uitleggers, muziekmakers en noemt u
maar op……
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Verjaardagsfonds
Bij de laatste nieuwsbrief van het jaar kijken we met u terug naar het verloop het afgelopen jaar van het verjaardagsfonds. Voor Lathum gingen er gedurende dit jaar 7 personen op pad met een felicitatie van de kerk. Voor het Broek gaat mevrouw Hupkes al vele
jaren rond. In totaal ontvingen wij € 471,25. Alle gulle gevers en
geefsters hartelijk dank hiervoor. Maar wat is het verjaardagsfonds
zonder degenen die hiervoor rondgaan? Al deze vrijwilligers willen we
hierbij hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Helaas hebben verschillende vrijwilligers door ziekte niet rond kunnen gaan en was het
soms moeilijk om op het laatste moment een andere vrijwilliger bereid
te vinden. Via deze weg willen we graag een oproep doen aan nieuwe
vrijwillig(st)ers die bereid zijn gedurende 1 maand rond te willen gaan
voor het verjaardagsfonds.
Nu de voltooiing van de restauratie van de kerktoren in zicht is kunnen we misschien een bijdrage leveren aan de aankleding van het interieur. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover informeren.
Met vriendelijke groet
Ina Berends-Methorst

De Gesprekskring
Wist u dat……
de Kring al meer dan 10 jaar bestaat?
er mensen dachten dat 3 jaar toch wel het maximum zou zijn?
de gemiddelde leeftijd langzaam aan wat ouder begint te worden?
er geen leeftijdsgrens is?
15 november startdatum bij de familie Den Hartog is?
nog steeds belangstellenden eens kunnen komen kijken?
elk thema onderwerp van gesprek kan zijn?
we proberen de ene keer in Lathum en de andere keer in Giesbeek bij elkaar te komen?
we 4 à 5 keer per jaar bij elkaar komen?
gezelligheid voorop staat, maar dat er ook stevig gediscussieerd kan worden?
we er voor elkaar zijn, als daar reden toe is?
je informatie kunt krijgen bij:
Anneke Nijman
Tel. 0313-63.14.09
06-46.73.73.68
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Van de kerkrentmeesters
“Een kerk is van blijvende waarde” met deze slogan werd dit jaar de actie Kerkbalans 2009 gevoerd. Aan toezeggingen kwam een bedrag binnen van € 20.450,00. Begin oktober 2009 was er
€ 17.002,77 overgemaakt op de rekening van het college van kerkrentmeesters. Mocht u nog
niet betaald hebben voor dit jaar en wel hebben toegezegd dan vragen wij u vriendelijk om uw
bijdrage voor het einde van dit jaar over te maken.
De slogan “Een kerk is van blijvende waarde” zal ook voor 2010 gebruikt worden en eigenlijk
zouden wij die altijd kunnen blijven gebruiken. De kerk als gemeenschap van mensen is onmisbaar en ook ons prachtige kerkgebouw, zeker nu na de restauratie, zouden we niet graag uit onze regio Lathum/Giesbeek zien te loor gaan.
In december zult u allen de vertrouwde acceptgiro ontvangen voor een vrijwillige gift voor de
“eindejaarscollecte”. Graag brengen wij deze alvast onder uw aandacht. Met de opbrengst steunt
u het plaatselijk kerkenwerk.
We spraken al even over de restauratie. Het is prima verlopen. Nog een paar kleinigheidjes moeten afgemaakt worden, maar dan zijn we weer helemaal bij de tijd. Dan hebben we in een deel
van de kap van de kerkzaal en een deel van de torenspits de rotte balken vervangen. De ophanging van de luidklok is vervangen. De luidklok zelf is ook weer gerestaureerd. Wat beter zichtbaar is, is dat de klok (het uurwerk) vernieuwd is. We gaan met de tijd mee! We hebben nu ultrazuinige ledverlichting in de klok en we lopen tot op de seconde gelijk. Het voegwerk aan de buitenkant van de toren is vernieuwd. De binnenzijde van de toren is opnieuw van stucwerk voorzien.
Er is dus heel wat werk verzet. Gelukkig kon een aanzienlijk deel uit subsidies betaald worden.
Maar er blijven natuurlijk altijd zaken over die voor eigen rekening komen.
Als we helemaal klaar zijn, zullen we u daar zeker van op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet van uw kerkrentmeesters:
Ab Klein Ikkink
Bennie Weijers
Willem Sijbrant
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VVLK (vrienden van de Lathumse kerk)
De vorige Nieuwsbrief opende met een citaat van Herman Gorter, nl. “Een nieuwe lente, een nieuw begin”. Inmiddels is het herfst geworden en hebben we het eerste onderdeel van het programma 2009 – 2010
alweer achter de rug.
Een programma, dat, zoals de vorige, een afwisseling laat zien van het gesproken woord en muziek.
Het zojuist genoemde eerste onderdeel was het traditionele kabinetorgelconcert, uitgevoerd door Piet
Cnossen, die ditmaal bijgestaan werd door Mirjam Mudde, cello.Zonder schroom kunnen we zeggen , dat
dit een uniek concert was, omdat er nauwelijks muziek bekend is voor cello en basso continuo.
Toch is het de uitvoerenden gelukt om na ijverig speurwerk vier fraaie sonates te vinden van Willem de
Fesch, een Nederlands componist, die leefde in de 17de eeuw. Een prachtig concert werd ons deel. En de
kerk was tot de laatste plaats bezet!
“Lathumse Avonden”staan op de kaart.
De overige avonden van het programma 2009 – 2010 hebben we bij het schrijven van deze Nieuwsbrief
nog te goed.
We verheugen ons als bestuur van de Stichting Vrienden van de Lathumse Kerk die overige vier avonden
te mogen presenteren in de gerestaureerde kerk.
Spraken we vroeger over de Lathumse kerk als “een parel in de Liemers”, nu is het een parel met extra
glans geworden, waardoor de ambiance nog meer toege-rust is voor de culturele activiteiten.
Op 20 november zullen we te horen en te zien krijgen wat dat vaak vergeten stukje Nederland, t.w. de Liemers aan schoons te bieden heeft. Na deze lezing is er weer een concert te verwachten op 20 januari 2010,
uitgevoerd door het strijktrio, bestaande uit Zbynek Koran, Anna Wiersum, beiden viool en Stephan Burs
( uit Emmerich), orgel.Velen van U kennen de eerste twee van de Haydn avond (134 bezoekers), waarbij
in de kerk geen plaats meer vrij was en stoelen bijgezet moesten worden.
Dan komt op 3 maart 2010 Pim van Lommel naar Lathum om te spreken over “eindeloos bewustzijn”.Velen van ons zullen hem al eens hierover hebben horen spreken in bekende tv – programma‟s. Het
BDE ( bijna doods ervaren) is door zijn jarenlange onderzoek een bespreekbaar onderwerp geworden.
Voor deze avond zijn al een groot aantal kaarten besteld.
Op de slotavond van seizoen 2009 – 2010 op 4 juni 2010 zal weer muziek op
het programma staan. En omdat dat ook het begin van het eerste lustrum markeert zal het iets bijzonders
worden, waarover natuurlijk t.z.t. bericht zal worden.
Tot slot nog het volgende.
In de afgelopen vier jaar hebben we een gestage groei van de bezoekers gezien.
Van ca 60 in het eerste jaar tot ca 90 in het afgelopen jaar.
We kunnen ca 110 bezoekers een goede plaats in de kerk bezorgen. We hopen dat we in dit lopende seizoen weer een record kunnen boeken.
Wij als bestuur doen ons uiterste best om de voorwaarden te scheppen en we rekenen op U om records te
breken.
Namens het bestuur van de VVLK
Pim de Jonge
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Van de diaconie
Er komen vele aanvragen binnen om een gift voor hun goede doel.
De diaconie kan zelf niet goed inschatten welk doel in aanmerking komt, en
welke niet.
Daarom is er vanuit de PKN een lijst samengesteld.
De bijdrageadvieslijst opgesteld door Steunpunt Zuidoost
De PKN controleert de aanvragen op werkelijke nood, zo ontstaat er een advieslijst voor de diaconieën. Zo weet je als diaconie zeker dat er aan een doel gegeven wordt die het echt nodig heeft.
In het jaar 2009 is er bijvoorbeeld gegeven aan Stichting Naaste Zutphen en Het
Passion uit Hummelo dit zijn landelijke doelen uit de advieslijst.
Ook in onze naaste omgeving worden goede doelen gesteund, deze doelen vinden wij erg belangrijk en krijgen dan ook speciale aandacht.
Dit jaar is bijvoorbeeld het Hospice Rozenheuvel in Rozendaal en Stichting Hart
voor Polen gesteund .
Gebeurt er ergens in de wereld een ramp waar de nood op dat moment erg
hoog is, dan volgt er een spoedoverleg en er zal geld overgemaakt worden.
Omdat de leden van de diaconie ook niet alles kunnen weten wat er zich in onze
omgeving afspeelt kunt u ook goede doelen aandragen.
Dus heeft u een adres, folder of andere gegevens van een goed doel, geef dit
dan aan/af bij één van de diakenen en wij zullen het dan in overweging nemen.

De Diakenen
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Zondagsschool & jeugdkerk

wij vinden het fijn dat Ria van Doorn en Arianne Breure
de leiding van de zondagsschool komen versterken

Ellen is nu bij de jeugdkerk gesignaleerd als leiding

gezellig Carlina Thomas Vincent Diederik zijn ook bij de
jeugdkerk

hopelijk mogen we bij de zondagsschool weer nieuwe
kinderen verwelkomen

wij gaan weer een kerstmusical instuderen
Groeten van de leiding:
Aafke, Adri, Ellen, Anita, Anne, Arianne, Ria, Rijna

NR .

2

N I EU WSB RI EF

P AGIN A 2 5

De lieverdjes van de zondagsschool en de jeugdkerk

v

