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Een diep verdriet dat ons is aangedaan
kan soms, na bittere tranen, onverwacht
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag.
Waar onderdijks een stukje moestuin lag
met boerse rijtjes primula‘s verfraaid,
zag ik, zondags getooid, een kindje staan.
Het wees en wees en keek mij stralend aan.
De maartse regen had het ‘s nachts gedaan:
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Met Pasen vieren we de Opstandig van Christus.

We staan er niet bij stil.

Als je door ziekte, gemis of depressie dagelijks aanloopt tegen pijn en verdriet.
Als het leven moeizaam gaat - dan zie je uit naar het Licht, naar de zachte streling van het
leven en van mensen. Dan hoop je dat het feest van Pasen je leven zal vernieuwen en verlichten.
Zo is het gedicht van Ida Gerhardt ‗Pasen‘ een prachtig verhaal hoe Christus‘ Paaswonder
zich midden in ons gewone leven plotseling kan voltrekken.
Het gedicht beschrijft een ochtendwandeling:
‗Ik kwam langs Zalk gegaan, zeer vroeg nog op den dag.‘
Zalk is een klein dijkdorpje tussen Kampen en Zwolle. Het ligt aan de westzijde tegen de
kronkelende IJsseldijk gevlijd. Wie de schilderachtige dijkroute volgt, komt inderdaad
‗langs‘ Zalk gegaan (passeren en pasen/ pascha hebben dezelfde betekenis: ‗voorbijgaan‘).
De dichteres vertelt over deze wandeling naar aanleiding van een innerlijke ervaring: een
diep verdriet dat, na bittere tranen, plotseling gelenigd wordt.
Een steen van haar hart gerold.
Het kind verschijnt in de engelenrol van de Paasevangelies.
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Die beleving heeft alles te maken met tranen, zoals de maartse regen bij het kind de verrassing bezorgt dat zijn doopnaam in de gezaaide sterkers zichtbaar is geworden.
Je moet je gewillig laten dopen - door tranen of door de Schelfzee zoals het volk Israël om opstanding te kunnen ervaren.
Van harte wens ik u een hele mooie Pasen toe
Barbara Leijnse

Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (01-11-2009 tot 28-02-2010):

Nieuw ingekomen:
mw. C.D.P. Bosch, Marsweg 2, Lathum
dhr. J.D. (Sjaak) Weijers (heropname), Zwalmstraat 40, Giesbeek
Gedoopt:
mw. C. Besselink-van Wijk (31 januari)
Belijdenis:
mw. C. Besselink-van Wijk (31 januari)
Vertrokken:
Thomas en Niek Tikken — naar Angerlo
dhr. R. (René) van Bommel — naar Olst
mw. Th.A. Hupkes - Abbink — naar Doesburg
dhr. G.J. Ubing — naar Keijenborg
Overleden:
mw. B. Wolsink - Wiltink (23 december)

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
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Van de ouderlingen
Een terugblik
De ouderlingen en da. Leijnse hadden een contactmiddag - nieuwjaarsbegroeting georganiseerd voor de mensen vanaf 75 jaar en voor de mensen die door gezondheids problemen niet
in staat zijn om op de zondagochtend de kerkdiensten te bezoeken. Deze middag is eigenlijk
al een traditie geworden.De eerste keer dat we dit organiseerden was in mei 2006 i.v.m. de
opening van de gerestaureerde kerk. In 2009 hebben we deze middag naar januari verplaatst zo ook in 2010.
Nadat iedereen voorzien was van een echte Lathumse oliebol of appelflap was er een welkomswoord door een ouderling. Er werd een kaars aangestoken en een gedicht voorgelezen.
Da. Leijnse vervolgde met een gebed , een lezing en een korte meditatie. Ook hebben we samen enkele bekende liederen gezongen onder begeleiding van dhr. Rietveld op zijn keybord.
Daarna was er een glaasje fris met een versnapering en tijd om met elkaar bij te praten.
Tegen half vier werd er afgesloten met een lied en een gedicht. Voordat iedereen weer naar
huis ging was er de gelegenheid om de gerestaureerde kerktoren van binnen te bekijken.
We kunnen spreken van een gezellige en geslaagde middag met een goede opkomst.
Een herinnering
Vanaf 1 januari 2010 bezoeken de ouderlingen de mensen vanaf 80 jaar rond hun verjaardag.
Voorheen was dat vanaf 75 jaar. De mensen die in 2009 en daarvoor 75 jaar zijn geworden
blijven we natuurlijk bezoeken. Wordt u 75 jaar en stelt een bezoek op prijs, laat het ons
dan even weten zodat we een afspraak kunnen maken.
Wij zijn niet altijd op de hoogte wat betreft ziekte of andere vervelende en blijde gebeurtenissen. Laat het ons weten als u denkt dat we ergens aandacht aan moeten besteden door
middel van een bezoekje of een bloementje.
Elke ouderling heeft een wijktaak
Adri Breure:

jeugd en jongeren werk, leider van de jeugdkerk.

Willy Hupkes:

Huis te Lathumweg, Bandijk vanaf nr. 41, de Brink, de Horst, Melkpad,
Kerkstraat, Molenstraat en de Visserstraat.

Willie den Hartog:

Bandijk 1 t/m 39, Groenestraat, Giesbeeksestraat, de Muggenwaard,
de Marsweg en de nieuw ingekomen leden.

Ria Westerhof:

Giesbeek en leden van onze kerk die in een andere plaats wonen.

Namens de ouderlingen
Ria Westerhof
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‘Avondmaal aan huis’ op Witte Donderdag
Neemt en eet met elkaar,
leeft van het oergebaar,
deelt tesamen brood en wijn,
heelt de onmacht en de pijn
Komt, vernieuwt het verbond
stemt in met hart en mond
dankt de God die leven doet
ons tot liefde samenroept

Naast de reguliere viering om 19.30 uur, is er op 1 april a.s., op Witte Donderdag, om 18:00
uur, in de kerk een korte viering waarin er gelegenheid is om Heilig Avondmaal te vieren.
Deze bijeenkomst is in het bijzonder bedoeld voor degenen die - door gezondheidsklachten
of andere redenen - tijdelijk of al langere tijd niet in staat zijn geweest een gewone dienst
met brood en wijn bij te wonen.
In onze gemeente kennen we het zogenaamde 'Open avondmaal':
ook degenen die geen belijdenis hebben gedaan zijn welkom aan het avondmaal.
De tafel van de Heer staat open voor "ieder die in Jezus gelooft en bij Hem wil horen"
Tijd: 18.00 – 18.30 uur.
Plaats: Kerk te Lathum
Indien u vervoer nodig heeft, neem svp. contact op met uw wijkouderling of met mw. Willie
den Hartog, tel. 0313-631905.
Van harte welkom
ds. Barbara Leijnse

De kerkdiensten rondom Pasen
Palmpasen 28 maart 10.00 uur
Witte donderdag 1 april 18.00 uur

da. C. Klaver – Beek
da. K. van Bergen – Doetinchem
(Heilig Avondmaal)

Goede vrijdag 2 april 19.30 uur

da. B. Leijnse

Eerste Paasdag 4 april 09.00 uur

Paasontbijt in Het Gebouw

10.15 uur

da. B. Leijnse (doopdienst)
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Van de CO-groep
Zondag 7 maart hadden we een meezingdienst mede georganiseerd door de Joy-singers. In
die dienst hebben we veel gezongen. In plaats van een liturgie op papier hebben we gebruik
gemaakt van een beamer, zodat alle liederen op een scherm geprojecteerd konden worden.
Beamer en scherm zijn aangeschaft van het verjaardagsfonds en beschikbaar voor allerlei kerkelijke activiteiten. Heel fijn dat wij als eerste hiervan gebruik mochten maken!
In de komende maanden hebben we weer een aantal activiteiten op het programma staan.
Op 4 april wordt vooraf aan de paasviering weer het traditionele paasontbijt gehouden,
voor meer informatie hierover zie elders in de nieuwsbrief.
Op zondag 27 juni organiseren we de openluchtdienst. Vooragnger is ds. De Vries uit Westervoort. De dienst begint om 10.00 uur.
We zoeken nog een locatie voor die dienst. Hebt u een tuin die hiervoor geschikt is, laat
het ons dan weten. U hoeft het niet allemaal zelf te regelen, we helpen u graag.

PAASONTBIJT 2010.
De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele paasontbijt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 4 april. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar in Het
Gebouw te Lathum.
Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.
Als het vervoer een probleem is, laat het even weten dan regelen wij dat graag.
Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. Voorganger is
ds. Barbara Leijnse. De dienst begint om 10.15 uur.
U kunt zich tot 2 april opgeven voor het paasontbijt bij:
- Catrien Weijers, tel. 0313-632180, e-mail weijersgenders@zonnet.nl
- Riet Bulten, tel. 0313-631216.
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Interview met Cécile Besselink
Er is een nieuwe diaken bevestigd; ze heeft er even
over na moeten denken maar uiteindelijk zei ze toch
ja. Haar jongens zijn haar trots en de dieren op de
boerderij zijn toch ook heel belangrijk. Aan de
smaak van de muziek en de voorkeur voor een acteur te zien is ze geen 18 meer.

Naam: Cécile Besselink - van Wijk
Wanneer ben je geboren: 9-6-1959.
Lijk je op je vader of moeder: euh, toch wel op m‘n vader.
Waar heb je nog meer gewoond: in Rheden en in Duiven.
Omschrijf jezelf in 5 woorden: zelfstandig, supermoeder, handig, creatief.
Wat is je vroegste jeugdherrinering: ik was 2½ toen m‘n broertje geboren werd.
Wat voor kind was jij vroeger: een verlegen meisje.
Waar blijf je voor thuis: voor de kinderen en het vee.
Wat zou je geen 2e keer meer doen: je moet alles een keer gedaan hebben.
Wat is je ergste nachtmerrie: heb ik al gehad.
Wie zou jij wel eens willen zijn: ben op zich tevreden met mezelf maar dan toch minister van
landbouw.
Wat heb je altijd bij je: de sleutels.
Wat is voor jou een heilig huisje: de kinderen.
Waar kun jij je druk om maken: de kinderen het vee.
Ben je jaloers: nee.
Ben je ijdel: jawel.
Hoe ben je als je kwaad bent: eeeerg boos.
Waar kun je om lachen: om veel dingen.
Smijt je met geld: af en toe.
Wat is jou beroep: boer en schoonheidsspecialist.
Wat wilde jij vroeger altijd worden: winkeljuf.
Wie was jou jeugdidool: Thierry de slingeraar, een figuur uit een jeugdserie.
Wat zou je nog wel eens willen doen: verre reizen maken.
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Broers/zussen: 1 broer.
Kinderen: Gerbert, Diederik, Thomas.
Auto: Volvo.
Meest waardevolle bezit: de kids.
Huisdieren: 2 honden, 5 katten, 35 kippen, 24 runderen, 20 buffels.
Wat voor opleiding heb je gedaan: mavo, havo en allerlei cursussen.
Heb je hobby‘s: koken, schilderen en dan niet het huis maar schilderijen.
Favoriete muziek: jazz, beatles, soul.
Favoriete eten: alles wat ik toch wel heeeel erg lekker vind is indisch, grieks.
Wat lust je niet: pom, dat is een surinaams gerecht met kip.
Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen: niet! Alleen als er een kalf komt.
Naast wie zou jij wel eens wakker willen worden: Richard Gere.
Hoogtepunt in je leven: de geboortes van de kinderen.
Wat ontbreekt er in Lathum / Giesbeek: winkels.
Hoe ziet jou toekomst eruit: we laten ons verrassen.
Wat zou je willen veranderen in Lathum en Giesbeek: dat zou ik zo niet weten.
Je gaat zo binnen de diaconie aan het ―werk‖, je zei natuurlijk meteen ja: nou ik zei ik zeg
niet meteen nee, heb links en rechts ‗ns geïnformeerd over het hoe en wat en zei toen ja.
Heb er zin in : ja.
Als je hier genoeg van hebt, wat zou je dan wel willen doen binnen de kerk: dat weet ik
niet.
Ga je wel eens naar de VVLK: ben er 1 keer geweest.
Wie zou er van jou wel eens mogen optreden: Lionel Richie.
Wie zou jij wel eens willen interviewen: dan maar Lionel Richie.
Heb je alle vragen eerlijk beantwoord: ja hoor.
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De pelgrimsstok

De pelgrim die ieder zondag bij ons in de kerk in Lathum langskomt, met zijn pelgrimstok
heeft aansluiting bij oude tradities en gewoontes.
In de Achterhoek kent men een hele bijzonder gevormde stok: een Goastok (ook wel
―Goeiendag‖).
Zo valt te lezen in het kerkblad Bussum:
‗De Twentse goastok is op natuurlijke wijze gevormd, doordat de zeer sterke wilde kamperfoelie zich slingert om een tak of jong boompje en deze zo omsnoert dat het boompje
gaat uitpuilen en zodoende de goastok ontstaat.
Door afwatering ten behoeve van de landbouw wordt de kamperfoelie en dus ook de goastok steeds zeldzamer.
De goastok is een attribuut voor boeren, marskramers en veehandelaars. De stok gaat ook
mee naar de kermis, op visite en bij ceremoniële gebeurtenissen wordt de goastok gebruikt.
De mannen die de gasten voor een bruiloft uitnodigen, of een geboorte of overlijden aanzeggen bij buren, familie en kennissen maken gebruik van een goastok door ermee op de
deur te slaan om binnen gelaten te worden. Men begon dan met het zingen van een lied dat
begon met: ―Goe‘ndag in ‘t hoes, hier zet ik mien koez (goastok).
Vaak kon men aan de versiering van de goastok zien wat voor‘n mededeling er kwam.
Overal werd men dan ontvangen met een neutje, dus u begrijpt dat en de versiering
(welke gebeurtenis) en de stok (op laatst als steun) niet gemist konden worden.
Ook bij ons komen er aan de pelgrimsstok steeds andere attributen te hangen, die te maken hebben met de figuur van Mozes uit Exodus, verhalen die de pelgrim op de voet volgt.
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De nieuwe paaskaars
Als het Pasen is, wordt de nieuwe paaskaars brandend binnen gedragen als het licht van
Christus dat in leven en dood over ons wil schijnen.
De paaskaars heeft de betekenis van het licht van Christus dat ons voorgaat in ons leven
van alledag.
Het symbool dat op de paaskaars is gemaakt, heeft de volgende betekenis.
Chi-Rho oftewel PX is het monogram van Christus, daterend uit de tweede
eeuw. In het Latijn heette dit symbool een labarum. De chi en de rho zijn de
eerste twee letters van Christus in het Griekse alfabet. Het symbool werd
vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool
geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar.
De alfa en de omega (aan de boven– en onderkant) zijn respectievelijk de
eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. In Openbaring 22:13
staat: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het

einde. Groen is de kleur van groei, leven, hoop, trouw en onsterfelijkheid. Geel of goud
verwijst naar het koningschap van Christus.

PASSIE op de KRUISBERG
Van 21 maart tot en met 17 april 2010 kunt u een bijzondere kruiswegroute lopen. En wel in de
open lucht op de Kruisberg in Doetinchem, een mooi heuvelachtig stukje bos op het terrein van de
Penitentiaire Inrichting De Kruisberg, dat speciaal voor dit doel gedurende 4 weken wordt opengesteld voor publiek.
U vindt daar 15 kunstwerken, gemaakt door regionale kunstenaars in samenwerking met gedetineerden. In de werkzaal in het Huis van Bewaring hebben de kunstenaars samen met de gedetineerden gebrainstormd over de vorm van het kunstwerk en, voor zover mogelijk, ook een begin
gemaakt met de uitvoering ervan.
Zij lieten zich inspireren door de 14 kruiswegstaties, waaraan een Paasstatie is toegevoegd. Juist
in het werken met gevangenen krijgen woorden als veroordeling, vallen, opnieuw vallen en nog eens
vallen, troost, ontmoeten van je moeder een heel speciale dimensie en dat komt dan ook tot uiting
in de uiteindelijke kunstweren.
De route begint bij hotel-restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 te Doetinchem. Daar kunt
u vanaf 21 maart een boekje met de route halen. In dit boekje en op de borden langs de route
wordt uitleg gegeven over de kunstwerken, over de manier waarop ze met behulp van de gedetineerden tot stand zijn gekomen en over het ontstaan en de betekenis van kruiswegstaties.
Dit project is een initiatief van de missionaire werkgroep Catharina Spiritueel van de Protestantse Gemeente Doetinchem www.protestantsegemeentedoetinchem.nl
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Kerstmusical De Geschenkenwinkel
Het is al wel weer een tijdje geleden, maar degenen die meegedaan hebben weten het nog
wel, de kerstmusical.
Het is oktober 2009 – de musical is met de post bezorgd en we kunnen de rollen gaan verdelen, de tekst een beetje bijschrijven, het koor samenstellen, mensen van licht en geluid
vragen, de podiumbouwers op de hoogte stellen, het is net echt.
We oefenen een aantal zondagochtenden van 10.00 uur tot 11.00 uur met meestal de gehele
cast compleet. In het begin is het nogal verwarrend voor de jongere kinderen maar zo langzaam aan komen ze erin en dat geldt voor iedereen,en dat mag ook wel want gaan al aardig
richting 20 december.
Op vrijdag 18 december bouwen ze het toneel, zodat wij op zaterdag 19 december de generale repetitie kunnen doen. Iedereen kent zijn of haar tekst, de kleding is aanwezig en
de attributen voor op het toneel ook. Het loopt lekker dat moet goed komen morgen.
Zondagmorgen 20 december: het begint te sneeuwen en het houdt niet meer op, de hele
dag komt er steeds meer te liggen; het ziet er mooi uit maar!... Aan het eind van de middag
overleggen: gaat het door of niet? Ja, we kunnen wel de sterren afbellen maar niet de gasten en als ze toch al de moeite genomen hebben om door de sneeuw te komen dan kunnen
we net zo goed ook spelen. Dus zo gezegd zo gedaan; het is doorgegaan met als gevolg dat
er maar weinig mensen waren om te kijken helaas, wat logisch was maar goed.
Het is 19.30 uur, iedereen staat zenuwachtig achter de schermen te wachten tot het zijn
of haar beurt is. Iris, Anna, Marith en Hanna waren er maar druk mee: dan weer klanten
spelen, vlug omkleden en dansen als hele bont gekleurde mensen, weer klant zijn, dan weer
als sterren te voorschijn komen om het mooie liedje te zingen, de baas van de winkel was
maar een mopperdoos en verkoopster bleef lachen ondanks haar mopperbaas,Sam en Albert Jan hebben zowat de hele winkel leeg gekocht, de drie koningen zouden via de zijdeur
naar binnen komen en we zaten te wachten – waar blijven ze nou, maar ja als ze de deur van
de binnenkant niet open doen, kunnen ze ook niet naar binnen. Achter de schermen zijn ze
ook druk, met name met het aan- en uitkleden van de 4 dames.
Het laatste lied klinkt en alle sterren komen op toneel om samen het lied te zingen; het
klinkt geweldig . De musical zit er weer op; het was fantastisch geweldig super mooi gezellig en voor herhaling vatbaar.
Een paar weken later hebben we met de mensen die meegedaan hebben de musical op groot
scherm bekeken, want niemand had er wat van gezien: zij stonden achter de schermen. Wil
iemand de musical op dvd dan kan dat, vraag het even aan Adri want hij regelt dat (tegen
een kleine vergoeding).
Iedereen bedankt voor het meedoen en helpen en andere verleende diensten en tot de volgende musical.

1
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Kerstmusical De Geschenkenwinkel

De opening van de Geschenkenwinkel.

Vele klanten komen cadeaus kopen.

Moe van al het werk valt de verkoopster in slaap.

Ondertussen zingt ons koor de sterren van de hemel.

Droomt ze het of komen de 3 koningen langs.
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Kerstmusical De Geschenkenwinkel

De koningen krijgen de weg gewezen door dansende sterretjes.

De baas van de winkel vraagt zich af waar hij het allemaal voor doet.

De oude man vertelt zingend het kerstverhaal.

Alle musicalsterren voor het slotlied Het Kerstverhaal is voor ons allemaal.
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Het verjaardagsfonds
U was jarig en het kaartje van de kerk ontbrak……
De afgelopen zes decennia zorgden er velen in onze gemeente voor dat mensen rondom
hun verjaardag bezocht werden. Het verjaardagsfonds werd dit genoemd. Een goede traditie, een kerk wil delen in verdriet en ook gedeeld worden in goede dingen van het leven.
Jarigen trakteren en de kerk wil ook graag getrakteerd worden.
Gelden die daardoor zijn opgehaald hebben in materiële zin een behoorlijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van de kerk. De laatste aankoop is de beamer, die onlangs in
de kerkdienst de liturgie projecteerde.
Al geruime tijd kampte het verjaardagsfonds met een tekort aan vrijwilligers. Er zijn diverse oproepen gedaan, maar helaas zonder succes.
Door dat tekort kreeg een groot deel van onze gemeente al enkele jaren geen bezoek en
verjaardagskaart meer namens het Verjaardagsfonds. Om aan deze ongelijkheid een eind
te maken heeft de kerkenraad in overleg met Ina Berends-Methorst besloten het verjaardagsfonds in de huidige vorm op te heffen.
Al meer dan 25 jaar coördineerde Ina Berends-Methorst het verjaardagsfonds. Zij zorgde ervoor dat vrijwilligers op tijd de kaarten in huis hadden. Viel er een vrijwilliger uit
dan regelde zij zelf dat de jarigen op tijd bezocht werden. Een kaart |‖op maat‖ werd uitgezocht en tezamen met een prachtige foto van het kerkje kwam dit bij de jarigen terecht.
We zijn haar en de velen die haar bij stonden zeer veel dank verschuldigd.
Naast Ina Berends waren de volgende vrijwilligers betrokken bij het verjaardagsfonds:
Willy Hupkes, Frits van de Berg, Fam. Buurkes, Hermien Dolman, Fam. Derksen, Truus van
Milligen, Sjoerd Berends, Ada Hupkes, Jan Brouwer, Gerdien Kunne, Betty Wolsink, Berend Wolsink, Ada Bernds, Mw. Hupkes-Abbing.
Wat nu?
De kerkenraad is bezig te onderzoeken naar andere mogelijkheden voor het Verjaardagsfonds. Voor 2010 zal dit
betekenen dat er geen jarigen bezocht zullen worden.
Aan het eind van het jaar hopen we u te kunnen melden of
en zo ja wat er van de grond gaat komen.
Leest u dit en denkt u daaraan wil ik graag mee (blijven)
werken: Bij het maken van nieuwe plannen en de uitvoering daarvan blijven vrijwilligers gevraagd. Laat het ons
weten door middel van een berichtje aan onze scriba.
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Interview Doortje Hupkes
We zitten in Doesburg in het nieuwe huis van
Doortje Hupkes.
Ze is al aardig gewend en vindt de mensen daar
erg vriendelijk. Er zijn daar ook veel dingen te
doen, en wat ze helemaal geweldig vindt is het samen eten, want alleen aan tafel is lang zo gezellig
niet.
Naam: Doortje Hupkes.
Wanneer geboren: 5-8-1928.
Adres: Woonz.cent. IJsselzicht, Van Brakelln 64
Doesburg.
Woont u allang hier: nee nog niet zo heel lang, een
week of wat.
En bevalt het hier: ja ik heb het hartstikke naar
m‘n zin; iedereen is zo vriendelijk hier, ze zeggen
allemaal goeiedag. Ze organiseren hier ook regelmatig leuke dingen. Ik zit hier nu in het
koor want Lathum was eigenlijk toch een beetje te ver. Ja er is hier ook kerk, maar dat
blijf ik in Lathum doen hoor. Het warme eten doe ik in het restaurant da‘s gezellig zo samen aan tafel, ik heb 24 jaar alleen aan tafel gezeten en dat is toch niet zo gezellig.
Kent u hier al mensen: jazeker wel, er woont ook een oud klasgenoot hier, dat was heel
toevallig, dat wist ik niet.
Waar hebt u nog meer gewoond: in Broek.
Omschrijf jezelf in 5 woorden: vriendelijk, behulpzaam, creatief, hartelijk.
Wat voor meisje was u vroeger: ik was niet echt ondeugend, nee ik was niet zo lastig, heb
thuis altijd veel geholpen.
Waar blijf je voor thuis: eigenlijk nergens voor, als ik gaan wil dan ga ik.
Welk talent had u graag gehad: auto rijden.
Wat hebt u altijd bij u: de portemonnee en de tas; ik ga niet snel van huis af zonder tas.
Meest waardevolle bezit: toch wel foto‘s.
Waarover kunt u zich druk maken: dat de boel smerig is.
Bent u jaloers: nee, ik kan heel goed zien dat een ander het beter heeft.
Bent u ijdel: ja, wie niet, best wel een beetje.
Leest u en zo ja wat: vroeger heb ik wel veel gelezen, maar tegenwoordig niet zoveel
meer, ik kan het niet zo goed meer zien.
Beroep: ik heb thuis veel gewerkt en in Velp in de huishouding en later samen op de boerderij.
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Wat wilde u vroeger graag worden: dat was vroeger eigenlijk niet zo aan de orde voor
meisjes, je ging gewoon thuis aan het werk en niet naar school.
Houdt u van muziek: ja, christelijke muziek, koor- en orgelmuziek.
Kinderen: Johanna en Mieke.
Broers/zussen: we waren thuis met 9 kinderen, 6 meisjes en 3 jongens.
Huisdieren: nee, daar ben ik niet zo weg van.
Favoriete eten: lust eigenlijk wel alles.
Wat lust u absoluut niet: koolraap heb ik nooit zo lekker gevonden, maar ik heb het hier
laatst gehad en dat smaakte toch wel.
Hebt u vroeger in de kerk een functie gehad: nee, er waren toen geen vrouwen in de kerkenraad.
Het oliebollen bakken: ja, dat vind ik leuk; ik help al mee vanaf het begin, ik heb dan ook
van alles gedaan: uitleggen en zo, en nu doe ik schillen. Ja zo lang ik kan blijf ik dat doen.

Bericht van de werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap regio Doesburg
Op zaterdag 29 mei 2010 organiseert het N.B.G. een zang- en vertelavond in de Martinikerk in
Doesburg, aanvang 20.00 uur. Het Christelijk Gereformeerd Koor Testify uit Aalten zal de avond
verzorgen. Testify betekent getuigen.
Het Vertelgenootschap Apeldoorn uit Apeldoorn treedt twee keer op. Op eigentijdse wijze verbeelden zij verhalen of personen uit de bijbel.
Er is ook gelegenheid om samen te zingen.
Het thema deze avond is "onwijs rijk"
De toegang is gratis evenals de koffie in de pauze. Wel zal er aan de uitgang een collecte zijn
voor de gemaakte kosten.
Het belooft een inspirerende avond te worden.
Houd deze avond vrij!

Namens het N.B.G.
Willy Hupkes
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Fietsen voor Haïti
Naar aanleiding van die verschrikkelijke ramp in Haiti gaan wij, de jeugdkerk groep, een aktie
organiseren om geld op te halen voor de kindertehuizen aldaar.
Mevrouw Dorien – die zelf met haar man twee kindjes geadopteerd heeft – kwam erover vertellen zodat we enig idee hadden hoe en wat het daar reit en zeilt.
Zo gezegd zo gedaan. We zijn om de tafel gaan zitten en al snel kwam het idee om te gaan fietsen, niet fietsen met de wind voor, maar ―droog‖ fietsen in de Wheme in Lathum. We hadden nodig 10 hometrainers (voor ieder een). En na de oproep en een mailtje aan verschillende mensen
kwamen we uit op drie hometrainers en twee fietsen op een soort van rollerbank en een roeiapparaat.
Op zaterdagmorgen 6 maart
om 9 uur begint het al aardig op een sportcentrum te lijken, al die fietsen op een rij ziet er wel aardig uit.
De chocolademelk, de wafels
en de koffie staan klaar – laat de mensen
maar komen.
De jongeren komen binnen
druppelen en niet lang later de mensen met
de portemonnee in de hand,
want daar moeten we het tenslotte van hebben. Rutger en Laurens nemen
plaats op de fiets en worden uitgedaagd om
een half uur lang flink door te fietsen. Wie ze wil stimuleren schrijft zijn of haar sponsoring erbij op het briefje. Ze fietsen of hun leven ervan af hangt met het zweet op hun voorhoofd. Ondertussen zit Vincent tegenover hen ook op de fiets, maar hij heeft nog belangrijkere zaken aan
zijn hoofd; hij is nog druk aan het bellen en aan het kijken of hij nog een berichtje heeft ontvangen (van z‘n vriendinnetje misschien?), dat kan in dit geval eigenlijk met de ogen dicht want je
hoeft niet bang te zijn dat je van de weg raakt of een bekeuring krijgt van oom agent.
Aan de andere zijde fietst Rico, aangemoedigd door z‘n zus, zich in het zweet want hij is van te
voren in de buurt rond geweest en heeft zo‘n € 60 opgehaald en tegen de sponsors gezegd dat
hij een uur gaat fietsen, ondertussen groeien de bedragen op het briefje ook door . De andere
twee hebben het gehaald, yes, ze gaan de mensen langs die op het briefje staan en innen hun opbrengst. Mark die aan het roeien is geweest pakt de megafoon en moedigt in de eerste instantie
de mensen aan om te geven, maar als blijkt dat Rico met de laatste 10 seconden bezig is dan telt
hij af en verkondigt dan onder luid applaus dat hij € 81 heeft opgehaald.
Er komen fietsen vrij en de bezoekers bestijgen het ros, papa Jan zoals op het briefje staat
roept: wie biedt, ik ga een half uur fietsen. Dan zegt de oudste onder ons, daar zet ik € 100 op.
Ja Jan, nu moet je dat halve uur wel volmaken. En vol goede moed begint hij te fietsen op dat
kleine spitse zadel van die racefiets. Marith, Mariska, Iris die bij de zondagsschool horen hebben ook flink gefietst.
Ondertussen worden de wafels gebakken totdat plots het rookalarm afgaat van de rook van het
bakken. Waar zit dat ding? O daar heel hoog in de nok, hoe krijg je die uit? Gaat vanzelf wel uit!
Nee dus, iedereen is dat gepiep nu wel zat, totdat er iemand op het idee komt om de ladder erbij
te halen, in de nok te klimmen en het alarm af te zetten. Zo dat doet onze oren goed. We gaan
zo langzaam aan naar twaalf uur en dat is de eindtijd. De laatste ritten worden gereden en dan
houden we het voor gezien, we stoppen. Rijna telt de opbrengst bij elkaar op en wat niemand had
verwacht is dit bedrag: € 535,00. Geweldig!
Iedereen bedankt, alle mensen die gefietst hebben, alle mensen die gesponsord hebben, alle, alle
mensen bedankt!

Wij gaan het overmaken naar Help stichting Haïti.

1
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Wout in de woestijn
Onder de titel ―Wout in de woestijn‖ heeft Wout van Stempvoort thuisblijvers en belangstellenden zes maanden op de hoogte gehouden over het wel en wee in Afghanistan
als uitgezonden militair, van mei tot november 2009.
Terwijl wij in Nederland de berichten over de kredietcrisis volgden, we bezig waren met
onze vakanties; kregen we uit Afghanistan berichten over bermbommen, aanvallen op Taliban bolwerken en soldaten die in de strijd gesneuveld zijn.
Op veler verzoek geeft Wout op zondagavond 7 februari een diapresentatie en verteld
hij van zijn bevindingen, in een goed gevulde Wheme.
Door middel van diabeelden worden we meegenomen naar Afghanistan. Een woestijnlandschap. Een onherbergzaam gebied. Beelden van stuifzand waarop te zien is waardoor het
werk van de militairen kan worden bemoeilijkt. Volgens Wout gaat je neus er vol van zitten.
Het merendeel van de bevolking leeft in lemen huisjes of bedoeïnetenten
op het platteland of in steden in een wirwar van huisjes. Om een inkomen
te behalen worden bewoners door de Taliban onderdrukt om op de kleine
akkertjes opium te telen.
Naast de diapresentatie staat Wout en houdt zijn verhaal. Wij zijn Wout
gewend als lid van onze kerkenraad. Vanavond zien we in hem een militair
en horen we hem bewogen en betrokken vertellen van de missie.
ISAF werkt volgens het principe van een veelomvattende aanpak. Dat wil zeggen: - waar
nodig en/of gewenst wordt geweld gebruikt om een veilige omgeving te creëren, waardoor
een overheidsstructuur kan worden gebouwd en economische ontwikkeling kan worden gestart. In bijna alle operaties zijn de lokale / regionale overheden en de Afghaanse veiligheidstroepen betrokken. Meestal worden ze ook bij de plannen betrokken, maar omdat er
ook wel wat corruptie heerst in dit land wordt dit soms omwille van de veiligheid niet gedaan. Maar over het algemeen doen de Afghanen zelf een hoop werk en steunen ISAF
eenheden waar nodig.
Zijn functie was planner van tactische operaties voor het zuidelijk deel van Afghanistan.
Daarbij werkte hij samen met een team van 18 nationaliteiten.
Het kerndoel van deze missie is het verjagen van de Taliban door middel van het opbouwen van vertrouwen met de lokale bevolking. Hen alternatieven te geven voor een inkomen, bv. de teelt van saffraan.
Nederlandse soldaten hebben in de jaren veel vertrouwen opgebouwd bij de lokale bevolking. Dit vertrouwen is essentieel bij de verdere opbouw van het land en voor de bestrijding van de Taliban.
We zijn inmiddels een maand verder en weten dat het kabinet juist op dit punt is gevallen. De verlenging zal niet gerealiseerd worden. Het is een politiek schaakspel geworden.
De pionnen op dit schaakbord kunnen terug naar huis.
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Van de kerkrentmeesters
Een belangrijke taak van de kerkrentmeesters is het op orde houden van het huishoudboekje van
de kerk. Dat betekent natuurlijk dat er inkomsten moeten zijn. Een behoorlijk deel van die inkomsten krijgen we binnen met de Aktie Kerkbalans. Met de toezegging die velen van u gedaan hebben
voor 2010 kunnen we het kerkenwerk financieel weer rond krijgen voor dit jaar. In totaal werd ruim
€ 23.000,-- toegezegd. Hartelijk dank daarvoor! Fijn dat velen de enveloppe al klaar hadden liggen.
Want onze vrijwilligers moesten dit jaar vaak letterlijk door weer en wind om de enveloppen te
brengen en te halen. Ook zij worden weer erg bedankt!
Ook nog even het laatste nieuws van het restauratiefront:
Het is bijna klaar zoals u gezien zult hebben. Het was een hele klus. De klok en het uurwerk is gerestaureerd (Vindt u ook dat ‗ie mooier klinkt?). Het houtwerk van de kerkkap is gedeeltelijk vervangen (mag ook wel een keertje na 400 jaar). De toren is opnieuw gevoegd. Het torenportaal is
opnieuw van een stuclaag voorzien. Dat laatste levert nog wat problemen op. Er blijven vochtplekken
in het stucwerk zitten. Het lijkt erop dat er een te hoge zoutconcentratie in de mortel zit en zoals
u wellicht weet, trekt zout vocht aan. Er zijn monsters genomen en we wachten het onderzoek even
af. Maar we proberen voor de zomer alles bouwkundig af te hebben. Dan kunnen we met de inrichting beginnen.
Een deel van de restauratie is betaald uit het oliebollenfonds. Ook deze jaarwisseling waren de
oliebollen weer van een hoge kwaliteit. Dat we blij zijn met een hoge opbrengst is evident. Er werd
dit jaar weer voor € 6.600,-- bij elkaar gebakken. Ook hier is een daverend applaus voor alle vrijwilligers erg op z‘n plaats!
Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee kosters. Ab Rietveld en Guus Künne hebben gedurende vele jaren het kosterschap op zich genomen. Dank voor jullie bijdrage mannen.
Gelukkig hebben zich ook een paar mensen bereid verklaard om de lege plekken weer in te vullen.
Harm Abbing en Ria Klein Ikkink nemen deze leuke taak op zich. Jan den Hartog staat reserve in
het kostersteam. Fijn dat jullie het willen doen!
Over vacatures gesproken….ons kerkrentmeesterlijk college kan ook nog steeds enige uitbreiding
gebruiken. Interesse? Wij vertellen graag wat dit prachtige ambt inhoudt.
Gelukkig stijgt langzaam de temperatuur buiten en wordt het voorzichtig lente. Met kunst en vliegwerk hebben we er voor gezorgd dat de (40 jaar oude) verwarming het een beetje bleef doen. Dit
jaar zal voor de komende winter de installatie vernieuwd worden, zodat we er eind 2010 weer
warmpjes bij zitten.
Rest nog u heel fijne paasdagen te wensen!
Met vriendelijke groet namens uw kerkrentmeesters,
Willem Sijbrant
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Van de oliebollen comissie
Het is toch al wel weer een week of 9 geleden maar als goed je best doet ruik je ze nog . Zie je nog
al doe bruine bolletjes en ringen op de tafel liggen in Het Gebouw.
Ik heb het over het oliebollen bakken . Elk jaar weer een happening voor heel veel mensen met veel
gezelligheid .Als we dan in oktober weer bij elkaar komen, verbaast het ons dat het alweer zover is.
Zo samen lopen we alles na ―is het meel al besteld‖? ―ja dat heeft Joop in juni al gedaan‖ ―en?,
weer 600 kilo appels?‖ ―ja dat is goed en als we er te weinig hebben dan halen we wel bij‖ .
Alle puntjes van kritiek worden bekeken want als een product verkoopt moet je er wel voor gaan
omdat zo goed mogelijk af te leveren. Zo werken we samen met z‘n 6en het lijstje of liever gezegd
de lijst af . Ieder doet zijn of haar ding . Zo komen we aan bij de datum van 28 december, dat is
altijd de eerste bakdag dit keer was dat op maandag.
Alles is rond: de zaal mooi aangekleed door de mannen en de keuken afgeplakt. Enkelen waren zo
enthousiast bezig dat ze het raam ook dicht geplakt hebben (scheelt ook een hoop schoonmaak
werk). Wat in een gekke bui gedaan is blijkt later een enorm kladblok te zijn waar iedereen van alles op heeft gezet; groeten ,wensen ,ja zelfs geheimen stonden er op; heeft u die niet gelezen?
Dan moet u misschien wat vaker even de neus om de keukendeur steken, ziet u meteen hoe het er
daar aan toe gaat, en leest u meteen al die geheimen die er door de nachtploeg opgezet zijn. Die
nachtploeg ―dreigt‖ steeds groter te worden. Wat dat toch is ? ik weet het niet. Wie is er nou zo
gek om daar z‘n nachtrust voor op te offeren , dan heb je ze toch niet allemaal... of toch wel want
als ‗s morgens om 6.00 uur de aflossing komt klinkt het ―volgend jaar weer hé.‖ Ze werpen dan nog
een laatste blik op die overvolle tafels appelflappen die ze er s‘nachts toch maar mooi neer gelegd
hebben samen .
Het liep weer goed dit keer, de bollen rezen goed dicht bij de verwarming die altijd lekker warm is
ivm rijzen,en zo zaten de schillers er ook warmpjes bij zo midden voor de verwarming. Onze schillers, da‘s een verhaal apart als mensen een bepaalde leeftijd hebben bereikt (welke leeftijd dat is
niet bekend) maar dan willen ze graag schillen. Och ik kan het me ook wel voorstellen hoor je kunt
er bij zitten, de appels worden voor je neergelegd, op z‘n tijd een kopje koffie en een bol of een
flap, en tijdens de werkzaamheden kun je lekker beppen, en je hoort ook nog het laatste nieuws uit
het dorp, ach ja zo kom je nog is wat te weten. ‗t Winkeltje van Willie had het erg druk; de jongeren die erin stonden konden het bijna niet aan, met het zweet op hun kop liepen ze van de bollentafel naar de flappen. Van de keuken naar de zaal, zijn de flappen al gaar, we hebben er alweer klanten voor. Tegen zo‘n klandizie kun je toch ook niet bakken.
Aan de pan – zoals we dat in vak termen noemen – is het altijd wel gezellig. Sommigen die het nog
niet zo heel vaak gedaan hebben komen er dan achter dat ze eigenlijk de verkeerde outfit aan hebben. De goeie lekkere warme laarzen en als je daar dan vetvlekken op krijgt kun je ze bij de kraak
zetten. Nou de dame in kwestie wist er wel wat op ze heeft ze gewoon ingepakt in een plastic zak
en klaar was dokter Rolande, ze bakte en bepte weer verder.
De dagen vliegen voorbij en voor we het in de gaten hebben zijn de allerlaatste bollen en flappen
verkocht. We nemen er een borreltje op en gaan moe maar voldaan naar huis.
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