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Iedereen is van harte welkom op de gemeenteavond
donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur in De Wheme te Lathum

Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum / Giesbeek
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Van de kerkenraad
Het afgelopen jaar
Het afgelopen jaar is de ziekte en het overlijden van Barbara natuurlijk een belangrijke bron van aandacht en zorg geweest binnen onze gemeente. De kerkenraad heeft getracht
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden. De blijken van medeleven aan Barbara, Trinus en Benjamin zijn talloos geweest en hebben, voor zover wij kunnen vaststellen,
hun doel bereikt. We hebben ons daarmee een hechte, zorgzame en behulpzame gemeente getoond.
Het is natuurlijk heel erg om te ervaren, dat een nog jonge
vrouw en moeder zo snel overlijdt en een man en jonge zoon
achterlaat. Machteloosheid is eigenlijk het enige woord dat
die ervaring beschrijft.
Er zijn veel mensen in staat geweest om die machteloosheid
enigszins te verdrukken door zich op enige manier, meestal
in praktische zin, als hulp in te zetten. Soms als oppas, verzorger, het koken van een maaltijd of als medewerker die de
uitvaartdienst in goede banen leidde. Er zijn ook veel mensen die hun hulp hebben aangeboden, maar waarvan uiteindelijk geen gebruik is gemaakt omdat al in alle hulp was voorzien. Al deze aangeboden steun was erg welkom.
Trinus en Benjamin behouden de band met onze gemeente.
naar de tekst van Trinus elders in deze nieuwsbrief.
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Hiervoor verwijs ik ook

Hoe nu verder?
De kerkenraad heeft zich gebogen over de invulling van onze opengevallen predikantsplaats.
Het gaat mij te ver om er in deze nieuwsbrief uitgebreid op in te gaan, maar u kunt zich
voorstellen dat er enkele opties te bedenken zijn. Deze opties zullen met de gemeente besproken worden in het tweede deel van de gemeenteavond. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd en ik verwijs voor details naar de speciaal hiervoor opgenomen uitnodiging en artikelen in deze nieuwsbrief.
Jeugd
We zijn dankbaar dat we afgelopen jaar weer mochten beleven dat drie jongeren de belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Zo een speciale en mooie dienst hopen we nog veel
vaker mee te maken.
De kerkenraad is versterkt met een jeugdige diaken. We zien dit als een
hele fijne ontwikkeling. We roepen andere jeugdige leden op om, zodra
de situatie van bijvoorbeeld studie dit toelaat, beschikbaar te zijn voor
het vervullen van een ambt.
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Het streven van de kerkenraad is dat er in elk college op termijn in ieder geval één jeugdige
ambtsdrager is opgenomen.
Op initiatief van de jeugdleiding is recent een project over duurzaamheid opgestart. Het
thema is “hoe gaan wij om met onze aarde”. Het ziet er naar uit dat veel jongeren zullen
deelnemen aan het project en de verwachtingen zijn hoog gespannen. We zullen u op de
hoogte brengen zodra er praktische uitkomsten of activiteiten zijn te melden.
Collecterooster 2012
„Collecteren in de eredienst is een traditie; al in de vroege christenheid gebeurde het. Maar
het is veel meer dan traditie: het delen van je gaven, het „offeren‟ hoort wezenlijk bij de
eredienst. Het is een teken van dankbaarheid. De gemeente heeft ontvangen en de gemeente geeft. Niet berekenend, maar graag. Uit dankbaarheid.‟ Aldus dr. Arjan Plaisier, scriba
van de generale synode van de Protestantse Kerk.
In deze gedachte publiceerde de Protestantse Kerk in de juli-augustus editie van Kerkinformatie het landelijke collecterooster 2012 met alle collecten voor het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. We doen een beroep op alle gemeenteleden om bij te dragen, uit dankbaarheid.
De kerkenraad heeft besloten de extra collectes enigszins te beperken, maar de doelen van
die collectes wel duidelijker aan te geven. Wij zullen bij de mededelingen in de diensten die
doelen toelichten. Het collecterooster en de toelichting van de extra of speciale collectes
worden tevens op het mededelingenbord in de Wheme gehangen.
Wisselingen ambtsdragers en vrijwilligers
Als laatste punt wil ik een groot aantal aanstaande wisselingen bij ambtsdragers en vrijwilligers melden. U weet dat er in het kerkbestuur en bijvoorbeeld het beheer van de gebouwen of leiding van de zondagsschool mensen al heel veel jaren tijd en moeite steken in het
vervullen van de bijbehorende taken. Als deze mensen aangeven „er mee te willen stoppen‟
om welke reden dan ook, of als hun maximale termijn van het vervullen van een ambt er op
zit dan kunnen we als gemeente niet anders dan dankbaar zijn dat men met zoveel inzet die
taken heeft uitgevoerd. Vervolgens moeten we er alles aan doen om in adequate vervanging
te voorzien.
Ik heb het al eerder in een nieuwsbrief
gevraagd, maar blijf dit doen: Ons verzoek aan iedereen die wordt benaderd
voor een ambt of andere taak om positief te reageren. Vele handen maken
tenslotte licht werk!

Namens de kerkenraad
Wout van Stempvoort,
diaken/voorzitter
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Een dankwoord
Beste mensen van de protestantse gemeente Lathum-Giesbeek,
Bij deze wil ik jullie graag bedanken voor jullie medeleven sinds het moment dat de kwaadaardige hersentumor bij Barbara ontdekt werd en ook al snel duidelijk werd dat de prognose slecht was. De vele kaartjes en andere blijken van betrokkenheid hebben ons geholpen
om door deze zware tijd heen te komen. Barbara was graag nog een laatste keer voorgegaan
in een kerkdienst in Lathum-Giesbeek. Ze had daarin graag teruggeblikt op haar intrededienst. Dat is haar helaas niet gelukt. Dit voornemen van haar geeft wel goed haar strijdlust weer.
Ze was van meet aan niet bereid om het zomaar op te geven. Na de laatste slechte prognose, eind mei, zei ze op een gegeven moment „ik mik op eind oktober‟, dan kon ze de verjaardag van Benjamin nog meemaken. Dat is haar helaas ook niet gelukt.
Wat haar wel gelukt is, is dat ze niet verbitterd is geraakt. Ze heeft het leven tot het eind
lief gehad, genoten en was er dankbaar voor.
„Het is wat het is‟ waren de woorden waarmee ze haar (en onze) situatie duidde. Woorden
die ze uitsprak in liefde. Door haar sterke betrokkenheid bij de voorbereiding van de dienst
bij haar overlijden, heeft ze ons die liefde en dankbaarheid voor het leven ook sterk meegegeven.
„Licht en leven‟ waren de kernwoorden uit de dienst. Hoe treffend sprak de voorgangster,
ds Dini Stavenga-van der Waals, aan het begin van de dienst de woorden „ik zoek een lichtje‟. Wat mooi en ontroerend dat de dienst bij het overlijden van Barbara begon met die
„toevallige‟ woorden. Toeval of niet die woorden vielen ons toe. Ik heb ze nadien ervaren als
een lieve grap, een knipoog van de Geest.
Nu, een tijd na deze dienst, dreigt het leven zijn „normale‟ gang weer te hernemen. Mijn
werk heb ik zo goed en zo kwaad als dat gaat weer opgepakt. Het gaat goed met Benjamin.
Hij speelt, eet en slaapt goed. Hij is vrolijk en praat met liefde over mama. Hij heeft het
ziekteproces van Barbara van nabij meegemaakt en hij heeft haar de laatste anderhalve
week van haar leven zien uitdoven. Haar dood was voor hem geen schok. Hij zag het aankomen.
„Normaal‟ wil het overigens maar niet worden. Het is niet „normaal‟ dat Barbara er niet meer
is. Ik mis nu vooral de gezonde Barbara, mijn lief, maatje en tegenover. Naar de omstandigheden gaat het goed, maar regelmatig ben ik bij die diepe afgrond van het gemis.
Jullie als gemeente zullen Barbara ook missen, een tijd was er hoop op herstel en zelfs de
hoop dat Barbara haar werk weer in enige mate zou kunnen oppakken. Ze wilde dat zo graag.
Niet voor niets was ze dit voorjaar en in de voorzomer nog een paar keer in Lathum in de
kerk. Ze zou denk ik ook graag willen dat jullie als gemeente de draad weer oppakken, verder gaan, in liefde en dankbaarheid voor het leven dat we hebben mogen ontvangen van God
die liefde is. Denk aan het duifje (dat uitgereikt werd aan het eind van de dienst) en de
tekst die ze met zich mee draagt: „Zij is het zonlicht door de wolken, de vlam in de nacht‟.
Haar gedachtenis zij ons tot zegen.
Trinus Hoekstra
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (april t/m oktober 2011):

Nieuw ingekomen:
- Mw. A.J. Janssen-Klein Ikkink, Weth. R.A.
Wieggersstraat 9, 6987 BC GIESBEEK
- Dhr. G. Kroos, Watervogel 60, 6988 CB
LATHUM
- Mw. M.M. Hoekjan, Weth. J. Teeringstraat
19, 6987 BS GIESBEEK
- Mw. A.W. Bernards, IJsvogel 27, 6988 CM
LATHUM
Heropname / voorkeurlidmaatschap:
- Dhr. A.B. Weijers, Zwalmstraat 40, 6987
CG GIESBEEK
- Mw. N.A. Breure, Tooropstraat 236, 6521
NZ NIJMEGEN
- Mw. E.H.W. Breure, Joh. Camphuysstraat
50 bis, 3531 SJ UTRECHT
- Mw. A.L.C. Breure, Langlevenstraat 53, B1050 Elsene (Brussel)
- Dhr. R.R.J. Künne, De Horst 17, 6988 AR
LATHUM
- Dhr. T. Hoekstra & Benjamin, Willy den
Oudenstraat 22, 6988 LE ARNHEM

Overleden:
23-05 Dhr. Joh. Hardenbol, Giesbeek
05-06 Mw. M. Goor-Kempen, Giesbeek
09-07 Mw. G.H. Besselink-Wossink, Didam
11-08 Mw. M. Schouten-Toebak, Giesbeek
17-08 Mw. ds. B.B.C. Leijnse, Arnhem
11-09 Dhr. W.A. Schouten, Giesbeek
21-10 Dhr. W.J. Dahles, Giesbeek
Verhuizing buiten de kerkelijke gemeente:
- Mw. J. Tiecken (van Lathum naar Arnhem)
- Dhr. D. Groenewoud (van Giesbeek naar
Duiven)
- Dhr. G.H. van Deest (van Lathum naar Bennekom)
- Dhr. B. den Hartog (van Lathum naar Dronten)
- Dhr. J.D. Weijers (van Giesbeek naar
Dronten)

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
- Dhr. J. Puyman, IJsvogel 22, 6988 CN
LATHUM
- Mw. R. Smids, Het Ruim 34, 8251 EN
DRONTEN
- Fam. G.J. Gerritsen-Hupkes, Landgoed 16,
6924 MA DIDAM
Belijdenis:
26-06 Mw. S. (Sandra) Bernds, - Lathum
26-06 Dhr. G.E. (Rutger) den Hartog,
Lathum
26-06 Mw. R. (Renske) Smids, Duiven

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
E-mail: leden@kerklathum.nl
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Van de ouderlingen
Ook afgelopen jaar hebben we als ouderlingen geprobeerd om betrokken te zijn bij
wel en wee van gemeenteleden. Het contact
tussen kerk en leden. Gelukkig ervaren we
steeds vaker dat niet alleen wij dit contact
onderhouden. Het is goed te merken dat zieken ook door andere gemeenteleden niet
vergeten worden. Ook door middel van de
wekelijkse bloemengroet wil de gemeente
aangeven „we leven met je/u mee‟.
2011 was een intensief jaar. Er zijn zes betrokken gemeenteleden, waaronder onze dominee, overleden. Op zondag 20 november
a.s. zullen zij herdacht worden tijdens de
viering van eeuwigheidzondag.
Wij zijn amateurs en doen ons best u nabij
te zijn. Het woord „amateur‟ is ons onlangs
(door Trinus Hoekstra tijdens de herdenkingsdienst van Barbara) uitgelegd. Het
woord amateur komt van amour, wat liefde
betekent. Met andere woorden we doen het
met liefde. Toch ervaren we zelf, en misschien ook u, het gemis van de professie van
onze predikant. Gelukkig kunnen we terugvallen op ds. Arjen Hiemstra, die op verzoek
huisbezoeken in onze gemeente doet.
Als u een bezoek van ds. Arjen Hiemstra
wenst kunt u dit aan een van ons doorgeven.
In januari hebben we een gemeente contactmiddag gehouden. Een goed moment om met
elkaar, na een liturgisch moment, te toasten
op het nieuwe jaar. Ook voor 2012 willen we
de gemeente contactmiddag houden en wel
op woensdagmiddag 18 januari.
De ouderlingen – we zijn een deel van het
„kerk-zijn‟. U kent het bijbelverhaal waarbij
de gemeente van Christus vergeleken wordt
met het lichaam: Om kort te zijn: we kunnen niet zonder elkaar. Gemeente zijn doen
we met elkaar.

Beziningsavonden
Al een aantal jaren doet PKN Lathum/
Giesbeek mee in de Oude IJssel Regio. Dorpen rondom ons heen die samen een programma opstellen van Ontmoeting en Bezinning. In de kerk liggen groene programmaboekjes. Een uiteenlopend programma van
interessante middagen en avonden voor elke
leeftijd.
Om er enkele te noemen die begin 2012 gehouden worden:
 een serie avonden over „Voltooid leven”;

een serie avonden ingeleid door ds. Engelage uit Drempt en waarna gelegenheid is
om met elkaar van gedachten te wisselen
over vragen, belevingen en gedachten die
bij u leven over „voltooid leven‟.

 Rituelen en sybolen rondom de Goede

week en Pasen op maandagavond 19 maart.
 Vriendschap en andere ongemakken. Ds.

Marga Vos zal dit onderwerp bespreken
aan de hand van de vriendschappen uit de
Bijbel. Vriendschappen kunnen gemakkelijke en ongemakkelijke kanten hebben.

 Schilderen vanuit de stilte; een serie

avonden. Stilte en rust zijn voor mensen
zeer zeldzaam. Met elkaar wordt een
psalm gelezen, in de veertigdagentijd is
het onderwerp Passie. In stilte de tekst
laten bezinken. Om vervolgens met een
associatieve oefening en elke week een
andere techniek te werken met kleur, ritme en symboliek. Ervaring is absoluut
geen noodzaak. Maximaal 10 deelnemers.

Dit is zomaar een greep uit het programmaboekje, dat wij van harte bij u aanbevelen.
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:

donderdag 24 november 2011
om 20.00 uur in De Wheme te Lathum (v.a. 19.45 uur is er koffie)
De agenda is als volgt:

1. Welkom en opening
2. Verslag vorige vergadering (zie Nieuwsbrief)
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Financieel verslag diaconie
5. Financieel verslag kerkrentmeesters
6. Kerkenwerk
PAUZE
7. Hoe nu verder?
8. Rondvraag
9. Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters kunt u tussen 21 en 23 november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar (diaconie) en Joop Wisseborn
(kerkrentmeesters).

We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 24 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Miep van Hunen, scriba
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VERSLAG GEMEENTEAVOND 2010
Gehouden op 25 november 2010
Afmeldingen: Tineke Rispens, Jan den Hartog, Henk en Ria van Doorn, Cecile Besselink, Ab Klein Ikkink
Verslag: M. van Hunen (scriba)

1.

WELKOM EN OPENING
De voorzitter, Wout van Stempvoort, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Een speciaal welkom aan ds. Arjen Hiemstra. Ds. Hiemstra, predikant van S.O.W.
gemeente Westervoort, is consulent in de tijd dat Barbara Leijnse ziek is.
Ds. Hiemstra is beschikbaar voor noodgevallen.

2.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn geen op– of aanmerkingen op het verslag van de gemeenteavond van 24 november
2009.

3

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK
Mededelingen:
Gezondheid Barbara Leijnse: Deze week de laatste chemokuur, een hele spannende tijd tot
22/12 wanneer er weer een scan wordt gemaakt. Alle blijken van medeleven uit onze gemeente doen hen goed. Barbara leest bijna dagelijks haar mail, antwoorden gaat niet altijd,
in gedachten is ze veel bij ons.
Visitatie: 11 maart is onze gemeente bezocht door ds. Eendebak en de heer Adriaanse.
Hieronder de conclusie van de visitatiecommissie.

Wij troffen een enthousiaste kerkenraad; men weet wat een kleine gemeente aan inzet
vraagt en men doet dat met liefde en uit een betrokkenheid op elkaar. Het is een permanente worsteling voor predikant en kerkenraad om de beschikbare tijd zo breed mogelijk in
te zetten. De sterke onderlinge verbondenheid in de gemeente is voor een ieder motiverend. Begrip en steun vanuit de „hogere‟ geledingen van de kerk worden node gemist.
Samenwerking met buurgemeente: wordt weer opgepakt. Met als doel: kennis maken en van
elkaar leren, met behoud van eigen identiteit.
Verjaardagsfonds: Wat je hebt gooi je niet zo maar weg. Verjaardagsfonds “oude stijl"
kan niet meer doorgaan, het fonds is overgedragen naar de kerkrentmeesters.
Er wordt gezocht naar een andere vorm, bv digitale vorm, een kaartje voor iedereen, ook
voor de kinderen. Wie wil helpen?
Ina Berends en alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie jarenlange inzet.
Vacatures: Als staat of kerk je roepen, zegt je geen NEE.
Kerkrentmeester en diakenen zijn hard nodig.
Ledenadministratie: Volgend jaar zijn we af van het “euvel” ledenregistratie. Er komt een
nieuw systeem, hierbij kunnen de wijzigingen door ons worden ingebracht, kortere lijnen,
minder fouten. Remco Künne blijft de ledenadministratie doen (vanuit Zwitserland).
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Website: Bert van der Saag, hartelijk bedankt voor opzetten en onderhouden van de website www.kerklathum.nl Vanaf oktober zijn de preken ook via de site te beluisteren. De
kwaliteit van de cassetterecorder was heel slecht, door het jarenlange gebruik. De kwaliteit via de site is veel beter. Zijn er gemeenteleden, die geen internet hebben en toch
graag de preek willen beluisteren, laat het ons weten. De preek kan dan op een MP 3 via de
jeugd naar ouderen worden gebracht.
Het Forum op de website wordt niet gebruikt, en zal binnenkort van de website afgehaald
worden.
Er zijn geen ingekomen stukken

4

FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
De jaarrekening wordt rondgedeeld en Geurt Smids geeft een korte toelichting.
Dit jaar heeft de diaconie besloten 2 nieuwe doelen te steunen: de Voedselbank en Stichting de Vrolijkheid.
Diaconaal werk voor gemeenteleden, het opsporen van problemen is moeilijk. Vroeger was
armoede - geen brood, nu is armoede – als je kinderen niet naar de sportclub kunnen. Door
alle bezuinigingen kunnen mensen vaak in een moeilijke positie komen, wellicht kan de diaconie een tijdelijke oplossing bieden.

5

FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De jaarrekening van 2009 wordt rondgedeeld, en Willem Sijbrant geeft een korte toelichting. De rentebaten lopen terug. De kerkrentmeesters proberen het geld zo goed mogelijk
weg te zetten, de andere inkomsten blijven stabiel. De kosten lopen op, bij een gelijkblijvend ledenaantal.
In de begroting 2010 zijn extra kosten opgenomen om vervanging voor de predikant te kunnen huren.
Onderhoud:
Er is een nieuwe verwarmingsketel in de Wheme geplaatst, en ook in de kerk is er nieuwe
vloerplaten verwarming gemonteerd. Met dank aan Adri Breure en Joop Wisseborn, die hier
ontzettend veel “energie” ingestoken hebben.

6

KERKENWERK
De ouderlingen
Op witte Donderdag was er om 18.00 uur een dienst met Heilig Avondmaal voor mensen die
niet naar de kerk kunnen.
Er is veel respect voor de ouderlingen, die het nu zonder Barbara moeten doen; twee keer
heeft Ds. Hiemstra hulp geboden.
De ouderlingen organiseerden 12 januari een contactmiddag voor ouderen.
Er is veel waardering voor het jeugdwerk dat Adri en Anita organiseren.

PAUZE
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THEMA – vol van hoop
Wat betekent hoop voor u? Zie ook de twee gedichten hieronder.

8

RONDVRAAG
Er zijn geen vragen.

9

SLUITING
Door ds. A. Hiemstra.

Zegenbede
Heer
Inde morgen
Vraag ik om Uw zegen.

Diep in onszelf dragen we hoop: als dat niet het
geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Misschien doe ik dat wel

Hoop is niet voorspellen

Omdat ik zo graag leef.

of vooruitzien.

Dat U mijn dagen zult zegenen

Het is een gerichtheid van de geest,

Ja, ik heb het leven lief

een gerichtheid van het hart,

En vul het glas tot de rand,

voorbij de horizon verankerd.

Maar ik weet zeker Heer,
Dat ik dit leven zinloos zal vinden
Vanaf de dag dat ik niet meer hopen mag
Op U.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten

Toon Hermans

voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is.
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop.
het resultaat
Vaclav Havel
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Vieringen rond Kerst
Zondag 20 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van
het kerkelijk jaar gedenken
wij de overledenen van het
kerkelijk jaar. Dit gebeurt
door het noemen van de namen en het aansteken van
de kaarsen. Deze kaars
krijgt de familie ter nagedachtenis mee naar huis.

ds. J.G. Wijers
(Huissen)

Zondag 27 november

10.00 uur

1e advent

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Zondag 4 december

10.00 uur

2e advent

da. T.M. Werner (Ede)

Zondag 11 december

10.00 uur

3e advent

Zondag 18 december

19.30 uur

4e advent

ds. C. van Wingerden
(Doetinchem)
ds. H. de Bruijn
(Arnhem)

Musical Jeugdkerk/ zondagsschool / nevendienst

Zaterdag
24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. J. van der Stouw
(Arnhem)

Zondag
25 december

10.00 uur

1e kerstdag

ds. W. ten Boom
(Didam)

Zaterdag
31 december

19.30 uur

Oudejaarsavond

Ds. K. Dijk (Duiven)

Zondag 1 januari
2012

10.00 uur

Nieuwjaarsdag

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Dinsdag 20 december kerstviering van de Chr. Vrouwenvereniging Lathum en de seniorenvereniging Gezellig Samen, 19.30 uur in Het Gebouw.
Woensdag 21 december kerstviering van de Ds. Jonkersschool.
17.00 tot 18.00 uur kerstviering in de Kerk en de Wheme
18.00 tot ca. 20.00 uur kerstmarkt in en om de school
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Van uw kerkrentmeesters
Zoals bekend mogen wij – zoals dat vroeger zo mooi genoemd werd – de stoffelijke kant
van het kerk zijn bestieren. Kort samengevat: de centjes, het formeel werkgeverschap
van de predikant, en de gebouwen. In het afgelopen jaar hebben we daarbij een aantal
bijzondere zaken meegemaakt. Voor het eerst sinds lange tijd is de hoogte van de toezeggingen van Kerkbalans iets lager dan voorheen. Daarover elders in deze nieuwsbrief.
Van de opbrengst van het geld dat we als kerk op de bank hebben staan (voornamelijk
rente) kunnen we zo ongeveer de pastorale zorg betalen. U weet dat de rente de laatste
tijd erg laag is. Het direct gevolg is, een teruggang in de opbrengsten waardoor het erg
moeilijk wordt de begroting sluitend te houden. Doordat we, dankzij heel veel vrijwilligers, de kosten laag kunnen houden, levert dit ondanks de zorg nog geen grote problemen op. Dank aan al die mensen die ons helpen “kerk” te kunnen blijven!
Een andere bijzonderheid was natuurlijk de ziekte en het overlijden van Barbara. Gelukkig maak je dat als werkgever niet vaak mee, maar als het dan zo loopt, moeten er ineens
andere dingen gedaan worden dan normaal. Dankzij het constructief overleg dat we
daarover met Barbara en Trinus konden voeren en de steun van de landelijke PKNorganisatie, kon deze zakelijke kant in goede banen blijven.
Voor wat betreft de gebouwen. Na de laatste restauratie hoeven we aan de kerk voorlopig geen grootse dingen meer te doen. Wat, u hebt het allemaal gemerkt, nogal wat aandacht kostte, is het goed laten functioneren van de verwarming. Het sluitstuk daarvan
wordt gevormd door het afmaken van de verwarming onder de toren zodat ons allemaal
een warme ontvangst te wachten staat. Geen wensen meer? Jazeker! Op het verlanglijstje staan nog zaken als: niet alleen het geluid, maar ook de beelden van de kerkdiensten op internet, restauratie kerkhofmuur, ringleiding voor slechthorenden en nog veel
meer.
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we volop bezig met het zoeken naar mensen die
de werkzaamheden, die nu door Joop en Hetty Wisseborn gedaan worden, over willen
nemen. Na vele jaren vinden zij het op 1 januari tijd te stoppen met hun kerkelijke baantjes. En dat zijn er nogal wat… We proberen de taken zo goed mogelijk te splitsen en te
verdelen, dus schroomt u niet om JA te zeggen als één van ons u benadert om een deel
van deze taken over te nemen. Het zijn vooral hele leuke dingen, want Joop en Hetty
zeggen het steeds met veel plezier gedaan te hebben! Vanaf deze plaats wil ik hun alvast heel erg bedanken voor alle goede dingen die ze voor onze kerkgemeenschap gedaan hebben!
Genoeg te beleven in onze club!
Een groet van uw Kerkrentmeesters
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26-6-2011 belijdenis door Rutger, Sandra en Renske
Na een aantal avonden van voorbereiding onder leiding van ds. Hiemstra uit Westervoort
hebben deze jongeren besloten om belijdenis te doen.
Dat gebeurde op zondag 26 juni.
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Startzondag 2011 – thema LIEFDE
Op 18 september hebben we met elkaar de start van het nieuwe seizoen gevierd. Eén van
de activiteiten tijdens de viering was het bouwen van een muur van liefde.
Iedereen kon op een steen schrijven wat liefde voor hem of haar betekent. Niet alle teksten zijn die zondag hardop genoemd in de dienst. Dit zijn ze:

Liefde is……
Familie Vrienden Zonlicht Vriendschap Bouwen Trouw Leven Aardig zijn Geloof
Compassie Onvoorwaardelijk Oprechte interesse Steun Samen Vrede Vertrouwen
Warmte Geborgenheid
Omzien naar elkaar
Elkaar accepteren, ook al is die ander anders dan jij
Elkaar respecteren en waarderen
Jezelf wegcijferen voor je naaste
Pasen is Gods liefde voor ons allemaal
Samen zijn in de kerk
Met elkaar door één deur kunnen
Vrienden hebben als je je alleen
voelt
Een gevoel dat je niet uit kunt
leggen
Samen kerk/gemeente zijn en
niemand vergeten of veroordelen
Goed zijn voor mensen, maar
ook voor dieren en de natuur
Vriendschap, vreugde en vergenoegen aan elkaar
Elkaar liefhebben
Zorgen voor je familie en vrienden
Ik zie jou
De onverwachte zonnestraal die je dag weer kleurt
Een troostende hand bij verdriet
Onvoorwaardelijk jezelf kunnen zijn, over grenzen heen
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Fijne omgang met
elkaar
Naar elkaar omzien, naar ouderen, naar eenzame
ouderen
Vertrouwen hebben in elkaar
Een ander helpen
Oprechtheid, jezelf wegcijferen
Er zijn voor elkaar in goede en
slechte dagen
Er altijd en onvoorwaardelijk
zijn
Ook voor ander mensen wat over hebben en niet alleen aan je zelf denken
Plezierige omgang met elkaar
Zorg voor elkaar
Iets repareren voor een ander
Kent geen grenzen
Samen zijn of iets doen met elkaar
Voor elkaar opkomen, samen zijn, vertrouwen, geven en nemen
Max
Dat muren van haat in het Midden Oosten, muren van liefde mogen worden
Respect (weg met korte lontjes)
Vrijheid, ruimte geven aan de ander, acceptatie en waardering, onzelfzuchtig
Lieve oma en opa, lieve papa en mama
Vertrouwen, haar ‟s morgens laten liggen, samen, mooi, geven
Het offer van Jezus, Hij stierf voor ons als ultiem teken van liefde
Alles voor elkaar over hebben en helpen waar nodig is
Fijn samen en ook aan anderen denken
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Vrijdag 1 juli 2011
Wat was dat ook alweer voor dag zult u zich
afvragen, want het is alweer een hele tijd
geleden en dan ben je toch wel het een en
ander vergeten.
Ik zal u helpen.
Het is gezellig, iedereen is altijd welkom, we
krijgen wat te eten al moet je het wel zelf
bakken, tot nu toe was het altijd mooi weer.
O, u weet het al … de vrijwilligersdag.
Dit jaar overleggen we in Zevenaar bij Heleen; onder het genot van een lekker bakkie
koffie komen we wederom op een vrijdagavond uit, wat later zal blijken dat niet zo
handig is. En om het woord handen nog maar
„ns te gebruiken, daarvan kwamen we er een
paar tekort, maar goed, het is allemaal klaar
gekomen.

opmerking maakt. Wij lachen heel vriendelijk terug met de opmerking, tja als je een
groot gezin hebt dan …
Dit in een tas, dat in een krat, o jee, niet
genoeg dozen. Wacht maar, Ina gaat wel
even een paar lege dozen halen en zij op d‟r
beste spagetti-Duits gevraagd aan meneer
Lidl “haben Sie leren dozen veur mich”. Ze
werd wat vreemd aangekeken, maar kwam
uiteindelijk toch terug met een doos of wat.
Na al de boodschappen uit het schap gehaald
te hebben, in de kar geladen, uit de kar op
de band, weer in de kar te pakken, dan weer
in dozen, kratten en tassen te pakken, om
het er vervolgen thuis weer uit te halen en
het in de koeling te leggen.
Vrijdag 1 juli 10.00 uur: Sjoerd komt binnen

Vrijdag 1 juli dat is de dag,

met taart want … hij is geslaagd!

waarop iedereen weer komen mag.

Bij hem kunt u terecht voor tuinadvies, heg-

Op woensdagavond hebben we alvast de ten-

gen knippen en onkruid wieden.

ten opgezet, dit i.v.m. de diploma-uitreiking
van een van onze jeugdige kerkgangers.
Want u zult het vast wel gehoord hebben zo
links of rechts. Dit jaar zijn er vele jongeren die zich helemaal ondersteboven geleerd
hebben om dat papiertje waar diploma op
staat te behalen. Sjaak, Arjan, Mark, Sandra, Sjoerd, Renske, Anne en Marieke mochten allemaal hun diploma in ontvangst nemen.
Het is maar dat u het weet.
Een dag van tevoren gaan we altijd boodschappen doen in Duitsland. Zo ook dit jaar.
We gaan op weg, maar om de een of andere
reden wil de auto waar we in rijden niet harder dan 60 km per uur en dat is niet goed,
dus terug naar huis om een andere auto te
halen. Huppakee, nieuwe ronde nieuwe kansen. We laaien de kar nokkie vol met kop zodat een man bij de kassa wat lachend een

We proberen er elk jaar wat van te maken,
de ene keer dit, de andere keer dat, we hopen dat het weer gelukt is.
Het is in vergelijking met vorig jaar zo ongeveer 15 graden minder warm, want het was
toen zooooo warm. Deze middag komen er
een paar behoorlijk donkere wolken over–
drijven, maar gelukkig vallen ze niet naar
beneden. De weergoden waren ons goed
gezind ‟t bleef droog, zodat we gewoon gezellig om de barbecue konden staan, wel met
een extra trui maar dat was geen probleem
dacht ik zo.
De kleintjes onder ons hebben er niets van
gemerkt dat het wat frisser was, zij sprongen zich warm op de trampoline en voetbalden op het veld.
Wij vonden het weer gezellig, u hopelijk ook.
Tot de volgende keer.
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Nieuws vanuit de Kring
Van Miep kregen we de vraag om onze kopij aan te leveren voor de Nieuwsbrief van november 2011.
Natuurlijk willen we dat ook doen vanuit de Kring, afgezien dat we in de vorige nieuwsbrief uitgebreid aangegeven hebben, dat we vier keer per jaar bij elkaar komen, dat we
dit doen in huiselijke sfeer, dat degene bij wie het is, de invulling van de avond mag bepalen. Dat degene bij wie het is, het zelf kan organiseren, maar dit ook mag uit besteden,
want je bent immers ook al gastheer en/of gastvrouw voor die avond.
Wat was er anders…
We hebben het jaar niet afgesloten met een gezellig etentje, dat kwam niet uit met allerlei andere afspraken van iedereen en in combinatie met de vrijwilligersavond, maar we
zijn ons seizoen hiermee gestart en dat was ook heel fijn. Samen hebben we heerlijk gegeten bij de familie Klein Ikkink. Voor dit etentje had een ieder van ons wat meegebracht, wat zelf gemaakt of iets gekocht, wat op zich al heel bijzonder is.
Samen eten heeft iets speciaals, het verbindt je met elkaar en je praat in een ontspannen
sfeer over luchtige onderwerpen, over het eten, over je vakantie, over de kinderen, over
alles wat je meegemaakt hebt, over werk, over onze kerk, over de ingetogen, bijzondere
en plechtige preek van de dominee, die het overlijden van onze dominee in onze kerk herdacht, het verlies van onze dominee en de toekomst van onze kerk.
Ook dit is samen kerk zijn en we voelden ons verbonden met elkaar.
Deze maand zullen we voor het eerst weer bij elkaar komen en wanneer u graag iets meer
van onze kring zou willen weten, maar vreest dat uw Bijbelkennis niet voldoende is, weet
dat (een gedegen) kennis van de bijbel geen noodzaak is.
Gezellig samen zijn en praten over het geloof staat voorop, maar de kat uit de boom kijken mag natuurlijk ook.
Kortom, wanneer u nieuwsgierig geworden bent, of onze kring graag een keertje zou willen
bijwonen, neemt u dan contact met mij op en ik vertel u graag meer. U bent van harte
welkom.
Anneke Nijman
Telefoon 0313-631409 – E-mail: anneke.nijman@chello.nl

Noteert u alvast:

de gemeentecontactmiddag wordt komend jaar gehouden
op woensdagmiddag 18 januari 2012!
Goede tradities moeten blijven. 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur in de Wheme.

Gemeenteleden boven 75 jaar en mensen die moeite hebben de zondagsdiensten te
bezoeken krijgen half december een uitnodiging.
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Mariska Sijbrant mag eeeeeiiiiiin-de-lijk naar de jeugdkerk.
Rutger, Sandra en Renske hebben op zondag 26 juni belijdenis gedaan en komen ons dus helaas niet meer bezoeken op de jeugdkerk .
Ook dit jaar zien wij onze sterren van de zondagsschool weer stralen in de
kerstmusical: Albert-Jan, Sam, Anna, Marith, Iris, Hanna, Paul hebben er
vast al zin in. Sarah – de jongste van het stel – zullen we ook vast en zeker
zien op het toneel.

Wij doen de jeugdkerk vanaf nu met z,n drieën want Arjan Weijers
wil wel mee doen om van alles te verzinnen en te ondernemen met de
jeugd. Ben jij iemand die het leuk en gezellig vind om ook met deze
groep iets te ondernemen? Kom eens langs.
De zondagsschool wil er eigenlijk ook heel graag enkele mensen
bij die hun team komen versterken. Het is altijd prettig en belangrijk dat er genoeg mensen zijn dan ben je niet zo heel vaak
aan de beurt en dan blijft het leuk voor iedereen.

Wij van de jeugdkerk vonden het super gaaf dat de kerk zo vol zat tijdens
onze jeugddienst op zondag 16 oktober.
Over een paar weken gaan we
weer beginnen met het oefenen
voor de musical die we op zondag 18
december zullen laten zien, komt u
dan ook weer?

N I EU WSB RI EF

P AGIN A 2 1

We gaan ons dit jaar niet vervelen want we hebben
nog ideeën genoeg.
Binnenkort worden een heel stel jongeren uitgenodigd die al een tijdje bij de
jeugdkerk weg zijn. De bedoeling hiervan is om gezellig bij te praten Hieronder staat de uitnodiging en kunt u zien waar het over gaat.

Beste jongens en meiden,
Heb je in de afgelopen jaren in de kerk te Lathum belijdenis gedaan of deelgenomen aan de zondagschool of jeugdkerk?
Dan willen wij jou, en alle anderen die ook hebben deel genomen aan een van bovenstaande activiteiten, uitnodigen voor een bijeenkomst op vrijdagavond 11 november aanstaande om 19.30 uur in de
kerk te Lathum.
De bedoeling is dat we bij elkaar komen rondom het thema;
“hoe gaan we om met onze aarde?”
Hoe denk jij daar over?
Wat doe jij hier aan?
Wat zouden we er samen aan kunnen doen?
Moet dat anders?
Kan dat anders?
Duurzaamheid?
Fiets of auto?
Kleren gemaakt door kinderen?
Hoe lang kan mijn auto nog op benzine?
Met het vliegtuig op vakantie?
Naast dit interessante onderwerp zal er volop gelegenheid zijn om weer eens met elkaar te praten en
“oude” verhalen op te halen met een hapje en een drankje.

Groeten van RRAAAA:
Rijna,Ria,Aafke,Arjan,Adri,Anita
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Wat zou Marieke nu doen?
Waar woont Anne ?

Woont Ronald nog thuis?
Wat zou er geworden zijn van al die jongeren?
U kunt het allemaal lezen in de volgende interviewtjes
Naam: Ronald Bernds.
Hoe is het met
jou: Met mij gaat
alles goed.
Waar woon je:
Lathum.
Wat doe je nu: Ik
zit op een praktijkschool en ik ga 1 dag in de week naar school.
Ik doe daar 2 opleidingen: heftruck en VCA.
Ik loop 4 dagen stage bij de Intratuin.
Hoe staat het met de liefde: Single. Zoekende.
Wat doe je over 10 jaar: Werken, maar
ik weet nog niet waar.
Naam: Geurtjan Smids
Hoe is het met jou: Ik ben nu 25 jaren
jong, gezond, afgestudeerd, heb leuk werk,
woon samen met Tosca en geniet van iedere
dag. Het gaat goed met mij!
Waar woon je: Ik woon vanaf april 2011
samen met Tosca. We hebben een gedeeld
huis met haar ouders aan de Ringdam in
Herwen. Dit is een huis buitenaf met ruimte
voor al onze hobbies, en ik geniet erg van de
vrijheid, zoals ik het thuis bij mijn ouders
ook gewend was. We wonen 50 meter van
recreatiegebied de Bijland vandaan, erg
leuk om in de zomer een duik te nemen of
voor Tosca om met haar paard te rijden,
een stukje fietsen of lekker te wandelen
Wat doe je nu: Sinds maart 2010 ben ik
werkzaam bij Landbouwmechanisatiebedrijf
De Volharding gevestigd in Vaassen (bij
Apeldoorn). Ik vertegenwoordig het bedrijf

en ben 85 procent van mijn tijd bezig met
werven van nieuwe klanten en opdrachten.
Wij verkopen, onderhouden en repareren
zowel nieuwe als gebruikte landbouwmachines. Ook is machineverhuur een onderdeel
van onze werkzaamheden.
Dit heb ik de eerste 4 maanden 3 dagen per
week gedaan. De overige dagen heb ik gebruikt om mijn afstudeeropdracht voor de
opleiding Agrarische Bedrijfskunde aan de
CAH in Dronten af te ronden.
In Juli 2010 heb ik mijn diploma behaald en
ben ik volledig gaan werken als vertegenwoordiger bij LMB De Volharding. Dit doe ik
tot op heden met veel plezier en iedere dag
met meer succes.
Hoe staat het met de liefde:Zoals al gezegd woon ik samen met mijn vriendin Tosca
Dukkerhof, een heel erg leuke meid die
waarschijnlijk bij een heel aantal van jullie
niet onbekend is. Tosca is bijna 24 jaar jong
en komt uit Herwen. Wij zijn inmiddels ruim
4 jaar samen en zijn van plan om dit ook nog
lang zo te houden.
Wat doe je over 10 jaar: Ik ga er van uit
dat ik over 10 jaar nog steeds samen ben
met Tosca en hoop dat we beiden gezond
mogen zijn en blijven. Hopelijk is gezins–
uitbreiding ons in de loop der jaren gegund,
hebben we beiden een leuke
baan en veel
fijne mensen
om ons heen.
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Naam: Sandra
Bernds.
Hoe is het
met jou:
Goed.
Waar woon
je: Lathum.
Wat doe je
nu: School, ik
volg de opleiding medewerker maatschappelijke zorg op het Graafschapcollege in Doetinchem.
Hoe staat het met de liefde: Goed, ik heb
een vriend Tim.
Wat doe je over 10 jaar: Werken in de
zorg of op een dagbesteding voor mensen
met dementie of een verstandelijke beperking.
Naam: Arjan Weijers
Hoe is het met jou: Ik geniet van elke dag
en maak er het beste van!
Waar woon je: Nog steeds bij m’n ouders
thuis in Giesbeek.
Wat doe je nu: Stoas Hogeschool in Wageningen waar ik de KOP-opleiding volg, in 1
jaar de 2e graad leraarbevoegdheid halen.
Daarnaast veel op het ouderlijk melkveebedrijf aan het werk
Hoe staat het met de liefde: Te rustig.
Wat doe je over 10 jaar: Dat is nog 1 grote wazige vlek…
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mer dat het zo ver van Lathum ligt!
Wat doe je nu: Ik ben inmiddels afgestudeerd als bewegingswetenschapper. Nu doe
ik de verkorte opleiding fysiotherapie. Daarnaast werk ik in een hardloopspeciaalzaak en
geef ik advies over allerlei hardloop-dingen.
Naast school en werk doe ik zelf veel aan
sport. Ik hou van hardlopen, wielrennen,
schaatsen en zwemmen en combinaties daarvan: triathlon dus. Verder hou ik van koken
en motorrijden.
Hoe staat het met de liefde: Heel goed. Ik
heb nu bijna 5 jaar verkering met Ben. We
wonen een paar jaar samen en zijn net verhuisd naar een leuk huisje met tuin.
Wat doe je over 10 jaar: Over 10 jaar
werk ik als fysiotherapeut en onderzoeker
in een groot revalidatiecentrum, waar ik ook
onderwijs geef. Verder hoop ik dan nog
steeds veel aan sport te kunnen doen en wat
van de wereld te zien met Ben. Misschien
ben ik tegen die tijd ook wel getrouwd en
moeder. En als het aan mij ligt woon ik dan
iets dichter bij Lathum dan nu.

Naam: Ellen den Hartog
Hoe is het met jou: Goed!! Ik probeer te
genieten van het leven, zoals het komt.
Waar woon je: In het mooie Giesbeek, aan
het heuse Pr. Beatrixplein
Wat doe je nu: HRM accountmanager bij de
Politie
Hoe staat het met de liefde: Erg goed ik
woon samen met Leon de Reus.
Wat doe je over 10 jaar: Dan ben ik nog

Naam: Marieke van Hunen
Hoe is het met jou: Heel goed! Ik heb doe
steeds gelukkig en volg mijn passie, zowel in
een leuke studie, heb een leuke vriend en
privé als werk.
heb een fijne groep vrienden om me heen.
Wat wil je nog meer!
Waar woon je: Ik woon nu voor het 7e jaar
in de stad Groningen. Groningen is super om
te wonen, helemaal nu mijn zussen hier ook
wonen. Het is net een groot dorp; de sfeer
is gezellig en persoonlijk, en je komt op de
fiets altijd wel bekenden tegen. Alleen jam-
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Naam: Anne Breure
Hoe is het met jou: Heel goed! (Maar ik mis
het Giesbeekse/Lathumse wel een beetje…)
Waar woon je: België, Brussel
Wat doe je nu: Ik ben in juni afgestudeerd
aan de Theaterschool in Amsterdam en werk
nu voor een half jaar op het Europees Parlement op het kantoor van Sophie in ‟t Veld.
Sophie in ‟t Veld is Europarlementariër voor
D66. Ze heeft 4 mensen die haar adviseren
op de verschillende politieke terreinen en ondersteunen bij de debatten en bijeenkomsten
die ze organiseert, waaronder ik.
Hoe staat het met de liefde: Ik woon samen met mijn vriend David.
Wat doe je over 10 jaar: Ik hoop dat ik dan

Waar woon je: Door de weeks
in Dronten, in het weekend in
Lathum op de Bandijk 33.
Wat doe je nu: Doe een eenjarige agrarisch ondernemerschap opleiding in Dronten.
Thuis in Lathum hebben wij een rundvee- en
pluimveebedrijf. En zit sinds dit jaar samen
met m‟n vader en moeder in de VOF.
Hoe staat het met de liefde: Vrijgezel.
Wat doe je over 10 jaar: Het zou mooi zijn
dat ik over 10 op het bedrijf kan werken met
de koeien en kippen.

Wat doe je nu: Ik studeer bouwkunde en
ben nu tweedejaars. Daarnaast werk ik op de
Hogeschool Utrecht als ambassadrice van het
voorlichtingsteam.
Hoe staat het met de liefde: Ook heel
goed, ik heb sinds 2 jaar een heel lief vriendje.
Wat doe je over 10 jaar: Dat
weet ik echt nog niet. Ik wil
nog zoveel doen! Maar ik hoop
voor nu, dat als ik afgestudeerd ben, ik nog een master in
de richting bouwfysica duurzaamheid of constructieleer
kan doen aan de technische universiteit in
Delft.

wat ik daar dan mee ga doen dat zie ik dan

Naam: Renske Smids
Hoe is het met jou: Met mij gaat het prima !
nog eens zo‟n “interviewformulier” ontvang en Waar woon je: ik woon tegenwoordig in
het dan allemaal uit de doeken kan doen, want Dronten de plek waar ik studeer
Wat doe je nu: Ik studeer aan de CAH in
ik heb nu nog geen idee en dat vind ik stiekem
Dronten, daar studeer ik bedrijfskunde &
ook veel leuker!
agribusiness
Hoe staat het met de liefde: in de liefde is
naam: Enny Breure
het vrij rustig, ik richt me natuurlijk volledig
Hoe is het met jou: Heel goed! Erg druk,
op mijn studie he ;) !
want ik heb tentamenweek...
Wat doe je over 10 jaar: over tien jaar
Waar woon je: Utrecht.
hoop ik mijn diploma‟s op zak te hebben en

Naam: Beli den Hartog.
Hoe is het met jou: Zeer goed.

wel J !!
Naam: Arianne Breure
Hoe is het met jou: Goed!
Waar woon je: Nijmegen.
Wat doe je nu: Ik ben nu tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Ik ben erg tevreden met mijn
studiekeuze en het gaat ook goed. Naast mijn
studie zit ik in het bestuur
van de studievereniging
mijn opleiding: Postelein.
Ook dat is erg leuk om te
doen, af en toe wel een
beetje druk maar ook erg
leerzaam.
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Hoe staat het met de liefde: Vrijgezel
Wat doe je over 10 jaar: Ik hoop mijn studie succesvol te hebben afgerond en hoop
dat ik verschillende stages heb kunnen doen
in die tijd. Misschien dat ik na mijn studie
wat ga werken om geld te verdienen voor een
verre reis. Daarna hoop ik een baan te vinden
als onderwijskundige waar ik met verschillende projecten aan de gang kan gaan.

Naam: Annet van Hunen
Hoe is het met jou: Het gaat erg goed met
mij, ik ben (bijna) altijd vrolijk!
Waar woon je: Doordeweeks in Groningen en
in het weekend in Lathum.
Wat doe je nu: Ik studeer communicatieen informatiewetenschappen in Groningen, en
woon daar ook door de weeks. Ik zit ook op
volleybal, we spelen regelmatig een wedstrijdje en winnen zo nu en dan ook nog eens!
Naam: Jozien van Hunen
Verder heb ik leuke
Hoe is het met jou? Prima.
vriendinnen en vermaak ik
Waar woon je? In Groninme prima!
gen.
Hoe staat het met de
Wat doe je nu? Ik studeer
liefde: Mijn vriend heet
orthopedagogiek en begin
Herman en we hebben het
eind oktober met een
erg leuk samen.
stage op een school voor
Wat doe je over 10 jaar:
zeer moeilijk lerende kinOver 10 jaar woon ik erderen in Hoogeveen.
gens in het midden van NeHoe staat het met de liefde? Ik ben geluk- derland, het liefst in Gelderland, heb ik een
kig met mijn vriend Bram.
goede baan en wie weet ook wel wat kinWat doe je over 10 jaar? Over 10 jaar ben deren, maar dat kan ook nog wel wat langer
ik nog steeds met Bram en hebben
dan 10 jaar duren. Ik hoop in ieder geval net
we misschien wel een gezin. Ik hoop dan les zo gelukkig te zijn als nu.
te geven op een basisschool en
orthopedagoog te zijn.

Ons kerkarchief – een oproep
Kort geleden heeft de kerkenraad mij benoemd tot archivaris van onze gemeente. Dat betekent dat ik ga proberen om de oudere documenten van kerkenraad, diaconie en kerkvoogdij (nu: kerkrentmeesters) te achterhalen. We praten dan over archiefstukken die ouder
zijn dan een jaar of 10 à 15. Voor een deel is dat al gebeurd, een deel wordt al voor mij
verzameld, maar er ligt mogelijk bij (oud-)ambtsdragers nog ouder archiefmateriaal van de
kerk. Daarom de oproep: neem even contact met mij op als dat het geval is.
Voor alle duidelijkheid: lang niet alles hoeft bewaard te worden. De PKN heeft een selectielijst opgesteld, waarvan ik gebruik maak bij het ordenen van het archiefmateriaal .
Een deel van ons archief wordt al bij het streekarchief in Doesburg bewaard; het is de bedoeling om dat aan te vullen met stukken uit de periode tot ca. 1990. Dan komt op de website van de kerk een overzicht van de daar aanwezige archiefstukken. (Documenten jonger
dan 50 jaar mogen alleen met toestemming van de kerkenraad worden ingezien.)
Bert van der Saag, tel. 630500 / e-mail saaglondon@hetnet.nl
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NR .

Gezocht:
Tekenaar (m/v)

Kun jij voor ons een digitale tekening maken van ons kerkhof of ken je iemand die dat kan?
Laat het even weten. We willen graag, naast het bestaande analoge bestand, een makkelijk
bewerkbaar digitaal systeem opzetten.
Heeft geen haast, maar moet wel een keer gebeuren.
Reacties graag naar: Willem Sijbrant telefoon: 0313 631516

25 jaar oliebollen!!!
In 2011 gaan we voor de 25e keer oliebollen/appelflappen bakken!
Daarbij rekenen we ook voor de 25e keer weer op u; als helper en als consument.
We hopen er dit jaar een extra feestelijke actie van te maken; doet u weer mee??
Wellicht staat u al op het lijstje van meewerkenden, zo niet, geef door als u dit jaar erbij
wilt zijn.
Elke vorm van hulp kunnen we gebruiken. De indeling van medewerkers wordt gemaakt door
Anita Smids (tel. nr. 631173)
Bestelbriefjes worden na 5 december weer rondgebracht. Krijgt u geen briefje maar wilt u
toch bestellen? Bel de oliebollenlijn (na 10 december actief) 06-23812026 of per mail
lathumseoliebollen@live.nl
De commissie bestaat dit jaar uit Gerard Bernds, Jan de Klerk, Anita Smids, Willy Hupkes,
Hilco Peters, Arjen Berends en Willie den Hartog.
Graag tot ziens op een van onze bakdagen (28, 29 en 30 december)!
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2011 / 2012
Kerkbalans 2011 had als motto “Een kerk is van blijvende waarde”. Gelukkig voelden ook
veel gemeenteleden en begunstigers zich hierdoor aangesproken en hebben de plaatselijke
Protestantse kerk Lathum/Giesbeek met hun financiële bijdrage voor 2011 gesteund. U allen hebt voor 2011 € 21.999,00 toegezegd.
In de afgelopen jaren nam de opbrengst van kerkbalans steeds iets toe. Het afgelopen jaar
zijn we helaas iets teruggevallen. Met de actie Kerkbalans 2012, met als thema “Wat is de
kerk mij waard”, hopen we de stijgende lijn in de opbrengsten weer te kunnen hervatten.
Doet u/doe jij hier ook aan mee? Want zonder kerkbalans in januari valt er niets meer te
vieren en te gedenken in de overige maanden van het jaar.
Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen over 2011 € 17.878,77 binnen. Mocht u uw
toezegging voor 2011 nog niet hebben overgemaakt, dan zien wij die graag voor 31 december 2011 tegemoet. Ook extra giften voor het plaatselijk kerkenwerk zijn van harte welkom.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor kerkbalans 2012 al weer in volle gang. Graag
doen wij alvast een beroep op u om onze kerkelijke gemeente voor 2012 weer ruimhartig
met uw financiële bijdrage te steunen zodat wij zowel ons gemeentewerk kunnen blijven
doen als ook ons mooie kerkgebouw kunnen onderhouden.
Kerkbalans 2012 zal worden gehouden van 15 tot 29 januari. Laten wij er samen met de
vrijwilligers, die in de kou op pad gaan om de informatie rond te brengen en de antwoordformulieren weer op te halen, een succes van maken.

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf maandag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst
in mp3-formaat te beluisteren.

