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Welkom

Iedereen is van harte welkom op de gemeenteavond
donderdag 22 november a.s. om 20.00 uur in de Wheme te Lathum

Contactorgaan van de Protestantse Gemeente
Lathum / Giesbeek
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U bent gekomen, U bent aanwezig en toch wachten we
op U.
Het is een van de raadsels en paradoxen van ons geloof.

Zowel ver weg in andere landen als dichtbij in onze
dorpen.
Wat doen mensen elkaar aan?
De problemen lijken zich op te stapelen.
Toch zien we ook glimpen van goedheid, van wat mensen
voor elkaar over hebben.
Zorg, liefde, uithoudingsvermogen, uitstraling van kracht
en vertrouwen. We zien soms uw aanwezigheid in een
ander en voelen die soms ook in onszelf.
Mensen verlangen naar verandering, naar echte menselijkheid, naar bevrijding van verdeeldheid en naar vreugde
om het anders zijn van anderen.

We zitten vaak gevangen in vooroordelen, cultuurpatronen, tradities en andere
verstarringen.
Als uw geest komt en door onze levens en maatschappijen heen blaast, dan komt er nieuw
leven, dan komt er beweging en zal alles nieuw worden.

Help ons God, om wakker te blijven en uw komst te herkennen en te blijven
verwachten.
Help ons om zelf dragers te zijn van uw aanwezigheid en kracht in de wereld.
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Van de kerkenraad
Predikant
Het afgelopen half jaar heeft voor de kerkenraad voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de zoektocht naar een nieuwe predikant. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is
bekend of we in de extra gemeenteavond van 25 oktober jl. hebben besloten om een beroep
uit te brengen. De kerkenraad hoopt natuurlijk op uw instemming.
Wij zien ernaar uit dat we weer als gemeente compleet, dus met voorganger, kunnen functioneren.

Ambtsdragers
Naast een predikant waren we al enige tijd op zoek naar nieuwe ambtsdragers. We prijzen
ons gelukkig dat we de kerkenraad hebben kunnen aanvullen met een (jeugd-)ouderling, een
ouderling –kerkrentmeester en een diaken. Het is erg fijn om te constateren dat we in staat
zijn om binnen zo’n kleine gemeente de bezetting van de kerkenraad op peil te houden en
daarmee een doorsnee van onze gemeente kunnen zijn.
We moeten echter niet denken dat we achterover kunnen leunen. Elke ambtsdrager mag
maximaal 12 jaar een ambt vervullen en binnenkort zullen we vernieuwing moeten laten
plaatsvinden.
Voelt u zich dus niet gepasseerd als u nu niet bevestigd bent in een ambt. Die mogelijkheid
blijft bestaan. Meldt u zich gerust aan.

Gemeente
Naast nieuwe ambtsdragers zien we met enige regelmaat nieuwe mensen in de kerk, waarvan
we hopen dat ze trouwe bezoeker van de diensten worden en zich zullen aansluiten bij onze
gemeente.
We proberen met inzet van veel vrijwilligers de jeugd te binden en te vormen. U merkt daar
’s zondags tijdens de diensten niet altijd wat van, maar in de dienst die door de jeugdkerk is
georganiseerd, heeft u het niveau en de vaardigheden kunnen ervaren. Ook de kleinere kinderen worden met veel zorg en inspanningen tijdens de diensten begeleid in de Wheme.
Als kerkenraad zijn we de leiding van de zondagsschool en jeugdkerk zeer dankbaar voor al
hun inspanningen.
Helaas zijn er dit jaar ook weer enkele gemeenteleden overleden.
We zullen hen blijvend missen, maar vertrouwen erop dat zij zijn
opgegaan naar het Beloofde Land.
We zullen de overledenen van onze gemeente extra herdenken tijdens de dienst op Eeuwigheidszondag (25 november a.s.).
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Het Liedboek
Enige tijd geleden heeft de kerkenraad u meegedeeld dat er een commissie binnen onze
kerken aan het werk was om een nieuw liedboek samen te stellen. Dat werk is nu zo goed als
gereed. Op 25 mei 2013 wordt het Liedboek gepresenteerd.
Als u al details over het liedboek wilt weten, kunt u het beste de site www.liedboek.nl bezoeken. Daar treft u veel wetenswaardigheden. In het bijzonder onder het tabblad Liederen wordt u duidelijk gemaakt uit welke (soorten) liederen het boek zal gaan bestaan.
We zullen ons in de kerkenraad beraden op welke wijze we het Liedboek binnen onze gemeente zullen introduceren.

Samenwerking
Uit de samenwerking met de Protestantse Gemeente Zevenaar valt niet veel meer te melden dan dat er een uitstekend en open contact is. Enkele malen zijn ideeën en werkwijzen op
diverse gebieden met elkaar gedeeld. Er wordt geprobeerd om het doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken op deze wijze te behalen.
Ondertussen is er vanuit Duiven en Westervoort ook al contact gezocht. Hierover valt op
het moment dat ik dit schrijf nog niets concreets te melden.
Namens de kerkenraad,
Wout van Stempvoort,
diaken/voorzitter
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Van de ouderlingen
Een nieuwe jeugdouderling!
Tijdens de startzondag mochten we Aafke Smids verwelkomen als ouderling! Met haar
komst is de gemiddelde leeftijd van de ouderlingen behoorlijk gedaald!!
Samen met Adri Breure zorgt Aafke voor de contacten en activiteiten met kinderen/
jongeren/jong volwassenen. (Zie elders in deze nieuwsbrief)
Contact –– aandacht voor elkaar
Ria Westerhof, Willy Hupkes en Willie den Hartog proberen de contacten met de overige
gemeenteleden te onderhouden. Bij lief en leed willen we aanwezig zijn.
We mogen onze gemeente vertegenwoordigen bij verjaardagen van mensen vanaf 80 jaar.
Bij huwelijksjubilea wordt contact opgenomen met de jubilarissen om te vragen of bezoek op prijs gesteld wordt.
Belangrijker dan onze aandacht is de aandacht die gemeenteleden voor elkaar hebben.
Ongeacht leeftijd of situatie. Ieder mens kan iets voor een ander betekenen.
Gelukkig is onze gemeente rijk aan deze mensen.
Krijgt u geen bezoek en wenst u toch in contact te komen met een van ons; Laat het ons
weten! Op de omslag van deze nieuwsbrief staan onze telefoonnummers.
Een groet namens de ouderlingen,
Willie den Hartog

Bezinning en Ontmoeting
Het groene boekje …………
Onder de toren liggen groene programmaboekjes met daarin de activiteiten van de kerken in de Oude IJssel Regio. Beslist de moeite waard. Een zeer uiteenlopend programmaaanbod.
Zingen, bezinnen, mediteren, creatief bezig zijn, film kijken, gedichten, enz.
Als slot op 24 april het Pepermuntcabaret: vrolijk, maar soms ook heel serieus wordt
aangekeken tegen zaken die de kerk en samenleving raken. Een aanrader!
Voor meer informatie:
Willie den Hartog (contactpersoon namens Lathum/Giesbeek) tel. 631905
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:

donderdag 22 november 2012
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 kerkbeheer.
6. Kerkenwerk
7. Rondvraag
8. Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters kunt u tussen 19 en
21 november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar 63.07.60
(diaconie) en Bert van der Saag 63.00.50 (kerkrentmeesters).
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 22 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Miep van Hunen, scriba
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VERSLAG GEMEENTEAVOND 2011
Gehouden op 24 november 2010
Afmeldingen: Tineke

Rispens, Adri Breure, Ab en Ria Klein Ikkink

Verslag: M. van Hunen (scriba)

1.

WELKOM EN OPENING
De voorzitter, Wout van Stempvoort, heet iedereen van harte welkom.
Willy Hupkes opent de vergadering met gebed, we zingen lied 487 vers 1 en 2.

2.

VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van de gemeenteavond van 25 november 2010, stond in de goed en
prettig leesbare nieuwsbrief.
N.a.v. het verslag: bij het punt verjaardagsfonds, de volgende regel schrappen:
“het fonds is overgedragen naar de kerkrentmeesters”

3

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK
Mededelingen:
Kerk zijn, en kerk blijven. Afgelopen jaar is een heftig jaar voor onze gemeente
geweest. Zeven gemeenteleden, waaronder onze predikante, zijn overleden en er
zijn redelijk wat zieken. Maar er waren ook positieve dingen te melden: drie jongeren hebben belijdenis gedaan en een echtpaar mocht dit jaar hun 50-jarig huwelijksfeest vieren.
Het afgelopen jaar hebben we onze predikant gemist. Voor noodhulp konden we een
beroep doen op onze consulent ds. A. Hiemstra. Er is veel waardering voor de ouderlingen, die het gemis van de predikant goed hebben opgevangen.
Melding van de PKN:
Aanpassingen in de kerkorde ten aanzien van de ambtstermijn van ambtsdragers,
en het minimum aantal ambtsdragers. Door deze aanpassing kunnen kleine gemeente met een redelijk aantal ambtsdragers langer zelfstandig blijven bestaan.
De bestuurlijke indeling van de PKN wordt aangepast en het ledenregistratiesysteem is aangepast, we krijgen nu meer zelfstandigheid.
Vrijwilligers:
Een aantal mensen leggen hun taak neer, daarom zoeken we: ambtsdragers, leiding
voor jeugdwerk en kindernevendienst, beheerders en administratieve krachten.
Voel u vrij om te reageren.
Project: “Hoe gaan we om met onze aarde”. Een project over duurzaamheid voor de
“oud jeugdkerkleden” onder leiding van Adri en Anita. Dit initiatief is enthousiast
ontvangen. Veel ideeën kwamen naar voren, waaronder: een windmolen op de kerktoren.
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Ingekomen stukken
Buiten de afmeldingen, zijn er geen ingekomen stukken.
4.

FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
De verkorte jaarrekening van 2010 wordt rondgedeeld en Geurt Smids geeft een
korte toelichting. De diaconie steunt dit jaar Hospice en voedselbank.
Door alle bezuinigingen kunnen mensen in een moeilijke positie komen, de diaconie
kan mensen de weg wijzen en zorgen voor een tijdelijke oplossing. Helaas is het
lastig om problemen op te sporen.

5.

FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
De jaarrekening van 2010 wordt rondgedeeld, en Willem Sijbrant geeft een korte
toelichting. De rente-inkomsten dalen. De lonen van de predikanten stijgen, door
samengaan van de kerkgenootschappen in de PKN worden de salarissen recht–
getrokken. Dit is de laatste jaarrekening die door Joop Wisseborn is gemaakt. Applaus voor Joop, Joop wordt bedankt voor al het kerkenwerk dat hij zoveel jaren
heeft gedaan, samen met Hetty. Bert van der Saag is bereid de financiële administratie over te nemen.
Onderhoud:
Het kerkhof, de kerkhofmuur en het baarhuisje zijn geen Rijksmonument, de gemeente geeft geen subsidie voor restauratie. Om het baarhuisje te kunnen restaureren wordt geprobeerd subsidie aan te vragen bij o.a. de Provincie en het Belvederefonds.
Voor de restauratie van de kerkhofmuur is een gedeeltelijke toezegging van de
Brantsen stichting ontvangen, de rest zal bekostigd worden uit het Oliebollenfonds
en de opbrengst van de VVLK.
De restauratie moet door erkende restaurateurs plaatsvinden.

6.

KERKENWERK
Geen aanvullingen.

PAUZE
7.

HOE NU VERDER
Kerk zijn en kerk blijven, met elkaar gemeente zijn en samen op zoek gaan naar
een voorganger.
Willem Sijbrant legt uit, aan welke twee basisnormen van de PKN een gemeente
moet voldoen om een predikant te kunnen beroepen.
Kijkend naar deze normen, kunnen we een predikant voor 1/3 formatieplaats benoemen. Wat willen we? Een predikant of een kerkelijk werker en wat vinden we
belangrijk?
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De aanwezigen worden in 5 groepen verdeeld, en krijgen als opdracht:
Stel een advertentie op voor een voorganger die in Lathum/Giesbeek past.
Op deze manier krijg je een goed inzicht, welke eigenschappen belangrijk zijn voor
een nieuwe predikant. Deze punten kunnen een leidraad zijn voor de beroepingscommissie.
Vervolgtraject:


We gaan door met het verzamelen van informatie,
de opties worden uitgewerkt.



Een weloverwogen besluit nemen.



Communiceren naar de gemeenteleden.




Beroepingscommissie instellen.
Voorstellen van een kandidaat.

8. RONDVRAAG
Geen vragen
9. SLUITING
De avond wordt afgesloten met een gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen.
Heer, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.

Bijbelcursus op internet
In het voorjaar van 2012 lanceerde het Nederlands Bijbelgenootschap de websitewww.meeroverdebijbel.nl.
Aan de hand van elf bekende personen uit
de Bijbel kunnen bezoekers een ontdekkingstocht door de Bijbel maken.
De website is in oktober uitgebreid met een
interessante cursus over de psalmen. Aan de
hand van zeven psalmen komen diverse onderwerpen aan de orde: de historische context, de meditatieve omgang, de poëzie, de
muziek.
Op de website zijn niet alleen teksten te

vinden: beeld en geluid zorgen voor extra
verdieping. Bij elk hoofdstuk staan vragen
waarmee u uw kennis kunt testen.
Het NBG hoopt dat de website mensen ertoe
aanzet zich (opnieuw) te bezinnen op de betekenis van de psalmen.
Gebruikers van de website moeten zich eenmalig gratis registreren.
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Jaarrekening 2011 -- Staat van baten en lasten
Begroting 2011

BATEN

€
€
€
€
€

80 Baten onroerende zaken
81 Rente-baten en dividenden
83 Bijdragen levend geld
85 Subsidies en bijdragen

Totaal a

Rekening 2011 Rekening 2010

1.000,00 €
17.000,00 €
26.900,00 €
3.660,00 €
48.560,00 €

3.305,00 €
12.092,00 €
27.034,00 €
3.660,00 €
46.091,00 €

2.594,00
11.198,00
28.746,00
3.660,00
46.198,00

6.967,00 €
2.219,00 €

3.597,00
1.520,00

LASTEN

€

4.895,00

€
€

Totaal b

€
€
€
€
€
€
€

29.800,00
1.150,00
3.050,00
1.900,00
2.560,00
500,00
43.855,00

€
€
€
€
€
€
€

24.172,00
671,00
3.556,00
2.030,00
3.020,00
591,00
43.226,00

€
€
€
€
€
€
€

Saldo a - b

€

4.705,00

€

2.865,00

€

40 Lasten kerkgebouwen exl. Afschrijvingen
41 Lasten onr. Zaken en inventarissen
42 Afschrijvingen
43 Pastoraat
44 Lasten kerkdiensten
45 Verplichtingen andere organen
46 Salarissen en vergoedingen
47 Kosten beheer en administratie
48 Rentelasten, bankkosten

58 Afdracht door te zenden collectes

Totaal c

Resultaat a-b-/+c

€
€

€

225,00 €
225,00 €

4.930,00

€

202,00- €
202,00- €

2.663,00

Jaarrekening 2011 Protestantse gemeente
Lathum-Giesbeek

€

32.390,00
775,00
3.329,00
1.860,00
3.032,00
487,00
46.990,00
792,00199,00
199,00

991,00-
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Vieringen rond Kerst
Zondag 25 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. G. van der Stouw
(Arnhem)

Zondag 2 december

10.00 uur

1e advent

da. I. Eldering (Velp)

Zondag 9 december

10.00 uur

2e advent

mw. H. Bleumink
(Brummen)

Zaterdag 15 december

19.30 uur

Zondag 16 december

10.00 uur

Musical jeugdkerk/
zondagsschool /
nevendienst
3e advent

Zondag 23 december

10.00 uur

4e advent

dienst door gemeenteleden

Maandag 24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. H. de Bruijn
(Arnhem)

Dinsdag 25 december

10.00 uur

1e kerstdag

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Zondag 30 december

10.00 uur

Maandag 31 december

19.30 uur

ds. C. van Wingerden
(Doetinchem)

zangdienst
Oudejaarsavond

ds. J. Brezet (Duiven)

Dinsdag 18 december kerstviering van de Chr. Vrouwenvereniging Lathum en de seniorenvereniging Gezellig Samen om 19.30 uur in Het Gebouw.

Alvast voor de agenda van 2013:
De gemeentecontactmiddag wordt komend jaar gehouden op woensdagmiddag 16 januari
van 14.00 tot 16.00 uur in de Wheme.
Gemeenteleden boven 75 jaar en mensen die moeite hebben de zondagsdiensten bij te wonen krijgen hiervoor een uitnodiging.
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (23 maart t/m oktober 2012):

Nieuw ingekomen:
Mw. S. de Ruiter, Bandijk 75, 6988 BP LATHUM
Mw. P.A.I. Bos, Marsweg 2, 6988 BM LATHUM
Dhr. Th.N. Huisjes, Marsweg 2, 6988 BM LATHUM
Mw. A.F. Huisjes, Marsweg 2, 6988 BM LATHUM
Mw. B. Sijbrant-Phielix, Burg. Van Rielstraat 28h, 6987 AZ GIESBEEK
Heropname / voorkeurlidmaatschap:

Dhr. B. den Hartog, Bandijk 33, 6988 BK LATHUM
Dhr. J.D. Weijers, Zwalmstraat 40, 6987 CG GIESBEEK
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente

Dhr. G. te Grotenhuis, Verheijstraat 4, 6942 CG DIDAM
Mw. W.E. Buurkes, Rhedense Veerweg 5-7, 6987 EC GIESBEEK
Dhr. P. Peekstok, Barenbroeklaan 51, 6987 BH GIESBEEK
Fam. J. Puyman, Bandijk 33, 6988 BP LATHUM
Mw. A.B.D. Smids, Bahrestraat 4, 6987 EJ GIESBEEK
Fam. G.A. Siebelink-Hammink, Klaverweide 56, 6987 DB GIESBEEK
Mw. A.L.C. Breure, Klaverweide 19, 6987 DA GIESBEEK
Dhr. W.J.E. Middelink, Jan Bosstraat 32, 6987 CV GIESBEEK
Overleden:
24-08 Dhr. G.E. van Beek, Lathum (88 jaar)
27-09 Mw. A.C. Tukker-Wolsink (81 jaar)
Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
Dhr. G. Kroos (van Lathum naar Arnhem)
Mw. J.J.A. van Bavel (van Giesbeek
naar Amsterdam)

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
E-mail: leden@kerklathum.nl
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Extra gemeente avond op 25 oktober 2012
Op 25 oktober was er een extra gemeente
avond georganiseerd.

De gemeente heeft hier vervolgens positief
op gereageerd en nadat nog het een en anOp deze avond kon de gemeente kennisma- der gezegd was, bedankte Wout ds. Arjen
Hiemstra voor alles wat hij de afgelopen
ken met ds. G.H. Jansen uit Ellecom, die
voorgesteld zou worden als kandidaat predi- periode voor onze kerk gedaan heeft, het
was veel meer dan hij als consulent had hoekant voor onze gemeente.
ven te doen. Vervolgens heeft Willy Hupkes
Onze voorzitter van de kerkenraad, Wout
deze formele bijeenkomst afgesloten, waarvan Stempvoort, heette iedereen van harte
na iedereen het glas kon heffen.
welkom en Willie den Hartog deed de opeHet was een fijne avond met een hoge opning.
komst van rond de 60 gemeenteleden.
Wout gaf vervolgens uitleg van het beroepingsproces tot dat moment.
Omdat niet al onze gemeenteleden op deVervolgens heb ik namens de beroepingsze avond aanwezig waren, volgt hieronder
commissie verslag gedaan van hoe wij te
de werkwijze van de beroepingscommissie.
werk zijn gegaan.
Na deze uiteenzetting heeft ds. Jansen
zich aan onze gemeente voorgesteld en volgde er een pauze, waarna de gemeente in de
gelegenheid werd gesteld om een besluit te
nemen of een beroep zal worden uitgebracht.

Allereerst wil ik graag de beroepingscommissie aan u voorstellen:
Ria Westerhof, Ria Klein Ikkink, Rolande
van Stempvoort, Mark Weijers, Jan den
Hartog, Henk van Doorn, Harm Abbing, Anita Smits en ondergetekende.
In maart zijn wij voor het eerst gezamenlijk
bij elkaar gekomen op uitnodiging van de
kerkenraad en werden wij gevraagd om voor
onze kerk op zoek te gaan naar een dominee.
Het was fijn dat de kerkenraad de tijd genomen had, na de moeilijke periode die achter ons ligt, en wij nu dan ook met enthousiasme op zoek konden gaan. Het heeft ons de
kans gegeven om weer de blik op een nieuwe
predikant te richten en Barbara als onze
predikant los te laten.
Al snel waren we als beroepingscommissie
bij elkaar gekomen om afspraken te maken
hoe we de procedure wilden opstarten.
In grove lijnen hadden we een en ander afgestemd, maar we besloten liever wat vaker
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Opvallend was dat veel predikanten enthousiast op onze gemeente reageerden. Wat
geweldig dat er nog jongeren in jullie kerk
komen, er belijdenis gedaan wordt, gedoopt,
kinderdiensten enz. Het doet goed om dit
eens van ‘buitenstaanders’ te horen.

De kerkenraad had een profielschets opgesteld van de nieuwe predikant en ook wij
stelden voor onszelf vast, wat wij belangrijk
vonden om de nieuwe dominee op te beoorUiteindelijk heeft de beroepingscommissie
delen. Het was mooi om te zien hoe we er
4 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.
Eén kandidaat trok zich om persoonlijke rehetzelfde over dachten.
denen terug. Met met drie kandidaten hebben wij een gesprek gehad. Het was bijzonVan het PKN beroepingswerk predikanten in
der dat wij het wederom unaniem eens waUtrecht hebben we 16 namen ontvangen van
ren, welke kandidaten er uitgenodigd wermogelijke predikanten voor onze kerk, daarden, afgezien dat het allemaal prima brieven
naast waren er ook gemeenteleden die nawaren. Er viel weer één kandidaat af en we
men van predikanten aanleverden. Hier kwabesloten bij twee kandidaten te gaan horen.
men ook ongeveer 16 reacties op. Dit was
De procedure liep tot nu toe voorspoedig, je
heel fijn, want hiermee gaf ook onze gedenkt echter nog zeeën van tijd te hebben
meente aan heel betrokken te zijn bij dit
en voor de zomervakantie een kandidaat te
proces.
kunnen voordragen, maar ineens word je
Ik heb met alle predikanten telefonisch
toch ingehaald door de tijd. Niet iedereen
contact opgenomen en onze vraag voor onze
kon elke keer gaan horen en ook voor de
gemeente voorgelegd. Hier kwamen heel
predikanten waren er minder diensten.
boeiende en ook heel verschillende gesprekken uit voort. Dominees waren ook helemaal
niet voorbereid op zo’n vraag. Uiteindelijk
In overleg met de kerkenraad werd beslokwamen 7 mooie en enthousiaste brieven
ten om de procedure over de vakantie heen
binnen. Deze heb ik gekopieerd en uitgete tillen, zodat een ieder van ons ruim de
tijd had om te horen, en dat werd ook gereikt aan de beroepingscommissie.
daan. Sommigen zijn zelfs twee keer bij
beide predikanten op bezoek geweest om
Als beroepingscommissie waren wij ons beeen eredienst bij te wonen om zich een goed
wust, dat het niet niks is, wat we graag wilbeeld te vormen.
len.
We willen namelijk een predikant, die in een
dienst voor kan gaan op de manier zoals wij
dat graag willen, goed met onze kleintjes
kan praten, die toegankelijk is voor de jongeren en die ook pastoraal werken – met name het huisbezoek aan ouderen – hoog in
het vaandel heeft. Als je je dan realiseert
dat je slechts een predikant een benoeming
voor 600 uur in het jaar kunt aanbieden, is
dat niet niks.

Na het horen kwamen we wederom bij elkaar en bleek dat het toch niet zo eenvoudig was. Er waren 2 prima kandidaten overgebleven, maar zo moeilijk met elkaar te
vergelijken.
We besloten niet over één nacht ijs te gaan
en hebben beide kandidaten nogmaals voor
een gesprek uitgenodigd. Voor ons allen was
het heel belangrijk dat we een gezamenlijke
keuze zouden kunnen maken.
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Na deze gesprekken hebben we unaniem de
keuze op één kandidaat kunnen laten vallen.
Het is een kandidaat geworden, die naast
onze gemeente nog een gemeente heeft,
wat lastig lijkt, maar wat ook een grote
meerwaarde voor beide gemeenten kan hebben. Wij hebben hier goed op doorgevraagd
en de beroepingscommissie is erg optimistisch, enthousiast en heeft het volste vertrouwen in deze kandidaat en in de samenwerking.
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terden en leerden van elkaar. Wij hadden
onze vragen en waren daarnaast ook geboeid door wat dominees ons te vertellen
hadden, wat ons ook weer aan het denken
zette.
Geweldig om ook te constateren hoe serieus
de leden van de beroepingscommissie hun
taak op zich genomen hadden en ook zeer
vertrouwelijk met de gegevens omgegaan
zijn. Alle lof daarvoor!!
Kortom het is een rijke ervaring voor ons
allemaal geweest.

Rest mij nog te vermelden, dat wij als beNamens de beroepingscommissie,
roepingscommissie met veel plezier met de- Anneke Nijman
ze opdracht bezig zijn geweest. Wij luis-

Oliebollenactie
In 2011 is het 25-jarig bestaan van de oliebollenactie gevierd. De conclusie die we toen getrokken
hebben is dat we gewoon door blijven gaan.
Het is gezellig, ze zijn lekker en we dragen ons
steentje bij aan de instandhouding en restauratie van het Lathumse kerkgebouw.
Het oliebollencomité is al weer begonnen met het maken van plannen. We blijven werken
aan een optimale kwaliteit, zodat u met een lekkere traktatie de stap van 2012 naar 2013
kunt maken.
Als Sinterklaas het land uit is worden de bestellijsten weer bezorgd. Heeft u geen lijst
en wilt u toch bestellen: de bestellingen worden verwerkt door Arjen Berends. Per 5 december gaat de oliebollenlijn weer in de lucht. Het nummer is 06-29825949.
Of per mail lathumseoliebollen@live.nl
Voor de werkers; wilt u graag helpen geef dit dan door aan Anita Smids (tel.nr. 631173).
Zij heeft een vacaturebank voor; bestellijstbezorgers, opbouwers, schillers, kreuzers,
inpakkers, deegdraaiers, bakkers, omrollers, uithalers, uitleggers, gastvrouwen, gastheren, bezorgers, opruimers, kokers, afwegers …….
Er zit vast wel een baantje voor u bij.
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Interviews met twee
nieuwe ambtsdragers
Naam: Rolande van Stempvoort
Geboren: 5 september 1970.
Wie zijn je ouders? Vader Ton, moeder
Gertrude.

Lijk je op je vader/moeder? Van buiten op

m’n moeder, van binnen meer op m’n vader.
Adres? Meerkoet 18.
Waar heb je nog meer gewoond? In Arnhem,
Parijs, Eindhoven, Nijmegen, en Lathum.

Ben je al wel gewend aan de plaats waar je
woont / waaraan heb je nog steeds niet kunnen wennen in Lathum? We wonen hier nu
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zellig, hoor!

Wie was jouw jeugdidool? ABBA.
Wat wilde je vroeger als kind altijd worden?
Schipper of vlieger.

Is dat ook
gelukt? Jazeker, ’t laatste.

Wat zou je
nog wel eens
willen doen?

Een reis door
Canada en
Australië met
de camper
samen met
Wout en onze
kids.

bijna 12 jaar, we zijn echt wel gewend nu…
Hoe ben je daar verzeild geraakt? Omdat
Partner:
we ons huisje op het Riverparc kochten in
Wout.
2001.
Kinderen: SaOmschrijf jezelf in 5 woorden: Open, onmuel en Sadernemend, vrolijk, serieus en lief (meestal,
rah.
volgens Wout ).
Welke auto?
Wat voor meisje was jij vroeger? Rustig,
VW beetle.
serieus met wel beetje ambitie.
Waar blijf je voor thuis? Hmm, ben momenWat zijn je hobby’s? Sport en, als ‘t lukt,
teel een beetje te weinig thuis, maar sowieboeken lezen en muziek luisteren.
so voor mijn kinderen.
Doe je aan sport? Fitness.
Wat zou je geen tweede keer meer doen?
Waar ben je lid van? Kerk, Rotary en sportEen enorm hoge studieschuld aangaan voor
club Sensana.
een opleiding.
Doe je vrijwilligerswerk, zo ja wat? Doe een
In wiens schoenen zou jij wel eens willen
beetje, waar ik het kan doe ik het… Zowel
staan? Neil Amstrong, toen hij nog leefde …
voor de kerk als met de Rotary …
Waarom? Op de maan staan … Lijkt me fanZo nee, wat lijkt jou dan wel leuk om te
tastisch!
doen? … maar ik zou wat meer willen doen en
Welk boek lees je op dit moment? A new
dan graag voor de ouderen die alleen staan/
Earth, Eckhardt Tolle.
zijn.
Welk talent had jij graag gehad? Heel goed
Wat is je favoriete muziek? Allerlei, van
kunnen zingen.
Best of the 80’s tot Coldplay.
Wat heb je altijd bij je? Portemonnaie.
Wat lust je absoluut niet? Orgaanvlees.
Waarover kun jij je druk maken? Onrecht
Wat vind je het lekkerst? Heel veel, maar ‘t
en “ignorance” (niet beter willen weten, je
meest nog verse spinazie met room en ei.
niet druk om een ander maken).
Waar heb een hekel aan onder het eten?
Ben je ijdel? Eerlijk gezegd wel een beetje.
Smekken? .
Hoe ben je als je kwaad bent? Echt niet ge-
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Leukste vakantieplek? Florida en Zeeland,

maar ook het parkje hier

Waarvoor mogen ze jou uit bed bellen? Doe

maar niet… tenzij het een noodgeval is.

Naast wie zou jij wel eens wakker willen
worden? Naast Wout alleen.
Ga je wel eens naar de VVLK? Ja hoor.
Wie zouden er van jou wel eens mogen optreden in de kerk? Nog een keertje Thijs

van Leer, maar Randy Newman mag ook wel
komen.

Je bent laatst bevestigd om plaats te nemen in de kerkenraad, wat ga je daar doen?
Ik probeer de diaconie te ondersteunen,
maar neem geen zitting in de kerkenraad.
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Naam: Aafke Smids
Geboren: Velp, gemeente Rheden
Wie zijn je ouders? Geurt en Anita Smids
Lijk je op je vader/moeder? Ze zeggen dat

ik op mijn moeder lijk.
Adres: Bahrestraat 4, 6987 EJ, Giesbeek
Waar heb je nog meer gewoond? Natuurlijk
bij mijn ouders thuis in Duiven. En in een
studentenhuis
te Dronten

Hoe ben
je daar
verzeild
geraakt?

Heb je ervaring in het besturen van de
kerk, zo ja waar en wat deed je toen? Dit is Ik heb in
de eerste keer

Dronten
een studie gederling.
volgd.
Ben je al “besmet” met het oliebollenbakvi- Het was
rus? Vond je het wat? Nou en of!
een beetWat ontbreekt er in Lathum/Giesbeek? Een je te ver weg om heen en weer te reizen.
beetje meer middenstand zou ik leuk vinden. Omschrijf jezelf in 5 woorden:
Sociaal,

Je hebt deze periode erop zitten, wat zou
je dan wel eens willen doen? Dan graag ou-

Wat zou jij veranderen in Lathum/Giesbeek eigenwijs, lief, trouw, spontaan.
als je de kans kreeg? Zie boven, voor meer Wat voormeisje was jij vroeger? Een wat
levendigheid.

Wie zou jij wel eens willen interviewen?

Obama, Oprah en Maxima.
Een hond of een kat? Kat.

Oliebollen of appelflappen? Absoluut appel-

flap.

Zomer of winter? Zomer.
Auto of de fiets? Allebei.
Vakantie in Nederland of buitenland? ‘t

stiller meisje. Ik hoefde niet zo nodig op de
voorgrond te staan.
Waar blijf je voor thuis? Voor een avond
gezelligheid met Joris, familie of vrienden.
Wat zou je geen 2e keer meer doen? Beginnen aan de studie voor agrarische docentenopleiding

Liefst buitenland.

In wiens schoenen zou jij wel eens willen
staan? Ik ben blij met mijn eigen schoenen,

ochtendmens.

Welk boek lees je op dit moment? Terug

hoor, echt waar.

Welk talent had jij graag gehad? Muziek

Avond of ochtend? Ochtend, ben een echt

ik ben blij met wie ik ben.

Heb je alle vragen eerlijk beantwoord? Ja

naar de kust van Saskia Noort.
kunnen maken.

Wat heb je altijd bij je? Labello.
Waarover kun jij je druk maken? Dingen
die mensen op een vervelende manier raken.
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Ben je ijdel? Niet echt. Natuurlijk iedereen worden? Matt Damon is wel een leuke ac-

wil er leuk uitzien.

Hoe ben je als je kwaad bent? Sprakeloos

teur.

Wie zouden er van jou wel eens mogen optreden in de kerk? Ilse de Lange.
Wie was jouw jeugdidool? De Spice girls.
Doe jij ook vrijwilligers werk in/voor de
Wat wilde je vroeger als kind altijd worden? kerk? Oliebollen bakken, Zondagschoollei-

en eigenwijs.

Kapster.

Is dat ook gelukt? Nee niet echt. Ik werk

nu in de kinderopvang

ding. En sinds kort jeugdouderling

Jij bent nu jeugdouderling, heb je er zin

in ? Jazeker, ik vind het altijd al leuk om
Wat zou je nog wel eens willen doen? Rond- wat voor de jeugd te doen.

reizen door Amerika.

Wat wil je bereiken, waar ga jij je voor inPartner? Jazeker, Joris Köning. Hij is bijna zetten (iets nieuws )? Iets nieuws weet ik

net zo oud als ik, 8 dagen verschil.
Kinderen? Nee.
Welke auto? Een Volkswagen Polo
Wat zijn je hobby’s? Creatief prutsen, tekenen, een goed boek lezen, gezelligheid
hebben
Doe je aan sport? Ja, bij de sportschool
doe ik mee aan groepslessen.
Waar ben je lid van? Studenten vereniging
USRA, Agrarisch Jongeren Contact.
Doe je vrijwilligerswerk, zo ja wat? Ik help
af en toe bij de jeugdraad in Giesbeek en
bij de kerk

Wat is je favoriete muziek? Heb ik niet

nog niet. Eerst maar eens goed als jeugdouderling functioneren.

Als je dit een aantal jaartjes gedaan hebt
en ze vragen of je je ergens anders voor wil
inzetten, wat zou je dan wel willen doen,
waar zou jij je in willen verdiepen? Mis-

schien wel het diaconiegebeuren. Denken
over dingen waarmee je mensen te hulp kunt
schieten.
Wat ontbreekt er in Lathum/Giesbeek? We
zijn met zijn allen een best hechte gemeente, dat vind ik mooi. Wat dat betreft hoeft
er niks te ontbreken.

Wat zou jij veranderen in Lathum/Giesbeek
als je de kans kreeg? Geen idee.
Wie zou jij wel eens willen interviewen? Ik

echt, meestal luister ik gewoon radio 3 fm.
Wat lust je absoluut niet? Spinazie en geiheb geen idee. Er is niet echt iemand
tenkaas geen twijfel over mogelijk
Wat vind je het lekkerst? Ik vind zuurkool- die ik perse zou willen interviewen.
Een hond of een kat? Kat.
stamppot en pizza goed.
Oliebollen of appelflappen? Appelflap.
Waar heb een hekel aan onder het eten?
Zomer of winter?
Zomer.
Als iemand anders de benen onder mijn
Auto of de fiets ? Auto.
stoel legt.

Leukste vakantieplek? Die ben ik nog aan

Vakantie in Nederland of buitenland?

Maakt mij niet veel uit.
Avond of ochtend? Avond, echt geen ochWaarvoor mogen ze jou uit bed bellen? Een tendmens.
ontbijt, toevallig laatst nog gehad.
Heb je alle vragen eerlijk beantwoord? Ja,
het zoeken.

Naast wie zou jij wel eens wakker willen

tuurlijk.

Wilt u graag de kerkdiensten bijwonen en is vervoer voor u
een probleem? Laat het de ouderlingen weten, zodat vervoer geregeld kan worden.

P AGIN A 2 0

J AAR GAN G 2 0

NR .

Van de kerkrentmeesters
Na al het nieuws vermeld in de nieuwsbrief van maart is er nu niet zo heel veel te melden. De kerk en de Wheme zijn in goede staat van onderhoud dus dat is vooral bijhouden. In de vorige nieuwsbrief deden we nog een oproep voor vrijwilligers voor het
schoonhouden van de Wheme en dat is gelukkig ook voor elkaar gekomen.
Intussen is iedereen die een nieuwe taak kreeg aardig ingewerkt. We hebben u niet horen klagen dus gaan we er van uit dat er niets is blijven liggen of vergeten.
Op het materiële vlak verwachten we wat gebouwen betreft geen grote uitgaven. Wel is
er het plan de begraafplaats aan te passen. De bedoeling is de heg aan de Rivierwegzijde
met de buren te verplaatsen zodat er plaats komt voor twee nieuwe rijen toekomstige
graven. Gesprekken hierover zijn gaande. Verder wordt alle beplanting weer eens kritisch bekeken op functionaliteit en onderhoudsvriendelijkheid. Met deze aanpassing
kunnen we weer vele jaren vooruit.
Financieel gezien moeten we alert blijven. Wij willen indien enigszins mogelijk met de
inkomsten uit kerkelijke bijdragen, collectes, rente en subsidies het kerkenwerk gaande
houden. Al deze bronnen hebben helaas de neiging minder te worden. We zullen dus alle
zeilen moeten bijzetten en dat kunnen we alleen maar samen met u. Gelukkig zijn er ook
veel vrijwilligers actief, waardoor we de kosten laag houden.
De samenstelling van het college van kerkrentmeesters ondergaat de komende periode
ook een verandering. Het college wordt versterkt met Ellen den Hartog. Zij zal zich o.a.
bezighouden met de arbeidsvoorwaardelijke zaken van het college als werkgever en
deelnemen in verschillende projecten. Ellen wordt niet bevestigd als ambtsdrager, maar
het kan best eens zijn dat zij in een kerkdienst collecteert.
Verder neemt Bennie Weijers begin volgend jaar afscheid na 12 jaar kerkrentmeesterschap. De vacature van Bennie staat nog open. Wat zou het een opsteker voor ons zijn
als er iemand uit onze gemeente zicht geroepen voelt zich vrijwillig bij ons aan te sluiten
in deze ontstane vacature. Voel je hier iets voor, neem dan contact op met één van de
kerkrentmeesters

Namens het college van kerkrentmeesters,
Ab Klein Ikkink

2
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Nieuwtjes over de jeugd
Het is inmiddels al weer herfst en de winter komt eraan. Dat betekent de kerstdagen
staan alweer voor de deur. Elk jaar weer, is de kerstmusical een groot succes. Als het
woord kerstmusical genoemd wordt, dan begint het bij de jeugd alweer te kriebelen. Volgens sommigen van hen is op vakantie gaan geen optie. Langzaam aan gaan we beginnen om
weer een spetterende musical in mekaar te zetten en dat zorgt voor veel gezelligheid en
enthousiasme. De datum van de uitvoering is inmiddels bekend: zaterdagavond 15 december. Wij hopen dat iedereen erbij kan zijn.
Ook is er weer een adventproject voor de kinderen van de zondagsschool / kindernevendienst. We bereiden ons voor op een super goede kerst, kerstmis 2012. Het gaat een druk
schema worden voor de jeugd. Druk maar gezellig!
Afgelopen donderdag 25 oktober heeft er een belangrijke avond plaats gevonden. Het
voorstellen van onze nieuwe predikant. Gert Jansen wel genaamd. Gert is na een stemming
van de kerkgemeenschap aangesteld tot predikant van PKN Lathum/Giesbeek. Het was erg
fijn om te zien dat ook de jeugd in groten getale betrokken was bij deze avond. Het is een
begin voor ons allemaal, dus ook voor de jeugd. Super. Op naar een goede samenwerking.

Wist u dat:
– De zondagsschool iets leuks voorbereidt voor dankdag.
– Mark Weijers, Ronald Bernds en
Laurens Sijbrant bezig zijn met de
voorbereidingen voor de belijdenis. Nu
er een nieuwe predikant is zal het snel
weer worden opgepakt.
– Albertine Klein Ikkink zelf zorgt
voor kinderschare van de zondagsschool/ kindernevendienst.
Groetjes namens de Jeugdkerk /
Zondagsschool / Kindernevendienst,
Aafke Smids

Achter deze zondagsschoolboom zit nog Benjamin verstopt.
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Thomas, een van de gebroeders Besseling, vermaakt zich opperbest tussen de varkens, momenteel loopt hij stage bij de
buurman. ze hebben daar fokvarkens en een stel hele mooie dochters, vraag me af waar hij nou stage voor loopt.

Vincent zit op Rozendaal zo zegt hij zelf.
Daar doet hij vwo 4 . Scouting is een hele grote hobby, en als hij dat niet
doet, kweekt hij vierkante ogen tijdens het gamen.

Carlina is een zusje van

Rico, ze gaat in Duiven

naar Candea en doet daar

vwo technasium. Weet u

niet wat dat is, vraag het

haar eens. Ze tekent graag

kleding ontwerpen dus.

Marith: 10 jaar en zit in groep 6. Het liefst zit ze op haar paard
met de dwarsfluit, of zou het zonder zijn? Alles is lekker, bakken
met oma? Ja, gezellig.

Kirsten

zit in groep 3 bij juf Patricia. Houdt van playmobil en kijkt

graag tv. Buiten springt ze het liefst op de trampoline en haalt allerlei kunstjes uit op het "apenrek". Ze lust heel graag frietjes!

2
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Diederik, de man van de kippen, loopt stage bij een kippenboer en
heeft zelf ook een hele kudde. Wilt u iets weten bel gerust! Hij is
overal van op de hoogte want dat leert hij op de kippenclub.

Albertjan

zit in groep 8 bij juf Joke in

Giesbeek op school en gaat dus na dit
schooljaar naar een andere school ergens
in Arnhem. Hij is een sportief man want hij doet aan judo, tafeltennis en zeilen, en dat hij gitaar kan spelen hebben we zelf
kunnen zien toen hij in de kerk gespeeld heeft. Wilt u hem op
het eten uitnodigen, maak dan maar een heerlijke ovenschotel
met veel gesmolten kaas erover

Mariska zit in Zevenaar op

het Liemers college. Daar

doet ze de havo. Scouting is een

familiehobby. En volgens mij

kan ze niet wachten tot ze oud

genoeg is om leiding te wor-

den van de zondagsschool, want

ze huren haar geregeld van

de Jeugdkerk om samen met

Aafke creatief bezig te zijn.

Iris

is 8 jaar en zit in groep 5. Haar hobby’s zijn turnen, paardrij-

den en zwemmen. Het liefst eet zij brood. Maar als het dan toch
warm eten moet zijn, maak dan voor haar maar boerenkool met
worst. Iris is ook veel in de tuin te vinden. Bloemen plukken en leuke boeketjes of bloembakjes maken (van wie zou ze dat nou hebben?) Verder vindt Iris het heerlijk om gezellig met z’n allen op de
bank te zitten om iets leuks op TV te zien.

Gerbert zit op de MBO-MAS, dit is een agrarische opleiding.
Hij is met veel plezier aan het stage lopen tussen de koeien op
een boerderij in de buurt. Tractor rijden is een groooooote hobby, daarom is hij dan ook geregeld te zien op de trekkertrekwedstrijden in de buurt en omstreken.
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Rico is vertrokken van het Candea; hij gaat nu naar Arnhem,
daar studeert hij fiscaal recht en economie. Hebt u vragen of
problemen op dit gebied, nog een paar jaar wachten en we kunnen
bij adviesburo Rico terecht. Daarnaast is hij ook hartstikke druk
met z’n baantje.

Ruben is 5 jaar en zit in groep 2. Zijn
grootste hobby is kletsen. Zijn favoriete eten is tomatensoep met
stokbrood en kruidenboter en hij is gek op gehaktballen. (Mam, hoe

schrijf je gehaktballen? Hoe zo? Nou dat wil ik op het boodschappenlijstje zetten want ik heb zin in gehaktballen..) Ruben vindt het ’s
avonds heerlijk om nog even te ravotten met papa voordat hij slapen
gaat.

Anna:
Welke groep? Groep 6. Bij wie?

Juf Kirsten.

Hobby’s? Dwarsfluiten, trampoli-

nespringen, handstand tegen

de muur, volleybal, knutselen .

De musical: ze zingt, danst,

en acteert graag. Lekker om te

eten? Pizza en chocola.

Aron is 4 jaar en

zit in groep 1 bij juf

Aukje. Wat doet Aron als hij niet op school
zit? Met zijn auto's, lego en de legotrein
spelen. Fietsen doet hij ook erg graag. Hij
lust graag pannenkoeken en pizza. En burrito’s hoeft voor hem niet zo nodig.

Benjamin zit in groep 1 bij juf Inge in Arnhem op school. Als hij mag
kiezen wat hij wil doen in de klas dan kiest hij de poppenhoek.
En drie keer raden wat hij het liefste eet ……… papat!!
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Mark is nog steeds erg druk

met het Giese voetbal, alhoewel

je hem ook nog wel eens te-

genkomt op de trekker, de ene

keer met een paar grote balen

stro (da’s balen!) en de andere

keer in de wei.
Op en neer naar Utrecht is

ook een hobby van hem, het

moet wel want hij doet het

dagelijks.

Sam zit in groep 7 bij juf Lucina en meester Joop . Hij vindt
ze allebei heel erg leuk en is erg blij op de school in Lathum.
Hobby: minecraft en aircombat (computerspelletjes). Hij moet
maar eens met Vincent praten, heeft ook zo’n hobby. Muziek
maken kan hij ook want hij speelt piano en trompet, toch niet
tegelijk?
Wat hij het liefste eet? Bijna alles, behalve sla …

Laurens gaat naar school in Eindhoven. Daar studeert hij technische
bedrijfskunde. Wat dat nou weer is?? Ik zou het niet weten, vraag er
eens naar. Zou hij daar zelf zijn piepers schillen??

Sarah: ze gaat in december naar groep 1.
Kan niet meer wachten ... Haha.
Zit nu nog bij juffen Monique en Jans.
Vindt ze ook heel gezellig.
Hobby: barbies spelen, fietsen en pop
aankleden op de computer.
Lust heeeel graag pannenkoeken en liever
geen spruitjes ...

Merit is bijna 7 jaar, zit in groep 4 bij juf Thea en Anita.
Ze zit op turnen, spelen met haar hartsvriendin doet ze heel
graag, en boeken lezen ook.
Voor gevuld stokbrood, spaghetti met groene saus, friet en
pannenkoeken mag je haar wakker maken. Aardappelpuree en
rode kool die laat ze liever staan.
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NR .

Sofie en

Noortje zijn zusjes en

zitten in

Giesbeek op school.

Samen
Pieter.

hebben ze een broertje

En??
Wie is het sterkste of
houden ze de balk nog
steeds vast?

Wat een “lieverdjes”, hé.
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2012 / 2013
Kerkbalans 2012 had als motto “Wat is de kerk mij waard”. Gelukkig werden veel gemeenteleden en begunstigers hierdoor aangesproken en hebben zij de plaatselijke Protestantse
kerk Lathum/Giesbeek met hun financiële bijdrage voor 2012 gesteund. U allen hebt voor
2012 € 22.743,-- toegezegd.
Tot 2010 nam de opbrengst van kerkbalans steeds iets toe. Vanaf 2011 zijn we helaas iets
teruggevallen. Met de actie Kerkbalans 2013, met het zelfde thema als vorig jaar “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 2012 bijna € 17.000,- binnen. Mocht u uw
toezegging voor dit jaar nog niet hebben overgemaakt, dan zien wij die graag voor 31 december aanstaande tegemoet. Ook extra giften voor het plaatselijk kerkenwerk zijn van
harte welkom.
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor kerkbalans 2013 al weer in volle gang. Graag
doen wij alvast een beroep op u om onze kerkelijke gemeente voor volgend jaar weer ruimhartig met uw financiële bijdrage te steunen zodat wij zowel ons gemeentewerk kunnen
doen als ook ons mooie kerkgebouw kunnen blijven onderhouden.
Kerkbalans 2013 zal worden ge-

houden van 13 tot 28 januari.

Laten wij er samen met de vrijwilom de informatie rond te brengen
op te halen, een succes van maken.

ligers, die in de kou op pad gaan
en de antwoordformulieren weer

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

