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Opgewekt worden!
Maria van Magdala is met recht de kroongetuige van de Paasmorgen. Als geen ander weet zij van opgewekt worden en
nieuw leven. Maar ook van verlorenheid en verdriet.
Eens was Maria van Magdala heel ziek. Ziek in haar hoofd.
Het spookte daar. Allemaal stemmen die door elkaar heen
schreeuwden. Gek werd ze er van. Zo was zij haarzelf kwijtgeraakt. Niemand kon haar helpen, de mensen wezen haar na:
“Kijk Maria.” Wat was zij alleen...
Totdat... Totdat Jezus gekomen was in haar woonplaats Magdala, en haar bij haar naam geroepen had. “Maria!” Hoe Jezus haar genezen had, kan zij nog steeds niet begrijpen.
Maar Maria was weer haarzelf geworden. Met een eigen
geest, een eigen lichaam, een eigen gevoel, een eigen vrijheid,
een eigen ik. Wat een geluk. Alsof ze opnieuw geboren was.
Vanaf dat moment dat Jezus haar naam had geroepen, leefde
Maria met Jezus. Zij was achter Hem aan gegaan. Zij verliet
Hem niet, ook niet toen het gevaarlijk werd. Machteloos had
ze moeten toezien hoe Jezus aan zijn einde gekomen was.
Niets kon ze doen. Zo was Jezus, haar Heer, voor haar ogen
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En Maria? Maria was als het ware met Hem
gestorven. Ze was Jezus kwijtgeraakt aan de
dood. Zo was ze een deel van haarzelf kwijtgeraakt, ja ze was haarzelf kwijtgeraakt.
Zielsverdrietig is Maria. Om te huilen.
Maria is de eerste aan wie de opgewekte Jezus verschijnt op de Paasmorgen. Maria herkent Hem niet. Ook niet als Jezus haar aanspreekt. “Vrouw, waarom huil jij? Wie zoek
jij?” Maria herkent Hem niet. Misschien vanwege haar verdriet en haar tranen. Ze is er zo
vol van dat ze geen oog heeft voor nieuwe mogelijkheden op haar levensweg. Dan klinkt
haar naam. “Maria!” Maria herkent de stem.
Eenmaal eerder is zij zo bij haar diepste naam
geroepen. Jezus' stem roept Maria wakker uit
haar verlatenheid en haar verlorenheid. Verrast en verrukt staat zij op uit haar mistroostigheid. Jezus leeft, en zij met Hem. Ze hervindt haarzelf weer als Maria. Zo wordt het
opnieuw Pasen in het leven van Maria.

Pasen is gekend en bemind worden zoals Maria, bij je naam geroepen worden en tot leven
gewekt worden!

Oh Heer, bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.
Gert Jansen
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Van de kerkenraad
Nieuwe predikant
De kerkenraad is blij dat het beroepingsproces is afgelopen en dat we het nieuwe jaar met
een fijne bevestigingsdienst zijn begonnen. Langs deze weg wensen we onze dominee Gert
Jansen veel zegen toe bij zijn werk. We hopen dat het enthousiasme dat hij uitstraalt nog
extra mag worden gevoed tijdens alle gesprekken die hij momenteel met de gemeenteleden
voert.
Daarnaast bedanken we langs deze weg alle mensen die een bijdrage hebben geleverd in het
beroepingsproces en bij de organisatie van de bevestiging. Het is fijn geweest om te merken dat er zoveel mensen een bijdrage willen en kunnen leveren. Heel erg bedankt.

Website
De website www.kerklathum.nl is onlangs weer helemaal aangepast. Hier vindt u de juiste
contactgegevens. We wijzen u ook op de geluidsopname die wordt gemaakt tijdens (bijna)
elke dienst. U kunt een eventueel gemiste dienst op een eenvoudige wijze terugluisteren.
We bedanken Bert van der Saag hartelijk voor zijn werk als webmaster van deze site.

Samenstelling kerkenraad
In de komende tijd zal kerkrentmeester Bennie Weijers afscheid nemen als lid van de kerkenraad. Bennie heeft zich drie ambtstermijnen ingezet ten behoeve van het beheer van
onze kerk. Een onontbeerlijke functie waarvoor we Bennie enorm dankbaar zijn. In de dienst
van 12 mei a.s. zullen we officieel afscheid nemen van Bennie als ambtsdrager. Ellen den
Hartog heeft zich bereid verklaard om werkzaamheden ten behoeve van het kerkbeheer uit
te voeren. Alhoewel Ellen geen lid van de kerkenraad zal worden, is haar inzet van harte
welkom. We wensen haar veel plezier en succes bij de werkzaamheden.

Belijdenis en jeugd
Het is fantastisch om te constateren dat er ook dit jaar weer jongeren zijn die de openbare belijdenis van hun geloof willen doen. Een enorm compliment waard. Niet alleen aan de
jongeren die deze stap wille nemen, maar ook aan de leiding van de jeugdkerk die het elke
keer weer voor elkaar krijgt om de
jeugd te boeien aan en te binden aan de
kerk. Anita Smids en Adri Breure zijn al
veel jaren de drijvende kracht in onze
jeugdkerk en verdienen in onze ogen een
enorm respect voor hun inzet en volharding. Anita en Adri heel hartelijk bedankt!
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Samenwerking
Naast de samenwerking die we aan het opbouwen zijn met de gemeente in Zevenaar, is er
een bijeenkomst geweest van afvaardigingen van de kerkenraden van de Liemerse gemeenten. Er is afgesproken dat we vervolgbijeenkomsten organiseren die verder zullen ingaan op
een groot aantal deelgebieden / onderwerpen. Van deze onderwerpen is het belang vastgesteld tijdens de eerste bijeenkomst in Duiven. In mei is een bijeenkomst gepland met als
onderwerp ‘Jeugdwerk’.
Namens de kerkenraad
Wout van Stempvoort
Diaken/ voorzitter

Oecumenische viering
Zondag 20 januari was er in de St.-Martinuskerk in Giesbeek
een oecumenische viering.
In deze viering ging ds. G. Bomer uit Rheden voor. Helaas moesten we dit keer muzikale ondersteuning door een koor missen.
Na de viering was er in de ontmoetingsruimte voorin de kerk een gezellig samen zijn.

Vieringen rond Pasen
Zondag 24 maart

10.00 uur

Palmpasen

ds. H. Noordeman
(Arnhem)

Donderdag 28 maart

19.30 uur

Witte donderdag
Heilig avondmaal

da. C.C.C. Klaver
(Beek)
m.m.v. de Jeugdkerk

Vrijdag 29 maart

19.30 uur

Goede vrijdag

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Zondag 31 maart

10.15 uur

Pasen

ds. G.H. Jansen
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Van de ouderlingen
Wij zijn heel blij dat we een eigen predikant hebben, die ons bijstaat en kan ondersteunen als dat nodig is.
Wij hebben ongeveer een keer in de 6 à 7 weken een ouderlingenoverleg. Omdat ds. Jansen zijn tijd kostbaar is, zal hij daar maar kort bij aanwezig zijn. In die tijd bespreken
we de bezoeken aan de zieken en andere belangrijke dingen.
De ouderlingen hebben de afgelopen periode weer enkele zieken bezocht en de 80plussers rond hun verjaardag.
In februari konden we op kraambezoek .Het is heel mooi dat Gijs Janssen t.z.t. in onze
kerk zal worden gedoopt.
Helaas waren er ook een paar sterfgevallen binnen onze kerkelijke gemeente. Is de rouwdienst in de kerk, dan zal er altijd een ouderling bij aanwezig zijn. Zijn we op de hoogte
gebracht van een crematie of een begrafenis van uit Het Gebouw, dan is het de wijkouderling die daar namens onze kerk naar toe gaat.

Kennismaking door de dorpen op de fiets
Rondom beroeping en aanstelling van een nieuwe predikant
wordt heel wat vergaderd. Vandaag is het 7 januari
2013; de eerste werkdag van Gert Jansen, predikant
Protestantse Kerk Lathum/Giesbeek. Tijd voor een tocht
door onze dorpen.
De ouderlingen hebben voor vandaag een programma samengesteld. Het weer is super dus wordt ons vervoermiddel van vandaag de fiets! Het eerste uur is er een ouderlingoverleg. We stellen onszelf en onze werkwijze aan elkaar voor en Gert krijgt de ledenlijst. We gaan verder per fiets en onderweg haken kerkenraadsleden en andere betrokkenen aan of af. De tocht gaat langs het Binnenrijk, Vogelvlucht en Loomanhuus. De Giesbeekse kerk is open en daar kunnen we genieten van de
kerststal (met de kudde schapen). De scriba halen we bij haar werk op en vervolgens
gaan we naar de familie Weijers die ons de lunch aanbiedt. ’s Middags gaat de kennismaking via Riverparc richting Lathum. Een van de leden die het langst lid is van onze gemeente is mevrouw Katgert. Zij vertelt enthousiast over de geschiedenis van het dorp,
de kerk en het Huis te Lathum. De beheerder van kerk en Wheme, Ina Berends, is het
volgende adres. Kwart voor vier bij de school voor een eerste ontmoeting met het team.
De afsluiting is bij de familie Hupkes aan de Bandijk.
Om vijf uur levert Gert de fiets weer in. Een
dag met heel veel korte ontmoetingen, verhalen en indrukken. Een eerste indruk. Bovenal is duidelijk dat de nieuwe predikant
voor Lathum/Giesbeek meer dan welkom is!
Een goed begin van – naar wij hopen - een
mooie tijd.
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Terugblik
Op 16 januari jl. hadden we weer een gemeente contactmiddag. Voor deze middag worden
de gemeenteleden van 75 jaar en ouder uitgenodigd. Zo ook de mensen die door omstandigheden de zondagse kerkdiensten niet goed kunnen bezoeken. Ook was onze predikant
ds. Jansen aanwezig.
Nadat iedereen voorzien was van koffie/thee met een oliebol of appelflap begonnen we
met een kort liturgisch moment. Er werd een kaars aangestoken en we gingen samen zingen en bidden.
De dominee las Cor. 13 voor en had een korte overweging over LIEFDE. We sloten dit gedeelte af met een gezang en een gedicht.
De potten met koffie en thee gingen weer rond en was er tijd om met elkaar een praatje
te maken. Ondertussen ging ds. Jansen de kring rond om met iedereen kennis te maken.
Als slot van deze bijeenkomst zong dhr. Rietveld het lied Jeruzalem. Daarna zongen we
samen gez. 442 (Jezus ga ons voor). Dhr. Hupkes zorgde voorde muzikale begeleiding.
We kunnen terug kijken op een fijne middag.
Een groet van de ouderlingen,
Willy, Willie en Ria.

De nieuwe paaskaars
Met Pasen viert de kerk dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Op paaszondag wordt het licht van Christus binnengebracht en de
nieuwe paaskaars aangestoken.
Het licht is Jezus die met zijn opstanding de dood heeft
overwonnen. Jezus leeft.
Op de paaskaars is een kruis aangebracht.
Het kruisteken is het meest bekende symbool van het christelijk geloof. Het Latijnse
kruis bestaat uit een lange staande balk en een kortere dwarsbalk over de bovenste helft
van de staande balk, maar er bestaan talrijke kruisvormen met hun varianten. Het kruis
verwijst allereerst naar het lijden van Christus. Het roept tevens op om zijn kruis na te
dragen. Het is daarnaast ook het symbool van de verzoening met God.
De alfa en de omega (boven en onder het kruis) zijn respectievelijk de eerste (Α) en de
laatste (Ω) letter van het Griekse alfabet. In Openbaring 22:13 staat: Ik ben de alfa en

de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
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Eerste impressies
Bijna drie maanden ben ik nu werkzaam in
Lathum-Giesbeek. Met veel plezier en voldoening. Eerlijk gezegd had ik ook niet
anders verwacht na de goed verlopen beroepingsprocedure, de aangename wijze
waarop met de kerkenraad werkafspraken
gemaakt konden worden, en niet in de laatste plaats, de onvergetelijke intrededienst op 6 januari j.l.
Al het mogelijke was gedaan om van de
intrededienst een geweldig
feest van te maken. En dat
werd het dan ook. Het was
echt een hartverwarmend
welkom. Heerlijk om zo te
mogen beginnen. Iedereen
hartelijk dank hiervoor! Het
enige wat wel enige energie
vroeg was de verrassende
fietstocht op de familiefiets. Fietsen tegen de dijk
op kan pittig zijn. Gelukkig
waren er fietsgenoten die
goed meefietsten. Dat
hielp. Wat eveneens hielp is
de fietservaring die ik in de
loop der jaren heb opgedaan
om moeilijke situaties te
overleven. Dus eerst anderen het zware
fietswerk laten doen voordat je het beste
van je zelf geeft. Dan kom je ogenschijnlijk fris en met gemak de dijk op.
Met de kerkenraad is afgesproken dat ik
naast de gangbare werkzaamheden de eerste paar jaar veel tijd zal besteden aan
kennismakingsbezoeken. Om zo elkaar als
gemeente en predikant te leren kennen.
Ieder gemeentelid zal door mij persoonlijk
worden benaderd voor een kennismakingsbezoek. In totaal gaat het om ongeveer
170 adressen. Dus het kan wel enige tijd
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duren voor u van mij hoort. Mocht het u te
lang duren, voelt u zich dan vrij om mij te
bellen als u mij wilt spreken (tel. 0313413349, bij geen gehoor graag één van de
ouderlingen benaderen, zij zullen mij dan
in kennis stellen).
Inmiddels heb ik diverse kennismakingsbezoeken afgelegd. Ik ben onder de indruk
van de hartelijkheid en de gastvrijheid
waarmee u mij ontvangt, onder de indruk
van de openheid en het vertrouwen in de
gesprekken, onder de indruk ook van de
indringende verhalen die worden verteld.
In korte tijd kan er
heel veel ter tafel
komen. Lief, maar ook
leed. Leed waar soms
geen woorden voor
zijn. Woorden hoeven
ook niet altijd. Integendeel. Soms heb je
vooral mensen nodig
aan wie je je verhaal
kunt vertellen, mensen die naar je luisteren en met je begaan
zijn. Niet meer en
niet minder.
Ik vraag mensen die
veel te verwerken
krijgen wel eens waar
ze de kracht en de moed vandaan halen om
verder te gaan. Soms kunnen mensen op
eigen kracht verder. Vaak vertellen mensen dat ze steun vinden bij medemensen,
in de kerkelijke gemeenschap en/of in het
geloof. Mooi om te horen hoeveel wij mensen voor elkaar kunnen betekenen, veel
meer soms dan wij zelf beseffen. Mooi
ook om te horen dat onze geloofsgemeenschap een bron van kracht en steun is voor
veel mensen. Stimulans genoeg voor ons
allen om met hart en ziel te blijven liefhebben, geloven en hopen.
Gert Jansen
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PAASONTBIJT 2013

De Paasviering begint ook dit jaar weer met
het traditionele paasontbijt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 31
maart. Om 9.00 uur staat het ontbijt klaar in
Het Gebouw te Lathum.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom; er zijn geen kosten aan verbonden. Na
afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.
Als het vervoer een probleem is, laat het even weten, dan regelen wij dat graag.
Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. De dienst begint om 10.15 uur. Voorganger is onze predikant ds. Gert Jansen.
U kunt zich tot 28 maart opgeven voor het paasontbijt door uw naam in te vullen op de
intekenlijst in de kerk of bij:
Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail fam.kleinikkink@kpnplanet.nl.
Graag tot ziens,
De CO groep.
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Kerkbeheer
De gebouwen rond de kerk hebben in de
afgelopen maanden last gehad van ongewenst bezoek. Eind december is er ingebroken in de Wheme. De deur van de nooduitgang werd geforceerd. Binnen is een
kast opengebroken. Behalve schade aan de
nooddeur en de kast werd er niets vermist.
Waarschijnlijk was men op zoek naar geld.
In februari is de deur van het baarhuisje
op de begraafplaats opengebroken. Ook
hier werd niets vermist. Waardevolle apparatuur wordt elders opgeslagen. Beide inbraken zijn gemeld bij de verzekering en
van de inbraak in de Wheme hebben we de
schade reeds vergoed gekregen.
Omdat het slot van de nooddeur van de
Wheme onherstelbaar is vernield, hebben
wij van de nood een deugd gemaakt en worden alle sloten van zowel Wheme, kerk als
baarhuisje vervangen. Ze krijgen allemaal
dezelfde cilinder, zodat alle sloten met dezelfde sleutel geopend kunnen worden.
In het kader van de BRIM (Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten)
regeling hebben we voor de komende jaren
voor onderhoud en instandhouding van ons
monumentaal kerkgebouw € 21.327,-- subsidie ontvangen. Deze subsidie wordt verspreid over 6 jaar uitbetaald. Voor dit jaar
staat o.a. reparatie aan de ramen van de
kerk op het programma.
Eind 2012 hebben we op een iets andere
wijze de Eindejaarscollecte gedaan. In
plaats van een acceptgiro heeft ieder gemeentelid een brief gekregen met daarin
vermeld het specifieke doel van de collecte, namelijk aanschaf van het nieuwe liedboek dat dit jaar in mei uitkomt. De op-

brengst was beduidend hoger dan voorgaande jaren en van de opbrengst kunnen
we al 24 boeken aanschaffen. Mocht u nog
een bijdrage willen geven voor dit doel, dan
kan dat te allen tijde op de bankrekening
van kerkbeheer (3216.57.764 t.n.v. Protestantse gemeente Lathum - Giesbeek) onder
vermelding “eindejaarscollecte” of “nieuwe
liedboek”.
In de personele bezetting gaat er ook wat
wijzigen in de komende periode. Het kosters–team wordt versterkt met Ane-Henk
Visser. Bennie Weijers zal zoals het er nu
naar uitziet in de kerkdienst van 12 mei afscheid nemen als kerkrentmeester. Bennie
is dan 12 jaar ambtsdrager geweest. Harm
Abbing zal in deze dienst bevestigd worden
als kerkrentmeester. Marieke Blokland
volgt Bennie Weijers op als secretaris van
het college van kerkrentmeesters.
Verder zijn wij druk bezig met het uitwerken van een plan tot aanpassing van de begraafplaats, zodat er weer voldoende ruimte is voor begraven in de komende jaren.
Daarnaast heeft de kerk- en kerkhofmuur
onze aandacht. Binnen niet al te lange tijd
zal deze gerestaureerd moeten worden.
We houden u hierover op de hoogte.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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Belijdenis doen
Bijna Pasen!
We naderen de Stille week;
Deze begint op Palmzondag, gevolgd door Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en dan is het Pasen.
Het is een tijd van bezinning , een mooie tijd, ook altijd een indrukwekkende week in onze
roerige samenleving, van crisis, altijd maar doorgaan , nauwelijks tijd en waar bezinning
vaak ver te zoeken is.
Voorafgaand aan deze Stille week hebben weer een aantal jongeren van de jeugdkerk nagedacht over belijdenis doen, over ‘erbij’ willen horen, over hun geloof en wat dat betekent.
En of je dan besluit om uiteindelijk belijdenis te doen, is aan de jongeren zelf .
Wel hebben deze gesprekken ertoe geleid , dat Mark Weijers en Laurens Sijbrant nu belijdenis willen gaan doen. Daar is echter wel het één en ander aan voorafgegaan.
In februari 2012 heeft de leiding van de jeugdkerk een start gemaakt met belijdenis bijeenkomsten. Vanaf 2013 heeft ook onze dominee Gert Jansen aan deze bijeenkomsten
deelgenomen. We hebben hele leuke, boeiende, maar ook zeer indringende gesprekken gevoerd. Over het Geloof, hoe je dat beleeft, hoe je daar mee om gaat en vooral hoe jij “het
geloof” gelooft! Geloven >> belijden.
Heel sterk kwam naar voren dat het Geloven voor een ieder anders kan zijn, maar dat het
heel belangrijk is om dat in een Gemeente gezamenlijk te kunnen doen. Onze Gemeente
biedt in deze daar voor volop gelegenheid!
Het zijn bijeenkomsten, die wij samen met de jeugd van onze kerk mogen doen.
Kritische opmerkingen van onze jongeren, scherpe vragen, het zet jezelf ook altijd weer
aan het denken. Dat zijn de ‘kadootjes’ voor onszelf en die nemen we elk jaar weer mee.
We doen het voor onze jongeren, maar het is daarnaast ook altijd een verrijking voor onszelf.
Laurens en Mark zullen op 1e Paasdag, hun Doop Belijden en willen dit samen met u doen!
Anita,
Gert,
Adri
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND (november 2012 t/m 15 maart 2013):
Nieuw in onze gemeente:
Dhr. P.A. Neeteson, Marsweg 2, 6988 BM LATHUM
Mw. P.H. van Loon–Wijgerse, Burg. Van Rielstraat 28 l, 6987 AZ GIESBEEK
Mw. K.M.S. van Emmerik, Watervogel 7, 6988 CA LATHUM
Mw. E.E.A. Prijs, Barenbroeklaan 2, 6987 BJ GIESBEEK
Heropname / voorkeurlidmaatschap:
Mw. A.C. Dorrestijn, Laarstraat 5, 6999 DM HUMMELO
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
Mw. A.C. Dorrestijn, Laarstraat 5, 6999 DM HUMMELO
Mw. H.E. den Hartog, Watersalamander 19, 6987 GP GIESBEEK
Geboren:
15-02

Gijs Janssen (zoon van Robin en Albertine Janssen, Giesbeek)

Overleden:
14-10

Dhr. D. Haremaker (72 jaar)

29-11

Mw. P. de Knijf-Klaassen (82 jaar)

07-01

Dhr. J. Tiecken (87 jaar)

06-02

Dhr. G. te Grotenhuis (85 jaar)

Verhuizing buiten de kerkelijke gemeente:
Mw. A.F. Huisjes (van Lathum naar Arnhem)

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
E-mail: leden@kerklathum.nl
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2013
De actie Kerkbalans 2013 is goed verlopen.
Door het barre winterweer hebben de vrijwilligers dit jaar de brieven rondgebracht
en de antwoorden weer opgehaald. Bij dezen onze dank daar voor. Tot nu toe is er
aan toezeggingen een bedrag van € 22.951,binnen. Ten opzichte van wat er in 2012 is
binnengekomen ( € 22.457,65) is dit een
stijging van ruim 2 %. Wij zijn dankbaar
dat u er blijk van hebt gegeven dat de kerk
u wat waard is. Mogen wij er op rekenen
dat u tijdig het door u toegezegde bedrag
overmaakt?
Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans
geven we hieronder wat cijfers.
Er zijn uiteindelijk 188 brieven bezorgd,
dat kan bij alleenstaanden zijn, gezinnen of
inwonende kinderen boven de 18.
Hiervan hebben 5 hun lidmaatschap beëindigd.
Van 9 hebben wij nog geen concrete toezegging gekregen.
6 adressen moeten nog weer worden benaderd.
5 geadresseerden doen geen toezegging.
Samengevat hebben wij 163 toezeggingen
ontvangen. Gemiddeld is er per geadresseerde € 140,-- toegezegd.

In de begroting voor 2013 was voor de opbrengst van Kerkbalans € 22.000,-- begroot. Dit was een beetje conservatief, in
de hoop dat de toezeggingen wat hoger
zouden uitpakken. Gelukkig is dat ook het
geval. Als iedereen zijn verplichtingen nakomt, kunnen we 2013 financieel goed het
hoofd bieden.
Voor ons als college van Kerkrentmeesters
is het belangrijk om aan het begin van ieder jaar uw toezeggingen te ontvangen. Wij
hebben bepaalde vaste verplichtingen zoals
het betalen van de predikant, de energienota’s, voorgenomen onderhoud en overig
kerkelijk werk. Als wij weten wat wordt
toegezegd, kunnen we verantwoord onze
verplichtingen aangaan. Blijkt er onvoldoende te worden toegezegd, dan kunnen wij
tijdig maatregelen nemen om als kerk financieel niet in de problemen te komen.

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf maandag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst
in mp3-formaat te beluisteren.
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Wij als jongeren willen Albertine
en Robin heel graag van harte feliciteren met de geboorte van hun
kleine jongetje Gijs.

J AAR GAN G 2 1
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Als jullie om oppas verlegen zitten tijdens de dienst dan kun je altijd Gijsje
bij ons brengen, dan passen wij wel op
hem.

U heeft het misschien al
gehoord, gezien of gemerkt. Wij de jongeren
verzorgen in samenwerking
met da. Christa Klaver de
witte-donderdagdienst.
We zijn druk bezig om het
leven van Jezus en Jos te
filmen.
Jezus - u allen bekend - en
Jos, ook een heel bijzondere jongen, die te maken
krijgt met de problemen
van nu.

Nu wil het geval dat we op
een zondagmorgen op de
Giese kop liepen, en wat ik
daar zag. Een groep mensen met mantels die geboeid stonden te luisteren
naar een man in een witte
jurk, hij sprak de anderen
toe.
Het deed me denken aan
een verhaal uit de bijbel,
maar of het allemaal echt
was?

N I EU WSB RI EF
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Dit bracht mij aan
het twijfelen

O

p 1e paasdag doen Mark en Laurens
belijdenis. Daarna moeten we hen missen bij de jeugdkerk, maar gelukkig komt
over een paar weken Albertjan ons jeugdkerkteam versterken.

Waar kijken
deze mensen
toch naar?

Weet u
het nog?

Ach ja, natuurlijk
naar de kerstmusical.

Hoi pap,
leuk datje
er bent!

Tja, ik weet
het ook niet
allemaal meer

J AAR GAN G 2 1
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Ha, straks ga ik
iets doen wat thuis
echt niet mag!

Sarah: ik vond het
superleuk om te zingen! En ik was helemaal niet bang en opa
en oma en omi waren
er ook bij.

Zie, dat
bedoel ik!

Ik wil snel weer een
musical doen!

Ik vond het leuk om Remco te spelen.
Het zingen vond ik ook leuk; ik moest best wel hoog zingen, maar
het ging goed. Ik vond het helemaal niet eng of zo.
Het is altijd erg gezellig om de musical te doen.
Groetjes, Sam

NR .
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Ik was in de musical gast in de herberg.
Ik vond het leuk om met z’n allen een musical te maken.
En ik vond het heel leuk om te doen. En het is een
leuke musical geworden.
Wat kon Sam mooi zingen!
Van Albertjan
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Ik speelde Linda in de musical Kerst op z´n kop.
Linda is de oudere zus van
Sanne.
Linda is een beetje chagrijnig want ze heeft niet veel
zin in de kerst, ze wil eigenlijk een ander kerstfeest,
het is altijd hetzelfde.
Uiteindelijk heeft Linda het
idee om kerstpatat te maken
voor de hele familie.
Toch nog wat anders: Kerst
op z´n kop.
Ik vond het een leuke rol om
te spelen, samen met m´n
zusje Sanne, gespeeld door
Carlina.
Van Anna
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Prijsvraag: kennen we onze buren?
Beste gemeenteleden,
Misschien wat ongewoons in de Nieuwsbrief deze keer.
Een prijsvraag! Kennen we onze buren?
Sjoerd en Adri hebben een rondje langs verschillende kerken rondom Lathum gemaakt.
Allemaal binnen een afstand van 16 km vanaf Lathum.
Sjoerd heeft 15 kerktorens gefotografeerd.

Er worden 2 vragen gesteld en deze luiden:
- Waar staat deze kerk?
- Van welk geloof is deze kerk
(bijvoorbeeld: RK, PKN )?
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Prijsvraag (slot)
Antwoorden als volgt samenvatten s.v.p.:
Foto 1

plaats

RK/PKN/?

Foto 2

plaats

RK/PKN/?

Enz.

enz.

enz.

Foto 15

plaats

RK/PKN/?

De antwoorden kunt u voor 27 april in de brievenbus bij de fam. Berends inleveren:
Koestraat 29, Lathum, of per e-mail: sjoerdberends@hotmail.com.
In de volgende nieuwsbrief wordt bekendgemaakt wie deze prijsvraag heeft gewonnen en
welke prachtige prijs hij/zij gewonnen heeft.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Sjoerd Berends en Adri Breure.

Pepermuntencabaret!

Commissie Ontmoeting en Bezinning.
De activiteiten in het kader van Ontmoeting en
Bezinning van de kerken in de zgn. Oude IJssel
Regio worden gebundeld. Gezamenlijk maken we
daarvoor publiciteit. Ongetwijfeld heeft u in de
regionale kranten en via Kerkleven gelezen over
de activiteiten. Als ik dit schrijf loopt het seizoen 2012/2013 bijna ten einde en op dit moment maken we plannen voor het volgende seizoen.

Graag wil ik u attenderen op een van de laatste
programma-onderdelen, namelijk het Pepermuntencabaret. Dit cabaretprogramma wordt gepresenteerd door Johan Smedema. Hij
schrijft zelf de teksten. Vrolijk, maar soms ook heel serieus wordt aangekeken tegen zaken die de kerk en samenleving raken. De muzikale begeleiding is in handen van pianist Peter Hartman.
Enkele reacties van bezoekers in het reageerboek:
Een kerkelijke verfrissing
Fris, pittig en sterk!
Een intelligent en humorvol programma.
Datum; 24 april, 20.00 uur Galluskerk in Angerlo. Entree 5 euro.
Een aanrader!

1
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Derde editie van The
Passion in Den Haag
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The Passion is een spraakmakende herver-

telling van de laatste uren van het leven
van Jezus, gebaseerd op de BBC Manchester Passion uit 2006.

Pasen gaat voor veel mensen over eieren.
Maar het is ook het verhaal van de dood
tie. Na Gouda en Rotterdam, vormt nu Den
en opstanding van Jezus. Een eeuwenoud
Haag het decor van de Paasvertelling. Het
en krachtig verhaal dat ooit de wereld op
hoofdpodium van The Passion Den Haag
zijn kop zette en nog steeds miljoenen
staat op een unieke plek, namelijk in de
christenen in zijn greep houdt.
Hofvijver aan de kant van het Buitenhof.
Daarnaast trekt het grote verlichte kruis
langs het Vredespaleis en Paleis Noordein- Door The Passion is het mogelijk om het
paasverhaal te vertellen aan mensen die
de naar het podium in de Hofvijver.
normaal gesproken niet naar de kerk gaan.

The Passion beleeft dit jaar de derde edi-

Bij het evenement zijn duizenden mensen
aanwezig. Via de tv kijken meer dan een
om 20.30 uur live te zien op Nederland 1
en internet. Er zijn herhalingen op Neder- miljoen mensen mee. Een ongelooflijk bereik!
land 1 (15:57 uur) en op Nederland 3
Er zijn verschillende manieren om bij The
(23:22 uur) op zaterdag 7 april.
Passion betrokken te zijn:
The Passion is een samenwerking tussen

The Passion is donderdagavond 28 maart

de omroepen EO en RKK, het Nederlands

Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk
in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk

en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Online zijn de laatste updates van The
Passion te volgen via Facebook, Twitter,
Hyves en de website



Meegenieten via tv: Nederland 1,
20.30 uur;

Het evenement live bijwonen: Hofvijver, Den Haag, 20.30 uur;
Meelopen in de processie en daarmee
onderdeel uitmaken van het evenement.

Kijk voor meer info op www.thepassion.nl

