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Iedereen is van harte welkom
op de gemeenteavond
donderdag 28 november a.s.
om 20.00 uur in de kerk te Lathum

Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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De hoop, een klein meisje van
niks, bron van nieuw leven...
De tijd dat veel mensen bijna als vanzelfsprekend hoopten op een betere toekomst lijkt
voorbij. Sterker nog, hoop is een schaars goed geworden in onze wereld. Sommigen zullen zelfs zeggen: de toestand in onze wereld is hopeloos.
En toch. We kunnen niet leven zonder hoop. Hoop dat het morgen beter zal gaan: herstel van een ziekte, eindelijk een nieuwe baan, herstel van een verstoorde verhouding,
een nieuwe relatie, minder financiële zorgen, meer ontspannen leven, een duurzame
toekomst voor onze (klein)kinderen, alle schepselen en onze aarde, meer wereldwijde
vrede en gerechtigheid...
Hoop is als zuurstof, zonder hoop kwijnen we weg en gaan we dood.
Hoop - we hebben het zó nodig, en het lijkt zó weinig voorhanden.
Nog even en Advent begint. Advent: tijd van inkeer en bezinning, tijd van zoeken naar
hoop, tijd van voorbereiding ook op het Kerstfeest, feest van de hoop.
Kerstfeest, de geboorte van Jezus, is het feest van de hoop in een donkere, schijnbaar
hopeloze wereld. Waar wij mensen soms nergens meer op durven hopen, daar blaast
God zelf de hoop nieuw leven in door de gestalte van een kwetsbaar kind.
Hoop wordt wel het kleine zusje genoemd van de grote zussen geloof en liefde
(Charles Péguy). Geloof is onmisbaar. En de liefde is de meeste. Maar in onze
onzekere tijd is hoop misschien wel het allerbelangrijkste, en het meeste nodig.
De grote zussen geloof en liefde kunnen niet bestaan zonder het kleine zusje hoop.
Waar het kleine zusje hoop geboren wordt, daar komen de grote zussen geloof en liefde opnieuw tot leven. Daar staan mensen op uit hun misère en wanhoop. Ze stromen
vol met nieuwe levensenergie en -kracht. Ze durven weer vrijuit te leven en te dromen
over een hoopvolle toekomst. Zich met vertrouwen en liefde in te zetten voor een ander leven, een betere wereld. Hartverwarmend en aanstekelijk.
De hoop, een klein meisje van niks...
De hoop, tegelijk een geschenk van God, dat ieder
jaar opnieuw met Kerst geboren wordt.
De hoop, een bron van nieuw leven, fris elan,
ruimhartige liefde, toegewijd geloven.
Hoopvolle dagen toegewenst!
Gert Jansen
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Vieringen rond Kerst
Zondag 24 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag

ds. G.H. Jansen

Zondag 1 december

10.00 uur

1e advent

ds. H. Noordeman
(Arnhem)

Zondag 8 december

10.00 uur

2e advent

da. I. Eldering (Velp)

Zondag 15 december

10.00 uur

3e advent

ds. J. Kaai (Kleef)

Zondag 22 december

19.30 uur

Musical jeugdkerk/
zondagsschool /kindernevendienst

Dinsdag 24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. G.H. Jansen

Woensdag 25 december

10.00 uur

1e kerstdag

ds. W. van Buuren
(Oosterbeek)

Zondag 29 december

10.00 uur

ds. G.H. Jansen

Dinsdag 31 december

19.30 uur Oudejaarsavond

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Bij de kerkdiensten
Zondag 24 november
Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in het teken van gedenken. We noemen
de namen van geliefde mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Familieleden
worden uitgenodigd om een gedachteniskaars voor hun dierbaren te ontsteken. We
staan eveneens stil bij geliefden die eerder van ons heengingen. Iedereen die wil, krijgt
gelegenheid om ook voor hen een kaars te ontsteken.

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Hanna Lam
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Zondagen van Advent
Op 1 december is de eerste van vier Adventszondagen. Advent is de tijd van inkeer en
bezinning, van hoopvolle voorbereiding op het Kerstfeest, voorbereiding op de toekomst van God. De kleur in Advent is paars: kleur van inkeer en omkeer.
Diensten rond Kerstfeest
We vieren de geboorte van Jezus, teken van hoop voor mensen dolend in het donker,
teken van Gods oneindige liefde voor ons mensen. Komt allen tezamen, jubelend van
vreugde!
Goede, inspirerende diensten toegewenst!
Tenslotte
De maand december komt eraan. December is voor veel mensen een aangename
maand gevuld met feesten, gezelligheid en intimiteit. Voor veel andere mensen is december juist een moeilijke maand vanwege de confrontatie met eenzaamheid en gemis. Ik hoop dat het Kerstevangelie ons allen licht geeft in donkere dagen en tegelijk
ook inspireert om aandacht voor elkaar te hebben, en met elkaar in lief en leed mee te
leven.
Een hartelijke groet,
Gert Jansen
Dinsdag 18 december is de kerstviering van de Chr. Vrouwenvereniging Lathum en de seniorenvereniging Gezellig Samen om 19.30 uur in Het Gebouw.
Om alvast in de agenda van 2014 te zetten:
Woensdag 15 januari 2014 is de jaarlijkse gemeentecontactmiddag.
De uitnodiging hiervoor ontvangen betrokkenen eind december.
Deze middag wordt georganiseerd door ds. Jansen en de ouderlingen.

Elke zondag is er is kinderoppas in onze kerk!
Wil je meer weten? Bel dan Aafke 06-301.35.982
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Van de kerkenraad

den als gevolg van invoering van het nieuwe liedboek. De oude bundel uit 1973 was
een bekend fenomeen. Nu moet iedereen,
vooral de organist, weer goed kijken welke
Vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben we weer veel en liederen gezongen worden. Muziek is een
belangrijk element in de eredienst en de
vaak een beroep mogen en kunnen doen
organisten vervullen daarin een essentiële
op veel vrijwilligers. Zij zijn het die de gemeente in staat stelt om zoveel activiteiten rol. Een speciaal woord van dank aan onze
te ontplooien en te onderhouden. Alle men- organisten is daarom erg op zijn plaats.
sen van onze gemeente mogen daar gelukkig vruchten van plukken. De jeugdigen in
de zondagsschool, de jeugdkerk en de
sinds kort opgerichte oppasdienst. De ouderen bij bijeenkomsten die speciaal voor
hen worden georganiseerd. En tijdens de
kerkdiensten wordt de eredienst met regelmaat ingevuld of aangevuld door vrijwilligers waardoor deze telkens voor ieder wat
wils bieden. Het geloven in onze gemeente
wordt daardoor niet alleen een levenswijze
en overtuiging, maar ook een activiteit die
de betrokkenheid en verbondenheid verSamenwerking in de Liemers
groot. Het lijkt zo vanzelfsprekend, want
Er zijn tot nu toe twee bijeenkomsten van
de kerk is schoon, de lampen en verwarde moderamina van de Liemerse gemeenming branden, de internetsite is up-toten geweest. Het doel van de bijeenkomdate, de klok luidt, de vlag wappert op de
sten is om op zes vastgestelde gebieden de
feestdagen, het gras en de heg zijn gemaaid, de nieuwsbrief (zelfs een extra uit- mogelijkheden te bezien of een samenwerking vruchtbaar kan zijn. De zes gebieden
gave) is opgesteld en verspreid.
zijn: jeugd, kerkbeheer, diaconie, ereAmbtsdragers, commissieleden, kosters,
leiders van de zondagsschool en jeugdkerk dienst, pastoraat en inspiratie/ ontmoeen alle andere algemene vrijwilligers; Heel ting.
Naast de twee bijeenkomsten die ik hierbohartelijk dank voor jullie tomeloze inzet.
ven noemde, zijn er diverse contacten geweest binnen de genoemde gebieden. Het
Organisten
Deze keer willen we een speciale aandacht blijkt dat er een grote wil bestaat om van
elkaar te leren en geleerde lessen te delen.
schenken aan onze organisten. Organist
zijn is meer dan de liederen voorspelen en Er zijn soms hele praktische resultaten. U
kunt bijvoorbeeld denken aan een gezabegeleiden. Stelt u zich voor dat de orgels
menlijke pool van organisten.
in de kerken zich niet meer zouden laten
De deelnemende gemeenten zijn: Duiven,
horen… De voorbeWestervoort, Zevenaar, Rijnwaarden en onreidingen beginnen
ze gemeente.
bij het bekend worden van de liturgie
en de bijbehorende
liederen. Maar dan
zijn er tijdens de
dienst ook best nog
vaak verrassende
aanvullingen of verzoeken van een voorganger. Dit jaar
moeten de organisten zich ook nog
eens extra voorberei-

Visitatie
In het voorjaar van 2014 zal weer een visitatie plaatsvinden. U kunt als gemeentelid
met de visitatoren spreken. Te zijner tijd
zult u van de details op de hoogte worden
gesteld.
Namens de kerkenraad
Wout van Stempvoort
Diaken
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:

donderdag 28 november 2013
om 20.00 uur in de kerk 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. Algemene informatie
PAUZE
7. Het Nieuwe Liedboek. Ds. Gert Jansen zal het één en ander vertellen over de uiteenlopende betekenis van de liederen uit de “herfst” periode.
8. Rondvraag.
9. Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkrentmeesters kunt u tussen 24 en 26
november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar tel. 63.07.60
(diaconie) en Bert van der Saag tel. 63.00.50 (kerkrentmeesters).
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 28 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Miep van Hunen, scriba

P AGINA 8

J AARGANG 2 1

NR.

2

VERSLAG GEMEENTEAVOND
Gehouden op 22 november 2012
Afmeldingen: Tineke Rispens, Wout en Rolande van Stempvoort, Cecile Besselink,
Ria van Doorn, Willem Sijbrant, Anneke Nijman
Aanwezig 24 personen
Verslag: M. van Hunen (scriba)
1.

WELKOM EN OPENING
De voorzitter, Wout van Stempvoort, is helaas niet aanwezig. Adri Breure heet
iedereen van harte welkom.
Willy Hupkes opent de vergadering; we zingen lied 479 vers 4.
De agenda wordt aangepast: eerst het officiële gedeelte t/m punt 8, een korte
pauze, daarna een film met uitleg over Israel gemaakt door Adri.

2.

VERSLAG VORIGE VERGADERING 24-11-2011
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. het verslag.

3.

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK.
Mededelingen:
We zijn blij dat we (per 1 januari) een nieuwe dominee hebben. Op de extra
gemeenteavond van 25 oktober heeft u al kennis kunnen maken met ds. Gert
Jansen en zijn vrouw Jetta Scheper. De bevestigingsdienst zal op 6 januari
2013 plaatsvinden. Verdere mededelingen hierover volgen.
Vrijwilligers: Fijn dat het afgelopen jaar nieuwe ambtsdragers de kerkenraad
zijn komen versterken. Maar ook komend jaar zijn er nieuwe mensen nodig.
Het is leuk en inspirerend werk. Wie komt ons helpen?
Vanuit de PKN: 25 mei 2013 presentatie van het nieuwe liedboek. In het
nieuwe liedboek staan bijna 1000 (oude en nieuwe) liederen.
De classis zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw worden ingedeeld
(Bronkhorst komt erbij)
Ingekomen stukken
Buiten de afmeldingen, zijn er geen ingekomen stukken.

4.

FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
De jaarrekening is opgesteld door Jacqueline Schouwenaar, een verkorte versie wordt rondgedeeld. Henk Hupkes heeft de jaarrekening gecontroleerd. De
rente is verlaagd, daardoor zijn er minder rente inkomsten. Het diaconaal
quotum is gestegen. Dit jaar is er een negatief saldo van € 3000,00 , voor één
keer is dit niet erg, als het maar niet structureel is.
Uit het financiële jaarverslag blijkt dat de diaconie probeert ondersteuning uit
te voeren met de middelen die uit de opbrengsten van het vermogen komen.
Het is elk jaar weer moeilijk om te bepalen welk leed er verzacht kan worden.
De meeste doelen die gesteund worden komen van de advieslijst die de PKN
opstelt.
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Het afgelopen jaar heeft de diaconie getracht om steun in de directe omgeving
te verlenen. De diaconie is zich bewust van het feit dat de crisis ook mensen
in onze gemeenschap kan raken. We zien bijvoor–beeld dat er in toenemende
mate een beroep gedaan wordt op de voedsel- en kledingbanken.
De jeugd wordt betrokken bij de diaconale taken. Afgelopen jaar is een bedrag
van € 500,00 door de leden van de jeugdkerk besteed aan doelen die door hen
zelf werden vastgesteld. Dit gaf de jeugd in ieder geval het beeld dat er dilemma’s ontstaan, doordat er meer goede doelen te steunen zijn, dan dat er euro’s
te besteden zijn.
Op dit moment wordt een plan ontwikkeld om met de jeugdkerk / zondagsschool en mogelijk ook samen met de Ds. Jonkersschool een diaconaal project
uit te voeren, waarbij niet alleen financiële steun aan de orde zal zijn, maar
ook de handen uit de mouwen worden gestoken. U zult hierover horen zodra
de plannen concreet zijn en wellicht zullen we ook een beroep doen op u allen
om deel te nemen.
5.

FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opgesteld door Bert van der Saag en Ab Klein Ikkink – gecontroleerd door Alfred Blokland en Jan den Hartog.
Ab geeft een toelichting op de jaarrekening van 2011 en de begroting van 2013.
Ook de kerkrentmeesters proberen de begroting rond te krijgen met de opbrengsten uit levend geld, zodat het vermogen in stand blijft.
De begraafplaats heeft een eigen exploitatie, in verband met verplichtingen om
het kerkhof te onderhouden.

6.

KERKENWERK



We zijn blij dat we, in de persoon van Aafke Smits, er een jeugd–ouderling bij
hebben.



De jeugdouderlingen kunnen melden dat de voorbereidingen en het oefenen
voor de kerstmusical al weer volop in gang zijn. De kerstmusical wordt op 15
december gehouden.



De ouderlingen organiseren op 16 januari een contactmiddag voor ouderen en
mensen die moeite hebben de zondagsdiensten bij te wonen.



Veel ouderen, zieken en mensen die steun konden gebruiken zijn door de ouderlingen bezocht. Indien gewenst konden de ouderlingen een beroep doen op ds.
Arjen Hiemstra.

7.

RONDVRAAG
Complimenten voor alle mensen die zich inzetten in onze gemeente.

SLUITING door Willie den Hartog
PAUZE
Adri laat een film over Israel zien, en geeft een toelichting.
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Staat van baten en lasten

Totaal exploitatie

Begroting
2012

Rekening
2012

Rekening
2011

Baten
80
81
83
85

€
€
€
€
€
Totaal baten

2.000,00
10.500,00
26.750,00
3.660,00
42.910,00

€
€
€
€
€

10,00
12.744,18
27.761,33
4.388,00
44.903,51

€
€
€
€
€

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.800,00
2.100,00
17.550,00
950,00
3.350,00
1.950,00
3.210,00
550,00
200,00
35.660,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.462,01
8.131,62
9.882,62
846,18
2.525,76
1.475,24
2.919,09
667,83
301,55
33.211,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.967,00
2.219,00
24.172,00
671,00
3.556,00
2.030,00
3.020,00
591,00
202,00
43.428,00

Resultaat = saldo baten - lasten €

7.250,00

€

11.691,61

€

2.663,00

Baten onroerende zaken
Rrentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Subsidies en bijdragen

Lasten
40
40
43
44
45
46
47
48
58

Lasten monumentaal kerkgebouw
Lasten kerkelijk centrum (Wheme)
Pastoraat
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Verplichtingen/bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten / bankkosten
Overige lasten
Totaal lasten

Het voordelig resultaat op de exploitatie over 2012 is toegevoegd aan het vermogen.
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Van de Co-groep
Tussen de vorige nieuwsbrief en deze zijn we drie keer actief geweest.
Op eerste Paasdag het paasontbijt waar we met heel veel mensen samen het paasfeest begonnen. We werden weer gastvrij ontvangen in “Het Gebouw”, dat net weer
open was na een verbouwing.
In juni was de openluchtdienst gepland. Dit jaar in de tuin van Huis te Lathum. Helaas werkte het weer niet mee en moesten we uitwijken naar de kerk. Volgend jaar
hopelijk weer een nieuwe kans. We hebben daar met elkaar nagedacht over het thema “Als een vogel” . Muzikale medewerking was van Eva Peet op harp.
Tenslotte was in september de startdienst van dit seizoen. Een dienst die anders dan
anders begon, met koffie onder de toren. In kleine groepen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de vraag wat bezielt ons, wat inspireert ons in ons dagelijks leven
en in ons geloof. Dit aan de hand van waslijnen vol foto`s Een inspirerende dienst.
Vanaf die zondag is ook het nieuwe liedboek in gebruik.
Voor de rest van dit jaar hebben we nog twee bijzonder diensten, op 24 november de
eeuwigheidszondag. Daarin staan we stil bij de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen.
Na de dienst drinken we samen koffie
Op 24 december is de kerstavonddienst m.m.v. Zang en Vriendschap, natuurlijk sluiten we deze avond af met glühwein en chocolademelk.
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND

(16 maart - 3 november 2013):

Nieuw in onze gemeente:
Mw. A.C. Terwoert, Mr. Willemsenstr. 3, 6987 AM GIESBEEK
Dhr. J.H.C. Zoetekouw, Meentsestr. 80, 6987 CR GIESBEEK
Mw. L.A.J. de Leeuw, Ticheloven 46, 6987 GM GIESBEEK
Mw. S. Harlé, Meentsestraat 5, 6987 CH GIESBEEK
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
Dhr. J. Weijers naar Burg. Van Rielstraat 28h, 6987 AZ GIESBEEK
Mw. B. Sijbrant-Phielix naar Burg. Van Rielstraat 36d, 6987 AZ GIESBEEK
Overleden:
21-03 Mw. T.E. Beumer-Pennekamp, Giesbeek – 80 jaar
29-10 Dhr. E.J. van Dijk, Lathum – 88 jaar
Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
Mw. P.A.I. Bos & Dhr. Th.N. Huisjes (van Lathum naar Zevenaar)
Dhr. J.H.M. Hermsen (van Lathum naar Zevenaar)
Dhr. M.H.M. Tikken (van Lathum naar Duiven)
Dhr. L. Sijbrant (van Giesbeek naar Den Haag)
Mw. L.G.H. Abbing (van Giesbeek naar Arnhem)
Mw. J.J.A. van Bavel (van Giesbeek naar Amsterdam)
Overig
31-03 Belijdenis

Dhr. L. Sijbrant

31-03 Belijdenis

Dhr. M.G. Weijers

21-04 Doop

Gijs, zoon van

Robin & Albertine Janssen-Klein Ikkink

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
E-mail: leden@kerklathum.nl
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De vrijwilligersdag 2013
Woensdag 24 april
Het eerste overleg. Na 10 jaar hebben we de rode draad van het geheel aardig te pakken. Je verandert een keer dit of verzint dat, maar dat is het meeste werk niet.
De datum is en blijft altijd even puzzelen. De vakantie is vroeg dit jaar, dus gaan we
over de vakantie heen en komen we uit op zaterdag 10 augustus.
Donderdag 8 augustus
Het is nog steeds mooi weer en we gaan alvast de tenten opzetten. De koeling (hoe
belangrijk is dat: warm bier of wijn, brr!) aansluiten, lichies ophangen. We doen dit
de laatste tijd al op de donderdag want dan kunnen we op vrijdag en zaterdag alles
gelijk in de koeling zetten en hoeven we niet steeds heen en weer naar de schuur. Je
krijgt er het heen en weer van, en de Vierdaagse lopen we een andere keer .Zo langzamerhand zou iedereen het toch moeten kunnen dromen hoe de tent op te zetten.
Maar elk jaar past er weer iets anders niet. 9 uur, er staan 2 tenten, 1 koelblok, 2
koelkasten, een heeeel ouwe radio en een paar vreeeesuluku lampen, dit in verband
met het thema gezelligheid kent geen tijd.
Koffie, jongens! Morgen is er weer een dag.
Vrijdag 9 augustus
Ik ga vandaag op stap met de 3 G’s: Gerard, Geza, Geurt. We gaan boodschappen
doen.
3 kilo van dit, 5 kilo van dat, 6 flessen wijn, 12 flessen cola, het is een heel gedoe,
maar samen met mijn 3 G’s hebben we de bak van de truck zo vol.
Eigenlijk is boodschappen doen toch ook werk van niks: (1) je pakt ’t van het schap
en legt ’t in de kar, (2) je pakt ’t uit de kar en legt ’t op de lopende band (Mies Bouwman met de 1 van de 8 show was er niets bij), (3) je pakt het snel op en dan gaat het
de kar weer in, (4) bij de auto aangekomen – je raadt het al – pak je alles weer beet
om het in de auto te leggen, (5) we gaan nog even door, thuisgekomen kun je ’t natuurlijk niet in de auto laten liggen dus ’t moet naar binnen of in de koelkast, (6) en
dan als laatste mag je alles nog een keer vasthouden om het te verwerken.
Al met al heb je alles dan 6 keer vastgehouden. Wat een ambacht.
Zaterdag 10 augustus
De zaterdag is altijd druk druk druk,met van alles en nog wat, gelukkig komen Cecile
(al een aantal jaar) en Luuk ons helpen.
Om een uur of 4 is de landelijke biercontrole, is ‘t koud genoeg?, hoe is de smaak?, is
het wel een goed jaar?, zit er genoeg schuim op? Kunnen we dit vanavond wel uit delen? Denk het wel.
Het blijft een mooie avond, gezellig.
Iedereen praat eens een keer met iemand anders, en dat is nou net de bedoeling van
deze avond.
We hadden besloten om dit keer geen koffie te doen. Heb het eigenlijk toch wel een
beetje gemist. Maar dat hebben we de volgende morgen na de kerk onverwachts goed
gemaakt door acuut koffie te zetten, konden we nog mooi even napraten.
Anita Smids
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Zondag 12 mei

eens kijken? Ja maar hoe dan? Nou, wij
beuren je gewoon op, zegt Thomas tegen
Wat was er toen? Weet u het nog? Vast wel. Sam. Zo gezegd, zo gedaan, en voordat ie er
Albertjan nam afscheid van de zondagserg in heeft, gaat Sam de lucht in en kijkt
school en Harm Abbing werd bevestigd als door het raam naar binnen. Ze zitten allelid van de kerkenraad. Het is dan zo onder- maal heel gewoon rustig te zitten, ze zouhand de gewoonte geworden dat degene die den toch niet slapen?, roept ie en zwaait
uitvliegt bij de zondagsschool dat doet met naar de mensen.
behulp van een kabelbaan, en zo vangen
de jongeren van de jeugdkerk hem dan
op.
Eerst het officiële gedeelte in de kerk,
een praatje van jeugdouderling Aafke en
daarna gaan alle jongeren naar buiten
om de kabelbaan zo strak en hoog mogelijk te trekken. Gelukkig zijn ze er bijna
allemaal, spierballen genoeg, dat gaat
wel lukken. Het is toch nog wel een heel
gedoe hoor, je denkt dat het goed hangt,
iemand gaat er aan hangen en ….. komt
met zijn gat op de grond. Te slap! Nee
jongens, het is nog niet goed. Alles weer
losgehaald. Weer moeten de sterke mannen hun spierballen laten zien. En dan,
ja, het gaat goed.
Albertjan wil heel stiekem wel een keer oefenen.

In de kerk is ’t warm en ze luisteren naar
de dominee en het orgel, plotseling verschijnt er links boven voor het raam een
gezicht dat lachend naar binnen kijkt. Ha!
En wakker is iedereen weer. Ja, we zullen
best moeten wachten, en hij staat weer met
beide benen op de grond.
Dan gaat de kerkdeur open en de mensen
komen langzaam aan buiten . Albertjan beklimt de ladder, terwijl de anderen van de
zondagsschool het goed vast houden. En
roetsj, daar gaat hij naar de andere kant
waar de jeugdkerk staat en hem opvangt.

Nog meer liefhebbers? Ja!, roept Harm, ik.
Hij is zojuist bevestigd als kerkrentmeester.
En rap beklimt hij de ladder zoals hij dat in
z’n schipperscarrière vaker heeft gedaan,
zoeft naar beneden, waar ze hem opvangen.
Nu is het wachten tot dominee Gert “klaar” Hey, zegt Sam, nu ben je bij de jeugdkerk
is. Duurt wel lang hé? Ja, wat zouden ze
en helemaal niet bij dat andere.
daar toch nog aan het doen zijn, zullen we
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Jeugd diaconie
Vergadering 1
Er is € 1000,- beschikbaar die wij als jeugd diaconie gaan verdelen.
Die € 1000,-komt van de “ouwe” (HA!) diaconie; zij hebben dit aan ons toegezegd.
Goed. We hebben een voorzitter en een scriba nodig. Wie wil er wat zijn? Na even nadenken wil Carlina wel de scriba zijn en Vincent de voorzitter.
Dus de voorzitter neemt het van ons over.
De opdracht die ze van ons krijgen is om goede doelen te zoeken zo dicht mogelijk in
onze eigen leefomgeving. Op internet kun je natuurlijk veel vinden en er waren een
paar doelen aangedragen. Ach en een uur is niks, het is het is alweer 11 uur, de
voorzitter bedankt iedereen en tot de volgende keer.
Vergadering 2
Er zijn in totaal 15 doelen gevonden en die liggen op tafel. Dat zijn er te veel, dus
gaan we ze een voor een bekijken en selecteren. Welke komen er op de middenstip en
welke op de reservebank.
Dat lukt aardig.

Nog 1 vergadering en ’t is rond.

Vergadering 3
De voorzitter wenst ons allen een goede morgen en opent de vergadering.
Er liggen 6 doelen op de middenstip:
-

Kika voor het medisch kindercentrum;
Motorrun Doesburg;
Voedselbank Zevenaar;
4 mei comité;
Dushi-huis Ellecom;
Stichting Dierenambulance Gelderse vallei.
Na toch nog aardig gediscussieerd te hebben is dit het resultaat:

- 4 mei comité krijgt € 250,want ze vinden het belangrijk dat
Hoi pap,mensen blijven (her)denken aan
de vrede;
leuk datje
er bent!- Dierenambulance krijgt € 200,- Voedselbank krijgt€ 150,spreekt voor zichzelf;
- Dushi-huis krijgt € 200,- dit is
een huis voor jongeren die om
welke reden dan ook thuis niet op
hun plek zitten;
- Motorrun krijgt € 200,- dit is een groep vrijwilligers die elk jaar een motordag organiseert voor jongeren
met een geestelijke beperking.
De voorzitter bedankt
iedereen voor de prettige samenwerking.

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

DE KERSTMUSICAL!
Wij hebben er zin in en gaan
van start. Zondag 22 december om 19:30 uur bent u welkom om naar onze super spannende kersmusical te komen
kijken. Wij hopen u dan te zien
in de kerk te Lathum.
Groetjes, de kinderen van de
jeugdkerk en zondagschool/
kindernevendienst.

Zie, dat
bedoel ik!

KERSTBOULEVARD
De tijd vliegt want het is over een paar maanden al weer kerst. Een tijd die voor veel van
ons fijn is om te vieren met familie en vrienden.
Wat betekent kerst voor u?
Ds. Jonkersschool en de jeugd van PKN
Lathum-Giesbeek willen u laten zien wat de
kerstgedachte van onze dorpsgenoten is. U
bent van harte welkom om te zien, luisteren,
horen, proeven en voelen.
Woensdag 18 december van 17:30 uur tot
19:00 uur bij de Lathumse kerk, de Wheme
en de Ds. Jonkersschool.
Tot dan!

NR.
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Kerstquiz
Het verhaal van de geboorte van Jezus spreekt veel mensen aan. Maar wat weet je
echt van het Kerstverhaal? Test je Bijbelkennis!
1. In welke plaats is Jezus van Nazaret geboren?
A. Nazaret
B. Betlehem
C. Jezuseik
D. Jeruzalem
2. Welke dieren waren aanwezig bij de geboorte van Jezus?
A. Een os en een ezel
B. Een schaap en een geit
C. Een haas en een kalkoen
D. Daarover staat niets in de Bijbel
3. Welke keizer regeerde er toen Jezus geboren werd?
A. Julius
B. Augustus
C. Nero
D. Karel de Grote
4. Wat zei de herbergier toen Jozef en Maria in de herberg wilden logeren?
A. ‘”Je had van te voren moeten boeken. Met kerst zit alles vol’’
‘B. “Helaas is de herberg vol’’
C. “Zwangere vrouwen moeten in een stal slapen’’
D. Daarover staat niets in de Bijbel.
5. Wie kwamen er op bezoek toen Jezus in de voederbak lag?
A. Herders
B. Magiërs (wijzen) uit het Oosten
C. De twaalf apostelen
D. Herders en magiërs uit het Oosten
Kijk voor de juiste antwoorden op pagina 22.

Uit buxushout gesneden kleine beeldengroep (16,3 cm hoog) van de Heilige Familie van de hand van Jan III
van Doorne uit ca. 1650.
Foto: Rijksmuseum Amsterdam
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Kerkbeheer
Vanaf begin oktober wordt er hard gewerkt rondom de kerk. De kerkhofmuur
en het baarhuisje worden grondig gerestaureerd zodat ze er weer jaren tegen
kunnen. Van de kerkhofmuur wordt het
voegwerk vernieuwd en het hekwerk
wordt weer in zijn oude luister hersteld.
Waar nodig wordt de fundering van de
muur hersteld. Ook het hekwerk voor de
Wheme wordt in het plan meegenomen.

vanaf de erfscheiding wordt een nieuwe
haag gepland. Als deze haag voldoende is
gegroeid wordt de oude beukenhaag verwijderd zodat het achterste gedeelte van
de begraafplaats gereed gemaakt kan
worden voor gebruik voor de komende
jaren. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.
Als kerkrentmeesters binnen de Liemers hebben we sinds dit jaar regelmatig overleg met elkaar. We verwachten dat we hiermee elkaar kunnen versterken. Eén van de knelpunten voor de komende jaren is het
dreigende tekort aan organisten.
Vanuit het overleg is de wens naar
voren gekomen om een soort organistenpool te starten. Nu reeds kunnen we in Lathum gelukkig al regelmatig een beroep doen op organisten
uit de regio. Verder komen onderwerpen als Kerkbalans, begraafplaatsbeheer en financieel beheer
aan de orde.

Van het baarhuisje wordt het
meeste houtwerk vervangen omdat
het of rot is of door houtworm aangetast. Gedeeltelijk wordt het voegwerk vernieuwd. De restauratie
wordt uitgevoerd door de firma
Hoffman uit Beltrum die ook de
kerk en de toren heeft gerestaureerd.
Er is veel moeite gedaan om subsidie te verkrijgen van verschillende
instanties en dat is redelijk goed
gelukt. Het bedrag dat overblijft
wordt ontrokken aan het restauratiefonds van de kerk.
Ook op de begraafplaats vinden de nodige werkzaamheden plaats. Eén van de
paden is verbreed ten behoeve van de
graafmachine, en de ruimte achter de
heg met de buren aan de Rivierwegzijde
wordt helemaal ontgonnen en op 1 meter

Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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2013 / 2014
Kerkbalans 2013 had als motto “Wat is
de kerk mij waard”. Veel gemeenteleden
en begunstigers werden hierdoor aangesproken en hebben de plaatselijke Protestantse kerk Lathum/Giesbeek met
hun financiële bijdrage voor 2013 gesteund. Voor 2013 hebt u samen €
23.001,-- toegezegd.
Na een terugval in de opbrengst in 2011
is de trend gelukkig weer stijgend. Met de
actie Kerkbalans 2014, met het zelfde
thema als voorgaande jaren “Wat is de
kerk mij waard”, hopen we de stijgende
lijn in de opbrengsten vast te houden.
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.

Op dit moment zijn de voorbereidingen
voor kerkbalans 2014 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. Op dit moment
wordt er hard gewerkt aan de restauratie
van de kerkhofmuur en het baarhuisje
op de begraafplaats en aan uitbreiding
van de begraafplaats.
Kerkbalans 2014 zal worden gehouden
van 12 tot 26 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, weer een succes van maken.

Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen over 2013 bijna € 19.000,-- 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.

LET OP: bankrekening bij ING opgeheven
Kerkrentmeesters hebben besloten om de bankrekening bij de ING (900327) per eind
november 2013 op te heffen. Er wordt door een beperkt aantal gemeenteleden van deze rekening gebruik gemaakt, en dat weegt niet op tegen de bankkosten die worden
doorberekend.
Voortaan is de rekening bij de Rabobank (IBAN NL87 RABO 0321 6577 64) de enige
rekening waarop de vrijwillige bijdragen kunnen worden betaald.

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf dinsdag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst
in mp3-formaat te beluisteren.
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Oliebollenactie december 2013
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
2013 naar 2014 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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Kerst in de 15e– en 16e-eeuwse
schilderkunst
Boven: Het Montforte altaarstuk (De aanbidding door de
wijzen) van Hugo van der Goes, ca.1470. Gemäldegalerie,
Berlijn.
Links: Maria met kind, toegeschreven aan de zestiendeeeuwse kunstenaar Adriaen Isenbrant (1490-1551). Rijksmuseum Amsterdam
Onder: De 'Aanbidding van de Herders' (altaarstuk) van
Hugo van der Goes (1440-1482). Galleria degli Uffizi,
Florence

15
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Antwoorden Kerstquiz
1.B (Matteüs 2:1)
2.D (noch in Matteüs, noch in Lucas wordt iets gezegd over dieren.)
3.B (Lucas 2:1)
4.D (Een herbergier komt in het Kerstevangelie niet voor. Er staat alleen dat er
geen plaats was in het nachtverblijf van de stad – de herberg. Over een dialoog
tussen Jozef, Maria en een ‘herbergier’ staat niets.)
5.A (Lucas 2:16. De magiërs (wijzen) uit het Oosten, kwamen pas veel later op bezoek, Jezus woonde toen al in een huis, Matteüs 2:11.)

Inzamelactie oude bijbels en
liedboeken

de verspreiding van de Bijbel wereldwijd.
De actie duurt tot 31 december 2013.
In de kerk staat een doos voor de bijbels
Uitgeversgroep Jongbloed zal in samenen liedboeken die u niet meer gebruikt.
werking met het Nederlands BijbelgenootVoor meer info: www.bijbelgenootschap.nl
schap het papier van oude en onbruikbaof bij Willy Hupkes, Bandijk 67, 6988 BP
re bijbels en liedboeken gebruiken voor
Lathum, tel. 0313het maken van nieuwe bijbels en bijbel631271.
uitgaven. Alleen uitgaven op zgn. dundrukpapier (dat is hét bijbelpapier) kunnen voor recycling worden gebruikt. Dus
geen (kinder)bijbels gedrukt op gewoon
papier. Door mee te doen draagt u bij aan

Commissie Ontmoeting en Bezinning Oude IJssel Regio
De Oude IJssel Regio heeft een heel gevarieerd winterprogramma 2013/2014 opgesteld. Onlangs heeft u wellicht in de Regiobode een paginagrootte advertentie hierover
gezien.
Een greep uit het programma-aanbod:
- 18 januari 2014: culturele stedentrip naar Deventer in de voetsporen van Lebuïnus,
Geert Grote en Etty Hillesum.
- 22 januari en 5 en 12 februari: Wie zijn wij dan : zoektocht naar hoe mensen met
verschillende verbeeldingen van God, wereld en mens elkaar kunnen verstaan.
- 29 januari: Een betere toekomst voor de vrouwen van Timal/Nepal en hun gezinnen.
- 30 januari: Nationale Gedichtenwedstrijd. Thema Verwondering.
Op 14 mei 2014 wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd met een modeshow
in de Martinikerk in Doesburg. Het grootste deel van de kleding die te zien zal zijn is
van het eigen Sari merk en andere fairtrademerken. Na afloop is er ook gelegenheid
uw aankopen te doen. Vooraf willen medewerkers van Sari vertellen over de doelstelling en werkwijze van de organisatie.
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.
Willie den Hartog
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Spaar postzegels en kaarten
(en mobieltjes en cartridges)
Gespaarde postzegels en kaarten voor
de Zending
Al jarenlang worden er in het hele land
door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van
Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. Alles wordt uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht.
Alle postzegels en enveloppen met een
postzegel zijn van harte welkom. Ook alle
enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan enkele richtlijnen waarmee u
rekening kunt houden voor een hogere
opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:
- Het belangrijkste is dat de kaarten zo
onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene
met als zonder postzegel.
- Vooral de oudere kaarten zijn gewild en
daarom extra gewenst.
- Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
- Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren
extra geld op, zoals (van) Anton Pieck,
Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein
Bastin en Anne Geddes, maar ook van

Oecumenische viering
Op 29 september j.l. vond er in de R K.
kerk van Giesbeek een oecumenische gezinsdienst plaats. Deze dienst werd verzorgd door de jeugd van Lathum en Giesbeek m.m.v. de jeugdband Splash uit
Giesbeek.
Aangezien het de vredesweek was stond
de dienst geheel in het teken van de vrede. De lezingen , de gebeden, alles werd
door de jeugd gedaan. De overweging was
een samenspraak door jongeren. De titel
was: “de man die om vrede ging . De jongste kinderen hielden een demonstratie om
vrede. Ze liepen door de kerk en hingen
kaarten aan de banken. Op elke kaart
stond in een andere taal vrede geschreven. Ook werd er zo nu en dan een jon-
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Unicef, Removos, Hartjeskaarten 'Voor
het kind' (met hartje achterop), De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
en ook geboortekaartjes.
Wat levert het op?
Fantastische bedragen! In 2012 : €
33.359: waarvan € 14.325 voor postzegels
en € 19.034 voor kaarten.
Tachtig procent van de opbrengst is voor
het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde
Zendingsbond.
Oude mobieltjes en cartridges
Naast de postzegels en kaarten zamelt
Kerk in Actie ook oude mobieltjes en cartridges in. De cartridges en oude mobieltjes leverden in 2012 een bedrag op van €
1015,85. Dat geld is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie.
In het voorportaal van de kerk staat een
inzameldoos.
Voor vragen kunt u terecht bij Willy Hupkes (Bandijk 67, 6988 BP Lathum, tel.
631271, e-mail: henkenwillyhupkes@hetnet.nl)
Kijk eventueel ook op de website van Kerk
-in-Actie: http://www.kerkinactie.nl/Kerk
-en-gemeenten/Acties-in-mijn-kerk/
Inzamelingsacties.
gens- of meisjesfiguur
op een grote ring geplakt. Deze jongens
en meisjes in verschillende kleuren
gaven elkaar de hand.
Dus VREDE VOOR
IEDEREEN. Na de
dienst was er een gezellig samenzijn onder het genot van een
kop koffie of thee en voor de kleintjes een
glas fris.
We kunnen terugkijken op een goede
dienst.
De volgende oecumenische dienst zal zijn
op 19 januari 2014 in de kerk van
Lathum met een R K. voorganger.
Ria Westerhof

