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Pasen als een nieuw begin
Alles krijgt klaarder stem. De bomen zeggen:
wij groeien op naar de nieuwe aarde ,...
De vogels zeggen: wij trekken wiekend de
winter
voorbij naar een eeuwig voorjaar, ...
De velden zeggen: wij zijn geboorte,
voren van pijn, ploegsneden van het
ontzaglijke baren der schepping.
De mensen zeggen: wij zijn overal onderweg,
overal voorgevoel over stervensdorst heen
naar het levende water ...
En God zegt: nog staat mijn kruis op de
berg,
nog is mijn graf gesloten, wentel in Gods
naam
je steen van Mij weg. (Gabriël Smit)

Pasen en lente zijn nauw met elkaar
verbonden. Oorspronkelijk was Pasen
ook een lentefeest. Het aanbreken van
het nieuwe leven, alles wat weer gaat
groeien en bloeien, je kunt het ervaren
als een Godswonder.
Christus’ opstanding uit de doden
kunnen we zien als het begin van een
nieuwe schepping. In de Paasnacht
wordt dan ook het scheppingsverhaal
gelezen. God riep “Er zij licht.” En er
was licht, leven, toekomst.
Mooi als je zo vanuit hoop en verwachting Pasen kunt vieren. Maar het kan
ook zijn dat je niet kunt vieren, niets
ziet van licht of nieuw leven, gevangen
in jezelf, gesloten als een graf vanwege
pijn of verdriet.
Gabriël Smit laat God zeggen: wentel
in Gods naam je steen van Mij weg.
Soms kan dat. Je moet zelf stenen uit
de weg ruimen, puinruimen, om God
aan het licht te laten komen en opnieuw geboren te kunnen worden.
Maar soms is het een onmogelijke opgave. Dan heb je hulp nodig van lenteboden. Hulp van mensen, van engelen, van God zelf. Om met liefde en
zachte kracht de stenen die je gevangen houden weg te ruimen. Zodat je
vrij wordt en kunt opstaan. En een
nieuw leven kan aanbreken.
Laat het niet aan lieve lenteboden ontbreken die ons te hulp komen!
Vreugdevol Pasen toegewenst!
Gert Jansen
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Vieringen rond Pasen
Zondag 13 april

10.00 uur

Palmpasen

ds. G.J. van der Stouw
(Arnhem)

Donderdag 17 april

19.30 uur

Witte donderdag

ds. G.H. Jansen

Heilig avondmaal
Vrijdag 18 april

19.30 uur

Goede vrijdag

ds. G.H. Jansen

Zondag 20 april

10.15 uur

Eerste paasdag

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

Bij de kerkdiensten
Palmpasen zondag 13 april
Palmpasen is het begin van de Goede Week. Dat maakt Palmpasen een zondag met een
dubbel gevoel. Aan de ene kant grote vreugde om de intocht van Jezus die als een
zachtmoedige vredevorst Jeruzalem binnenrijdt. “Hosanna!” Aan de andere kant de
donkere contouren van Jezus’ naderende levenseinde. “Kruisig hem.” Er lijkt geen
plaats voor Jezus in onze wereld.
Witte Donderdag 17 april
Om 19.30 uur ’s avonds komen we bijeen in een dienst van Schrift en Tafel als opmaat
naar het hoogfeest van Pasen. We lezen uit Exodus 12 over Pesach, het Joodse Paasfeest, feest van de bevrijding uit de onderdrukking van Egypte. De Evangelielezing is
Johannes 13:1-15 over Jezus de Heer die dient als een slaaf, en zijn leerlingen en ons
de voeten wast. In verbondenheid met God, met Jezus die ons tot het einde heeft liefgehad, en met elkaar delen we de tekenen van brood en wijn.
Goede Vrijdag 18 april
Om 19.30 uur ’s avonds is er een sobere dienst. We concentreren ons op de kruisweg
van Jezus en de betekenis daarvan voor ons leven. Het lijdensevangelie horen we volgens de beschrijving van Johannes. In het lijdensevangelie vervullen naast Jezus verschillende andere personages, soms mensen zoals wijzelf, een hoofdrol. In de hoop het
indringend karakter van Jezus’ lijden dichterbij te brengen en de verschillende personages naast Jezus tot leven te wekken, zullen verschillende gemeenteleden de uiteenlopende personages verklanken.
Het lijden van Jezus bepaalt ons ook bij het lijden van vele medemensen. Vanwege het
lijden van zoveel mensen zal er in deze dienst – nog meer dan anders – aandacht worden geschonken aan de voorbeden.
Pasen zondag 20 april
Om 9.00 uur ’s morgens is er een feestelijk Paasontbijt. Fijn om met zovele gemeenteleden - jong en oud - bijeen te zijn en met elkaar het feest van Pasen te vieren.
Om 10.15 uur is er een Paasviering. Het hoge woord mag eruit. “De Heer is waarlijk opgestaan!”
Een Goede Week met goede, inspirerende vieringen gewenst!
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Uitnodiging Paaswake zaterdag 19 april in Ellecom
In Lathum-Giesbeek zijn er op weg naar Pasen vieringen op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Paasmorgen. In Ellecom-De Steeg is er naast de genoemde vieringen ook
nog een Paaswake. Dit jaar in Ellecom in de Nicolaaskerk zaterdagavond 19 april ’s
avonds om 21.00 uur.
In de kerkenraad is erover gesproken dat er misschien mensen zijn in LathumGiesbeek die graag eens een Paaswake willen bijwonen. Vandaar dat ik deze dienst in
Ellecom onder uw aandacht breng. Wilt u eens een Paaswake met alle symboliek
daarin meemaken? Weet u hartelijk welkom!
Gert Jansen

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.
De Heer is verrezen. Hij is het licht dat de wereld
verlicht. Een ieder die in Hem gelooft mag zijn
licht ontvangen. In Hem is er verlossing, in Hem
is er licht in de duisternis van ons bestaan.
De kroon staat symbool voor het koningschap
van Christus, Hij regeert ons door zijn liefde als
burgers van zijn koninkrijk.
De handen verwijzen naar God de Vader, de
Schepper die de aarde in stand houdt.

Oecumenische viering

De volgende oecumenische dienst is op 29
mei op Hemelvaartsdag in de
St.Martinuskerk in Giesbeek. Ds. Gert
Jansen zal voorgaan in deze dienst. Meer
over deze dienst kunt u te zijner tijd lezen
in het Angerlo’s Nieuws.

Zondag 19 januari j.l. hadden we een oecumenische dienst in de Lathumse kerk.
De voorganger was Jan Ubbink uit
Lathum en het koor Zang en Vriendschap
verleende zijn medewerking.
Namens de oecumenische werkgroep,
Het thema was : Is christus dan in stukken verdeeld? Deze dienst viel in de week
van de eenheid dus was dit thema op zijn
plaats. We kunnen terugkijken op een
mooie dienst in een volle kerk.

Ria Westerhof
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Nieuwe liedboek

Sinds de startzondag wordt gebruik gemaakt van het nieuwe liedboek. Mede
In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Adri Breure als jeugd- dankzij de organisten en een gelegenheidskoortje blijkt dat ook de nieuwe liederen
ouderling. Adri geeft aan dat hij de aansluiting met de jeugd niet (meer) heeft. Al- snel zijn ingestudeerd. Het liedboek blijkt
een verrijking van de erediensten.
hoewel de kerkenraad het daarmee niet
eens is , respecteren we de mening van
Adri en hebben we afscheid van hem geno- Afrika
Op woensdag 19 maart jl heeft Theo Holmen als ambtsdrager. Adri blijft gelukkig
nog wel betrokken bij de jeugdkerk. Tevens lander jr in de Wheme een pakkend verslag
uitgebracht over zijn werk in Afrika
blijft hij zich voor onze kerk inzetten met
(Oeganda). Zijn werk en studie richten zich
andere, meer praktische en technische
op de problemen die voortkomen uit de
werkzaamheden.
Adri heeft zelf zijn opvolger voorgedragen, voortdurende oorlog en met name de kindnamelijk Arjan Weijers. Arjan is door onze soldaten. Hij schetste aan de hand van het
dominee Gert Jansen bevestigd als ambts- verhaal van enkele mensen die hij heeft
drager en heeft ondertussen al een kerken- ontmoet de problemen die de mensen ondervinden. Gelukkig is het leed ook weer
raadsvergadering bijgewoond. Arjan zal
zich, samen met Aafke Smids, inzetten bij enigszins te verzachten, maar dat is een
het werk met onze jeugd. We wensen Arjan kwestie van veel tijd en de juiste aandacht.
vanaf deze plaats veel plezier en succes bij Theo Hollander sr schetste nog een verhaal
zijn werk.

Wisseling van de wacht

Visitatie
Op 20 maart jl is onze gemeente bezocht
door twee visitatoren. Zij waren onder de
indruk van de samenstelling en activiteiten
van onze gemeente. Uit het feit dat er door
gemeenteleden geen gebruik werd gemaakt
van de mogelijkheid om de visitatoren te
spreken, maakt de kerkenraad op dat er
vanuit de gemeente geen noemenswaardige
problemen worden onderkend. Ten tijde
van het uitkomen van deze nieuwsbrief is
het verslag van de visitatie nog niet ontvangen. U zult op een later moment op de
hoogte worden gebracht.
over het transport van koeien. Gestapeld
op een pick-uptruck werden de dieren
Met deze ondertekening krijgt onze jeugd
ogenschijnlijk meer dood dan levend afgemet regelmaat een mail. U ziet de jeugd
leverd. Maar na een dag was er van de gebetrekkelijk weinig in de eredienst, maar
volgen van de reis aan de dieren niets meer
ze wordt wel nagenoeg elke zondag opgete merken. Iets dat wij in Nederland niet
roepen om te verschijnen in de Wheme of
snel zullen meemaken.
ergens anders. Al deze activiteiten worden De avond werd verzorgd omdat er wat geld
mogelijk gemaakt door de leiding van onze vanuit de diaconie door de heren Hollander
jeugdkerk, zondagsschool en kinderneven- in Afrika wordt besteed om het leed daar te
dienst. Dat verklaart ook de ondertekeverzachten.
ning: Adri, Anita, Aafke, Ria, Albertine, Arjan en Arianne. Namens de kerkenraad
Namens de kerkenraad
heel hartelijk bedankt voor alle activiteiten
en de vele uren die jullie aan onze jeugd
Wout van Stempvoort
besteden.
Diaken
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PAASONTBIJT 2014.
De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele paasontbijt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 20 april. Om 9.00 uur staat het ontbijt
klaar in Het Gebouw te Lathum.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom, er zijn geen kosten aan verbonden.
Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.
Als het vervoer een probleem is, laat het even weten dan regelen wij dat graag.
Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. De dienst
begint om 10.15 uur, voorganger is ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal.
U kunt zich tot 18 april 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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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND
4 november 2013— 31 maart 2014:

Nieuw in onze gemeente:
Dhr. A. Baggerman, Landaansestraat 9, 6987 EK GIESBEEK
Mw. J.E.M. Harlé-Den Herder, Meentsestraat 5b, 6987 CH GIESBEEK
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
Dhr. J. van der Giessen naar Meentsestraat 57, 6987 CK GIESBEEK
Dhr. G. Smids naar Ringdam 3a, 6914 AA HERWEN
Overleden:
27-12 Dhr. J.G. Tikken, Lathum – 79 jaar
Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
Mw. A.L.C. Breure
(van Giesbeek naar Den Haag)
Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten
Blijf in contact met uw kerk
E-mail: leden@kerklathum.nl

VAN DE OUDERLINGEN – terugblik
Op 15 januari j.l. hadden we onze jaarlijkse gemeente contactmiddag.
Nadat iedereen voorzien was van koffie / thee met een oliebol of appelflap werden de
kaarsen aangestoken en begonnen we met een kort liturgisch gedeelte.
Johan Hupkes zorgde voor de muzikale begeleiding. Daarna was er een gezellig samenzijn.
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.
Namens de ouderlingen,
Ria Westerhof
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De actie Kerkbalans 2014 is goed verlopen. Tot nu toe is er aan toezeggingen
een bedrag van € 22.564,-- binnen. Ten
opzichte 2013 ( € 23.421,--) is dit een afname van ruim 3,5 %. Dat is jammer,
maar wij zijn dankbaar dat u er toch
weer blijk van hebt gegeven dat de kerk u
wat waard is. We hadden € 22.000,-- in
de begroting voor 2014 opgenomen en
daar zitten we gelukkig nog boven. 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 190 brieven bezorgd,
dat kan bij alleenstaanden zijn, gezinnen
of inwonende kinderen boven de 18.
Hiervan heeft 1 persoon het lidmaatschap beëindigd.
Van 3 hebben wij nog geen concrete toezegging gekregen.
4 adressen moeten nog weer worden benaderd.
7 geadresseerden doen geen toezegging.
Van 5 adressen is de status onduidelijk.
Zij zijn mogelijk verhuisd of hebben niet
gereageerd.

Samengevat hebben wij 171 toezeggingen ontvangen. Gemiddeld is er per
geadresseerde € 132,-- toegezegd.
Als iedereen zijn verplichtingen nakomt,
kunnen we 2014 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.
Tot slot bedanken wij
allen die bijdragen
aan het werk van onze plaatselijke kerk en
in het bijzonder de
vrijwilligers die dit
jaar weer voor kerkbalans op pad zijn geweest

Autodienst — er kan nog meer bij........
Wilt u graag deelnemen aan de zondagse kerkdiensten? Is het vervoer naar de kerk
voor u een probleem? Laat het mij weten.
Door middel van de autodienst van vrijwilligers willen we ook graag uw vervoer regelen.
Bent u chauffeur / chauffeuse en wilt u ook meedoen in het autoschema; laat het mij
weten. Alvast bedankt.
Contactpersoon voor het autovervoer;
Willie den Hartog
den.hartog@comveeweb.nl
0313-631905
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Jeugddienst 2012
…….. en de collecte is voor
het Binnenrijk in Giesbeek
Zij willen heel graag een plek waar de familie van een overleden bewoner een kaarsje
(nep), bidprentje of foto neer kan zetten, en
ze dachten aan een kastje hiervoor.
Dit was eind 2012.

te komen kijken.
Na een kopje koffie en verteld te hebben
wat we kwamen doen, zijn we naar de gang
gegaan waar het kastje hing met een groene doek erover.
Een paar mensen hebben het doek eraf gehaald en Diederik heeft het inscriptiebordje
Zo gezegd zo gedaan, rondgekeken op inter- bevestigd. Hierop staat dat de jongeren van
net maar niet echt wat gezien.
de jeugdkerk dit aangeboden hebben.
Maahaaar … gelukkig hebben we onze Ge- Niet lang hierna zijn we weer op huis aan
rard, de hoftimmerman. Hij wilde wel een
gegaan.
kastje maken, en of dat gelukt is zeg!! Het
is een mooi houten kastje geworden
met twee glazen schuifdeurtjes erin.
Dinsdag avond 1 april 2014 om 10 voor
7 gaan we dan eindelijk het kastje aanbieden. Van tevoren hebben we het er
al naar toe gebracht, want dan kon de
technische dienst alvast de gaten boren
en het kastje ophangen.
Om 7 uur kwamen langzaam aan – en
dan bedoel ik ook letterlijk langzaam
aan – bewoners naar het restaurant
voor de koffie. Ze waren uitgenodigd om
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Jeugd diaconie
Carlina overhandigt als secretaresse van de tijdelijke jeugd diaconie een tegoed aan Jan den Hartog van het 4 mei comité. Jan heeft uitgelegd wat het
comité doet. Hoe ze aan geld komen en wat ze ermee doen. En als je zo bij elkaar zit is een uurtje zo voor bij.
Het was trouwens voor
het comité een
“vruchtbaar” uurtje. Hij
ging niet alleen met een
geldbedrag naar huis, er
meldde zich ook spontaan een nieuw lid voor
de commissie. Al pratende bleek Rico zich als
geïnteresseerde jongere
te willen gaan inzetten.

Belijdenis doen?
Hieronder staan Gerbert en Rico op de foto.
Het zijn geen onbekenden voor ons, we kennen ze van de zondagsschool, jeugdkerk
en niet te vergeten de Kerstmusical.
Jongeren, die op een heel verschillende manier veel talenten hebben en veel in huis
hebben, om het zo maar te zeggen.
Vanaf eind vorig jaar zijn deze beide jongeren al bezig om zich voor te bereiden op
hun belijdenis. Althans wij zijn samen bezig met de vraag: “Wat is de betekenis van
belijdenis doen nu eigenlijk precies?”. Daar komen pittige, bijzondere en mooie gesprekken uit voort. Het is altijd weer een hele beleving om te horen hoe jongeren
daarover denken. Het is speciaal om deze weg samen te bewandelen. De inhoud van
deze gesprekken houden we natuurlijk voor onszelf en of ze belijdenis gaan doen, is
de vraag, maar als u met Pinksteren in de kerk bent, kunt u daar getuige van zijn!!
Zij gaan in ieder geval niet over één nacht ijs!
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Interview met Arjan Weijers
Eerst zie je hem rondlopen als de middelste van de jongens van Weijers. Tijdens de
jeugdkerkuurtjes waren de brandende kaarsjes niet veilig voor hem,want spelen met
kaarsvet was een grote hobby.
En dan staat hij daar voor in de kerk, een lange slanke jongeman die ja zegt tegen de
functie van jeugd ouderling.

naam: Arjan Weijers
is jarig op:
waar woon je: Zwalmstraat in Giesbeek
wie zijn je ouders: dat zijn Bennie en Catrien
lijk je op je vader of je moeder: ik lijk waarschijnlijk op m’n vader
met wie woon je op de Zwalmstraat: met mijn ouders, broer, broertje, 6 katten, 4
konijntjes, 250 koeien en 1 puppy
waar heb je nog meer gewoond: Den Bosch, Nieuw Zeeland (waarvoor dan? voor de
studie om te reizen en te werken)
omschrijf jezelf in 5 woorden: hardwerkend, spontaan, hartelijk, levensgenieter
wat voor jongen was jij vroeger: klein, dun, lang, snel jongetje
waar blijf je voor thuis: als er kuilgras binnen gehaald moet worden
wat zou je geen 2e keer meer doen: de havo en bungy jumpen
waarom niet: het is te duur en ik kreeg er koppijn van
welk boek lees jij op dit moment: de Donald Duck scheurkalender
welk talent had jij graag gehad: ppfft … dat ik beter was in rapporteren.
in wat? euh …verslagen opstellen
wat heb jij altijd bij je: telefoon
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mensen die zeu-

ben je ijdel: niet echt……..volgens mij
hoe ben je als kwaad bent:
meestal ben ik dan moe
wat wilde je vroeger altijd worden:
een gelukkige
miljonair
wat zou je nog wel eens willen doen:
meer van de
wereld zien, ooit nog trouwen, parachutespringen
partner: nee
welke auto heb je: die van mijn ouders
wat zijn je hobby’s : skiën, schaatsen, drinken met
vrienden, met trekkers rondrijden
waar ben je lid van: de kerk, blad De boerderij, AJK en ik wil nog lid worden van
de schaats vereniging
doe je vrijwilligerswerk:
jeugd ouderling bij de kerk
wat is jouw favoriete muziek:
geen Hollands en klassiek, wel 3 fm muziek
wat lust je echt niet:
bepaalde vissoorten, olijven en te sterk gekruid eten
wat vind je het lekkerst:
degelijk Nederlands eten
waar heb je een hekel aan onder het eten:
aan lang wachten op eten
leukste vakantieplek: de bergen
waarvoor mogen ze jou uit bed bellen:
om een biertje te drinken met anderen
wie zou er van jou wel een keer op mogen treden bij de VVLK: Guus Meewis
je bent laatst bevestigd als jeugdouderling, wat ga je daar doen: proberen de
jeugd betrokken te houden bij de kerk
je hebt deze periode erop zitten, wat zou je dan wel willen doen: maakt me niet
uit
wat ontbreekt er in Lathum / Giesbeek: het paasvuur
wie zou jij wel eens willen interviewen: ik hoef niemand te interviewen
een hond of een kat: een hond en dan wel een grote, geen kleine keffertjes
oliebollen of appelflappen:
het was appelflappen, het is appelflappen, oliebollen
vind ik niet zo lekker
zomer of winter: winter, ik heb er een hekel aan als de temperatuur boven de 20
graden komt
waarom ga je dan niet op de Noordpool wonen als je zo van kou houdt: ik hou
van Nederland
auto of fiets: auto en waarom? ik hou van rondscheuren
avond of ochtend: avond
waarom? ik kan ‘s morgens m’n bed niet uitkomen en
‘s avonds er niet in, want ik ben een gezelligheidsman en ‘s avonds is het gezelliger
waarom zei je ja toen je gevraagd werd om jeugd ouderling te worden: (een
spontaan antwoord van een van de jongeren: omdat God dat zo gewild heeft; iedereen
barst in lachen uit en we laten het maar zo)
wat doe je eigenlijk als jeugdouderling: op dit moment nog niet zo veel, ja de
jeugdkerk bezig houden
heb je alle vragen eerlijk beantwoord: ja, redelijk eerlijk, ik heb mijn best gedaan
Vincent, Mariska en Albertjan, bedankt voor het interviewen.
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22 december 2013
M.m.v.

Sarah,
Carlina,
Sofie, Merit, Kirsten, Wesley,
Noortje, Ruben, Mariska,
Vincent, Albertjan, Sam, Iris,
Marith, Benjamin, Anna, Pieter,
Aron, Mark, Willem

De geluids–
man Rico

De familie op weg
naar oom Guus

1
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Carlina

Hey hallo its me !!
Marith

Wesley

Sarah

Oom Guus met
zijn nichtjes

Anna
Kirsten

Pieter

Iris
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Vincent

Mariska

Sam

Noortje

Sofie

Albertjan

Benjamin
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Mark

Margriet
Bernadette
Jacqueline
Ria

Merit

Aron
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Wat een rommel –
hoe komt dat ooit
weer goed?

Ja,lopen
ppfffft
Wat weegt
dat ding zeg!

Zo, die staat,
laat de kerst
maar komen.

Willem

Na gedane arbeid is
het goed rusten

Ja Gijs, jong
geleerd is oud
gedaan

1
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De teruggevonden schat
Er was eens een mevrouw die was vroeger heel lang geleden leidster bij de zondagsschool.
Op een dag besloot ze om bij haar thuis
de kast eens op te ruimen. Tijdens het
opruimen kwam ze van alles tegen, mooie
dingen, dingen die ze al een tijdje kwijt
was, kapotte dingen, maar ….. wat is
dat? Helemaal achter in de grote kast in
’t hoekje op de schap staat een mooi
langwerpig paars doosje met een deksel
erop.
Ze pakt het mooie paarse doosje, doet
heel voorzichtig de deksel eraf en wat ze
dan toch ziet overtreft haar stoutste dromen. “Ooooh, een schat, ik heb een schat
gevonden!” Ze pakt het doosje en danst
door de kamer,
“ik heb een schat gevonden, ik heb een
schat gevonden”.
Want wat zit er in het
doosje: allemaal
muntjes. Met grote
rode konen kiepert ze
het doosje om en begint te tellen. Maar
wat is dat nu, ze pakt het briefje wat onder de muntjes in het doosje vandaan
komt. Vouwt het open en leest: “Dit is
heel oud geld gekregen ooit van de diaconie voor de kinderen.” “O”, zucht ze,
“gelukkig is het nog niet over de datum”.
Met een zucht zakt ze tegen de deur
van de kast. “Dit is nou toch ook wat”,
denkt ze, “nu heb ik een schat gevonden
en nu is het niet voor mijzelf”. Ze staat op
en loopt naar de telefoon, draait een
nummer en praat wat, knikt een keer en
lachend legt ze de telefoon neer. “Zo”,
zegt ze tegen zichzelf, “ook weer geregeld”.
Wat heeft deze mevrouw nu gedaan, ze
heeft ff contact opgenomen met een paar
mensen van de leiding van nu. Ze heeft
ze heel blij gemaakt met de door haar gevonden schat. De leiding heeft een wijs ex
-diaconielid geraadpleegd en wat ze zelf
ook al bedacht hadden, zei deze wijze
man: “doe er wat leuks mee met de kinderen”. Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd. Na enig overleg zijn ze er uit: op
zondag 6 april gaan ze bowlen en daarna
gezellig samen wat eten. Het waren wel
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veel muntjes maar toch ook weer niet zo
veel, dat ze met z’n allen naar een restaurant kunnen gaan. Nee, ze gaan samen
gourmetten.
Het is zondagmiddag. Het regent een
beetje en buiten op de stoep van de Wheme staan al een aantal mensen te wachten tot dat iedereen er is. Daar is het
startsein, de auto’s worden gevuld met
lachende kinderen en daar gaat het stel
op weg naar de bowlingbaan, helaas zonder Aafke, want wat eigenlijk nooit gebeurt: ze is nu ziek. Het is een heel eind
als je het lopen moet, maar met de auto
ben je er zo. Ze gaan naar de Veerstal,
dat is de laatste camping van de drie en
daar hebben ze doe boolbaan volgens Iris.
Gelukkig weten zij en haar broertje Ruben de weg. Ja hier links en dan rechtdoor jaha het is heel leuk, heb ’t al eens
gedaan met een kinderfeestje en broer
vult aan dat ze daar boven een hele gave
speelbaan hebben.
Allemaal mooie schoenen aan en het
feest kan beginnen. De ballen rollen goed
verkeerd in de goot, dat is trouwens alleen bij baan 4, want zij deden het keurig
zonder hekjes. De wangen worden steeds
roderen een uur is dan ook zo voorbij. De
auto’s worden weer volgeladen en nu
gaan ze op weg naar de keukentafel van
Arjan want daar gaan ze gourmetten.
Snel samen de boel klaar zetten en dan
kunnen we beginnen.
Het was een zeer geslaagde middag.
Beste mevrouw die het doosje heeft
gevonden, we zijn heel blij dat je de
kast een keer opgeruimd hebt .
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Hallo kerk!
Hallo,
Ik ben Anna van Doorn en ik
schrijf iets over de kerk. De kerk
is voor mij heel belangrijk omdat
ik altijd mijn verhaal kwijt kan.
Als ik naar de kerk ga vind ik het
fijn en bijzonder dat al die mensen je steun geven. Je bent nooit
alleen in de kerk. Ik weet al zeker
dat ik als ik volwassen ben ook
naar de kerk ga, de kerk hoort bij
mij. Thuis bid ik ook, en dan bid ik voor een betere wereld en dat alle mensen de
vrijheid hebben om te geloven wat ze willen en het niet hoeven te verbergen. Sommige kinderen in mijn klas vinden het raar dat ik naar de kerk ga en schelden vaak
met het woord ‘God’ er in. Dat vind ik naar om te horen. Maar ik trek me er niks
van aan. Bij God kan ik terecht als ik verdriet heb of als ik bang ben. Ik voel me
nooit alleen want God is altijd bij mij.
Groetjes, Anna
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Bollen, flappen bakken, koffie zetten, deeg mixen, gasten ontvangen, weer koffie zetten, eten, schoonmaken,
ppffftt, weer drie prima verlopen dagen voorbij
Hebben we alles? Bloem, bollenmix, eieren, melk, appels, noem maar op. Het is altijd
weer een heel “gedoe” om alles netjes op een rijtje krijgen, alle neuzen in dezelfde richting en dit keer was ’t helemaal nieuw. Zoals iedereen weet is Het Gebouw helemaal
verbouwd en opgeknapt.
De jongens die op de dag voor de eerste dag de zaal bakklaar maken, hadden er dit
keer een hele kluif aan. Welk stukske vloerbedekking moet waar liggen, want dat van
vorig jaar past niet meer? Kunnen we het niet beter zo doen?
Maar ook dat krijgen ze voor mekaar, wel na de nodige discussie maar ach, dat zorgt
er voor dat ze alert blijven. We kunnen wel zeggen dat het in het “nieuwe” Gebouw en
de keuken prettig werken is.
Ja en dan gaat ie weer als vanouds, mensen komen om te helpen en om te kopen,
mensen gaan om uit te rusten en om die overheerlijke bollen en flappen op te eten.
Op zondagmorgen krijgen we visite: de dominee had waarschijnlijk zin in een kopje
koffie met bol want de kerkgangers waren zo vroeg dat wij de koffie nog niet klaar hadden.
Zo samen aan de koffie genietend van het lekkers dat we met z’n allen gebakken hebben is toch waar we het voor doen.
Daarom, alle mensen bedankt!
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Afgestudeerde jeugdkerkjongeren – avondje gezelligheid
Op vrijdag 14 maart zo ongeveer 8 uur, ’s
avonds wel te verstaan, want om nou 8
uur in de morgen al bij elkaar te komen
om ’t over duurzaamheid te hebben, dat
gaat me nou net iets te ver. Op die vrijdagavond hadden we alle afgestudeerde
jeugdkerkgangers uitgenodigd om een
avondje gezellig bij elkaar te komen want
gezelligheid staat voorop. En om dan tevens eens met elkaar te bomen over duurzaamheid, dit als vervolg op de voorgaande avond, is dan mooi meegenomen. Jozien, Sandra, Sjoerd, Rutger, Ronald, Arjan, Renske en Aafke waren van de partij.
En gezellig was het; onder het genot van
pinda’s en paaseitjes is iedereen “over–
hoord”

Ronald scheurt in z’n eigen waggie naar
Doesburg, want ook hij heeft een baan.
Jozien die heeft al een hele route achter
de rug, maar is nu bezig met de PABO; ze
wil dus graag voor de klas. Sjoerd gaat
elke dag heen en weer naar Oss om daar
de puntjes op de i te zetten. Aafke studeert op ’t moment voor bouwvakker,
want ze is heel druk met ’t opknappen
van hun huissie, en verder werkt ze hele
dagen tussen de kleintjes van 0 tot 4 jaar.
Arjan is thuis op de boerderij heeeeeeel
druk en hij weet toch wel erg veel over
duurzame energie. Jaha want af en toe
dwaalden de gesprekken toch af naar het
onderwerp van de avond: duurzaamheid.
Duurzaamheid, ach wat is
dat? Zo’n avond bij elkaar
dat is toch werken aan
duurzame relaties.

Zo heeft Sandra een baan in Pannerden,
zij verzorgt bejaarde mensen, en Rutger
hij studeert in Den Bosch bedrijfskunde
MER .Wat dat is? Nou, management economie recht; als hij net
zoveel moet leren als de
naam van de opleiding
aangeeft, dan ben je
nog wel even bezig. En
hij heeft ’t licht gezien
….. ha! want hij werkt
ook nog in een zaak
waar ze verlichting verkopen. Renske is druk
om Dronten op de kop
te zetten, want daar
volgt ze de studie agrarische bedrijfskunde.
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De VVLK – niet meer
weg te denken

Willem Sijbrant is een jaar geleden voorzitter geworden en is hiermee Pim de Jonge opgevolgd. Ik ben daarbij de opvolger
Terugblik, een jaar lid van het
van Willem geworden. Jan Deen neemt de
bestuur van de Vrienden van de financiën voor zijn rekening en gelukkig
hebben we daar geen omkijken naar. Ina
Lathumse Kerk oftewel VVLK.
Berends verzet veel werk en krijgt daarbij
ook de nodige ondersteuning van Geza, en
Een jaar geleden verliet Pim de Jonge na 8 Lucie Dorrestein zorgt ervoor dat de catetoegewijde jaren de VVLK. Het bestuur
ring prima verloopt.
van de VVLK ging daarom op zoek naar
een nieuwe aanvulling en zodoende werd Tot slot kennen we de dames, die de aankleding van de kerk verzorgen en dit ook
ik benaderd. Daar moest ik over nadengratis voor de VVLK verzorgen. Helemaal
ken, want de nodige tijd zou mij kunnen
opbreken. Toch ben ik inmiddels een jaar super.
lid van deze club en vind ik het leuk om
mijn ervaringen met u te delen.
Deze culturele avonden kosten € 8,-- per
persoon en met de opbrengst van deze
Het is een enthousiast bestuur, dat een
avonden wordt het onderhoud van onze
aantal keren per jaar bij elkaar komt,
maar zelf aangeeft dat men niet van verg- kerk ondersteund. Ook is het geweldig om
aderen houdt. Er gebeurt dus veel via de op deze wijze kunst en cultuur in onze
dorpen mogelijk te maken en wij hier samail en dat verloopt prima. We weten elmen op een laagdrempelige manier van
kaar te vinden, zeggen we dan tegen elkunnen genieten.
kaar, en dat is ook zo.
De VVLK bestaat dit jaar inmiddels 9 jaar.
Het bestuur zet zich in om mooie, culturele avonden te organiseren. Voor elk wat
wils, (licht) klassiek, lezingen, laagdrempelig en gezellig is het motto.

Verschillende van onze kerkleden zien wij
met regelmaat op deze avonden, maar
mocht u nog niet op één van deze avonden geweest zijn, schroom niet om een
keer deel te nemen en laat u verrassen.

De avonden die ik inmiddels bijgewoond
heb, en waarvan ik heb genoten, verlopen
prima. De sfeer is uitstekend, de kerk is
bijzonder mooi ‘aangekleed’ met bloemstukken, die zeer goed passen bij het programma en de catering loopt als een trein.

Posters liggen meestal voorafgaand aan
een optreden in de kerk en u kunt ook
altijd één van ons aan de jas trekken.
Kaarten kunt u bestellen bij Ina Berends,
email: vvlk@chello.nl

Dit alles gebeurt eigenlijk onopgemerkt en Wij heten u graag van harte welkom,
lijkt bijna vanzelf te gaan. Van achter de
schermen weet ik dat dat niet zo is, maar
Anneke Nijman
een ieder zet zich geweldig in.
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Kerkbeheer
Met de restauratie van de kerk, de kerkhofmuur en het baarhuisje op de begraafplaats is het restauratiewerk van de
kerk, toren en omgeving na 10 jaar afgerond. Er is veel werk verzet door vrijwilligers en bouwondernemers. Maar er
staat nu ook een monument dat er weer
jaren tegen kan.

Elders in de Nieuwsbrief kunt u lezen dat
de actie kerkbalans dit jaar goed is verlopen. Wel zien wij een teruggang in de inkomsten die zeker de komende jaren een
punt van aandacht blijft.
Op het personele vlak hebben wij in het
kostersteam versterking gekregen van
een nieuwe hulpkoster.
Ellen den Hartog draait
vanaf 1 januari 2014 mee
in het team.
Verder is er geen nieuws te
melden en zijn wij blij en
dankbaar dat zoveel vrijwilligers iedere maand
weer zorgen voor een schone kerk en schone Wheme
en een nette tuin en er altijd voldoende voorraad is
van alles.

Ondanks dat blijft het een monument
dat op ieder moment weer gebreken kan
vertonen. Zo werd bij de jaarlijkse controle in december door de Monumentenwacht vastgesteld dat het plafond in de
kerkzaal aan de zuidzijde losliet van de balken. Er moest snel
worden ingegrepen om
te voorkomen dat een
gedeelte van het plafond naar beneden zou
komen. Door de aannemer en de schilder
is dit perfect opgelost.
Wel is het op financieel gebied een tegenvaller die we gelukkig
kunnen opvangen en
betalen uit het restauratiefonds.

Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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Gert en Adri zullen beiden deelnemen aan de Giro di KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij).
Een fantastische tocht over indrukwekkende bergen in het noorden van Italië.
Van 29 juni t/m 4 juli 2014 fietsen we de uitdagende Giro di KiKa in Italië.
Bijna 1.000 km in 6 dagen door de Dolomieten en Zuid-Tirol.
Dit bijzondere evenement helpt KiKa.
Buiten gewoon bijzondere dienst op 11 mei:
Op zondag 11 mei gaan we samen met de jeugd en ds. Gert Jansen een bijzondere dienst beleven! Er zal gefietst worden door een ieder die wil tijdens
de dienst. Wilt u weten hoe dat allemaal kan, gewoon komen om deze happening mee te maken.
Het doel is: hoe meer kilometers er worden afgelegd des meer geld wordt er
die ochtend voor KiKa kinderen opgehaald!

Kom daarom op zondag 11 mei naar de kerk!
Steun ons en daarmee KiKa door middel van sponsoring en doneer op deze websites:
https://www.facebook.com/gertvoorkika
https://www.facebook.com/adrivoorkika

Alvast Super Bedankt! Ook namens alle KiKa kinderen!
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Filmavond: met de film Luther
Het is zondagavond 16 februari 19.00 uur de kerk is
lekker warm en de koffie staat klaar.
Zo langzaam aan druppelen de mensen binnen. Het
is een gevarieerd gezelschap, een breed publiek en
dan bedoel ik ’t niet letterlijk.
Mensen van jong tot oud (nou ja wat is oud, jongens
en meisjes, protestants en katholiek.
Ja, een katholieke medemens helemaal uit Giesbeek
komt naar de Lathumse bioscoopzaal om de film te
bekijken.
Samen met zo’n 25 personen hebben we de film bekeken.
Jammer want het was zeer zeker de moeite waard om
te komen.
Na afloop hoorde je: leuk, zo kunnen we best nog wel een keer doen.
Dus wie denkt dat ie een film in de kast heeft die wel geschikt is, laat ’t dan weten.
Dan porren wij de kachel weer op, slingeren de laptop aan en maken er samen weer
een leuke avond van.

Op donderdag 17 april komt The Passion naar
Groningen. Dit bijzondere muzikale evenement van de omroepen EO en RKK wordt deze
dag gehouden op de Vismarkt in Groningen.
The Passion wordt live uitgezonden op Nederland 1 van 20.30 – 22.00 uur. Naar verwachting kijken ruim 2,3 miljoen mensen naar The
Passion.
The Passion is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit
het leven van Jezus Christus. Het is een groot cultureel popevenement, met het lijdensverhaal als leidraad en een groot verlicht kruis als blikvanger. Dit grote kruis
wordt door de stad gedragen en gevolgd door een lange stoet mensen. In het programma worden verschillende scenes uitgebeeld met Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria en Judas en spelen Nederlandse popbands bekende nummers. The Passion is daarmee de moderne variant van de Matthäus Passion.

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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Spaar postzegels en kaarten
(en mobieltjes en cartridges)

- Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren
extra geld op, zoals (van) Anton Pieck,
Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein
Bastin en Anne Geddes, maar ook van
Gespaarde postzegels en kaarten voor
Unicef, Removos, Hartjeskaarten 'Voor
de Zending
het kind' (met hartje achterop), De KoninAl vele jaren sparen enthousiaste gemeenklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
teleden postzegels en kaarten, niet voor
en ook geboortekaartjes.
zichzelf, maar voor het zendingswerk van
Kerk in Actie en de Gereformeerde ZenWat levert het op?
dingsbond. Vrijwilligers sorteren handmaMooie bedragen! In 2013 € 23.275.
tig al deze kaarten en postzegels. VervolTachtig procent van de opbrengst is voor
gens verhandelen ze de postzegels via een
het zendingswerk van Kerk in Actie, twinaantal verkoopadressen in Nederland en
tig procent gaat naar de Gereformeerde
verkopen ze via nationale en internationaZendingsbond.
le beurzen. De kaarten verkopen ze aan
verzamelaars op beurzen en bieden ze te
Oude mobieltjes en cartridges
koop aan via websites als Marktplaats.
Naast de postzegels en kaarten zamelt
Kerk in Actie ook oude mobieltjes en cartAlle postzegels en enveloppen met een
ridges in. De cartridges en oude mobielpostzegel zijn van harte welkom. Ook alle
tjes leverden in 2013 een bedrag op van €
enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieron2938,70. Dat geld is bestemd voor het toder staan enkele richtlijnen waarmee u
tale werk van Kerk in Actie.
rekening kunt houden voor een hogere
opbrengst bij de verkoop van de postzeIn het voorportaal van de kerk staat een
gels en kaarten:
inzameldoos.
- Eigengemaakte kaarten zijn onbruikVoor vragen kunt u terecht bij Willy Hupbaar, daar is geen markt voor!
kes (Bandijk 67, 6988 BP Lathum, tel.
- Het belangrijkste is dat de kaarten zo
631271, e-mail: henkenwillyhuponbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene
kes@hetnet.nl)
met als zonder postzegel.
Kijk eventueel ook op de website van Kerk
- Vooral de oudere kaarten zijn gewild en
-in-Actie: http://www.kerkinactie.nl/Kerk
daarom extra gewenst.
-en-gemeenten/Acties-in-mijn-kerk/
- Beschadigde kaarten leveren in de prakInzamelingsacties.
tijk helaas weinig op.

Matthäus Passion in de St.Martinuskerk te Giesbeek
Met een groep van 27 uitvoerende artiesten, voert het oecumenisch koor 'Follow Up'
op zaterdag 12 april vanaf 19.00 uur de Matteüs Passie op in de St. Martinuskerk in
Giesbeek. Vanwege de verwachte belangstelling is de kerk al om 18.30 uur open.
De zanggroep 'Follow Up' uit Doesburg is sinds september vorig jaar met de voorbereiding van dit spel bezig en heeft al enkele keren met succes opgetreden in enkele
plaatsen in de buurt. Het passieverhaal gaat over de tijd van Jezus net voor, tijdens
en na zijn overlijden. De zang en de verhalen die verteld worden zijn in het Nederlands dus goed verstaanbaar. De zanggroep 'Follow Up' staat onder leiding van Anja
Beckmans en de pianist is Ernst Boesveld. De muziek is uiteraard van J.S. Bach
maar daarnaast wordt ook muziek vertolkt van Gerard van Amstel. Er wordt geen entree geheven maar het is mogelijk een vrije gift te doen.
Voor wie dit bericht te laat komt: in de Galluskerk in Angerlo kunt u deze Passie op 17, 18 of 19 april meemaken (Witte Donderdag en Goede Vrijdag om 19.30
uur, Stille Zaterdag om 22.00 uur).

