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Pasen: feest van de liefde

Han van Meegeren, De Emmaüsgangers (1937)

Licht uit licht
De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.
En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.
Onherkend zit zij aan,
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.
(Ida Gerhardt)
In drie coupletten belicht Ida Gerhard
het mysterie van Pasen: Jezus’ sterven op Goede Vrijdag, Jezus’ opstanding op Pasen. De persoon van Jezus
wordt echter niet genoemd, maar
aangeduid als “de liefde”. Zo valt alle
aandacht op de liefde als diepste drijfveer in zijn leven. Jezus zelf verdwijnt
naar de achtergrond. Uiteindelijk gaat

het om de liefde van God in Jezus.
Deze liefde is zowel mannelijk als
vrouwelijk. Om dat vrouwelijke te benadrukken spreekt Gerhardt over de
liefde als “zij”.
De liefde (de weerloze, lijdende Christus) bidt voor haar moordenaars en
“zij blijft stil voor wie de hamer heft.”
“Zij … verrezen uit het graf” is troostend nabij degenen die treuren om Jezus’ dood. “Onherkenbaar zit zij aan
…” De liefde (de opgestane Heer) verschijnt onherkenbaar in het midden
van de Emmaüsgangers. En wordt
pas herkend als het brood door Hem
gebroken wordt. Met de Emmaüsgangers, maar ook “met u, met mij”. Heel
concreet, hier en nu.
Pasen is niet alleen een gebeuren van
heel lang geleden, het is een verhaal
van alle tijden. Overal waar de liefde
verschijnt, wordt gebeden “voor wie
niet weten wat zij doen”. Overal waar
de liefde verschijnt, als een onherkenbare vreemdeling, kan de liefde van
God, Christus zelf, aan het licht komen. In het breken en delen van het
brood wordt de liefde, Jezus zelf, herkend.
Midden onder u staat Hij die gij niet
kent.
Wilt daarom elkander doen
alle goeds geduldig.
Wees elkaar om zijnentwil
niets dan liefde schuldig.
(Huub Oosterhuis)
(Lied no. 528 vers 4, nieuwe Liedboek)
Gert Jansen
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Vieringen rond Pasen
Zondag 29 maart

10.00 uur

Palmpasen

mevr. M. Hazeleger
(Arnhem)

Donderdag 2 april

19.30 uur

Witte donderdag

ds. G.H. Jansen

Heilig avondmaal
Vrijdag 3 april

19.30 uur

Goede vrijdag

ds. H. de Bruijn
(Arnhem)

Zondag 5 april

10.15 uur

Eerste paasdag

ds. H. de Bruijn
(Arnhem)

Liturgische schikking in de Stille Week
Witte Donderdag
Gebogen naar de aarde
De tafel was feestelijk gedekt.
Hij kwam binnen
Boog diep
Voor ieder van ons
Ging door zijn knieën
En legde een tulp
Bij onze voeten:
Wit
Als het licht
Dat Hem omstraalde.
Het werd stil.
Een tulp
Haar naam herinnert aan
Een andere cultuur en traditie,
Aan mensen met een tulband
Op hun hoofd.
Waarom deze bloem
Aan onze voeten?
Hij sprak:
Bewaar dit teken in je hart.
Ik ben niet gekomen om gediend te worden
Maar gaf jullie een voorbeeld
Om anderen op aarde te dienen.
Dichtbij of tussen vreemden.
We bogen ons hoofd
Knielden,
Uit onze monden vloeide
Onze Vader.
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Iemand raapte de tulpen op
En schikte ze
Tot een stralend middelpunt.
Tijdens de viering van Witte donderdag zal tijdens de maaltijd juist voor de
aanwezige kinderen de symboliek verklarend kunnen zijn.
De genoemde witte tulp zal ook meegaan in de schikking op Goede Vrijdag en
betekenis krijgen in de schikking op paasmorgen.
In gedachten ben ik hier al mee bezig. Het is ook een manier om de Stille Week
die voor ligt vorm te geven.
Nieuwsgierig geworden: kom en beleef mee in woord en beeld tijdens de Stille
week.
Willy Hupkes

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.
Een van de oudste tekens is het Chi Rhomonogram. Chi is de Griekse letter X, Rho de
Griekse letter P. De X en P zijn de eerste twee
letters van het Griekse woord Christos. Het
symbool werd vaak gebruikt als inscriptie in catacomben en graven. Hoewel het symbool geen
letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar.
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Van de kerkenraad

Ouderlingen hebben als lid van de kerkenraad een bijzonder mooie taak: zij
zijn verantwoordelijk voor de opbouw
Afgelopen periode
Het is al enige tijd geleden dat we heb- van de gemeente. Zij dragen de zorg
ben kunnen genieten van prachtige bij- voor de gemeente als gemeenschap. Zij
zorgen ervoor - met vorming en toeruseenkomsten tijdens de Advents- en
Kerstperiode. Het is elke keer weer een ting - dat de gemeente haar pastorale
drukke periode en er komt veel bij kij- en missionaire roeping kan vervullen.
ken om de diensten goed voorbereid uit Samen met de predikanten is hen bote voeren. Onze jongsten zijn al in no- vendien de herderlijke zorg voor de gevember begonnen om de (bijna) traditi- meente toevertrouwd, o.a. in de vorm
van pastoraat.
onele musical in te studeren. En het
was weer als vanouds; de generale repetitie riep de vraag op of het wel goed Diakenen dragen zorg voor de ambtezou komen, terwijl de uitvoering
lijke tegenwoordigheid in de kerkdien(nagenoeg) vlekkeloos ging.
sten, de dienst aan de Tafel van de
Heer, het mede voorbereiden van de
Ook voor de voorgangers, kosters en
organisten zijn dit extra drukke tijden. voorbeden, het inzamelen en besteden
van de liefdegaven, het toerusten van
Namens de kerkenraad bedank ik iedereen die in de afgelopen periode weer de gemeente tot het vervullen van haar
heeft bijgedragen in deze extra drukke diaconale roeping, het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan
periode.
hen die dat behoeven, het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht
Tijdens de gemeenteavond hebben we
zijn op het bevorderen van het maatons als gemeente gebogen over de bele- schappelijk welzijn, het dienen van de
ving van het Heilig Avondmaal en de
gemeente en de kerk in haar bemoeiepraktische uitvoering hiervan. Tevens
nis met betrekking tot sociale vraagis de – met enige regelmaat terugkeren- stukken en het aanspreken van de
de - zorg geuit over de financiële toeoverheid en de samenleving op haar
komst van onze gemeente. Het college verantwoordelijkheid dienaangaande
van kerkrentmeesters zal een toelichen het beheren van de financiële zaken
ting opstellen voor iedereen die niet in die bestemd zijn voor het diaconaat.
staat is geweest om de presentatie bij
Bij het college van diakenen is tevens
te wonen.
en nieuwe scriba / administrateur nodig per 2016. Deze functie kan worden
gecombineerd met die van diaken.
Ambtsdragers
Bijna elke nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan het belang van ambtsdragers en het feit dat we als kleine gemeente verheugd mogen zijn dat we
over een voltallige kerkenraad beschikken.
Aan het einde van dit jaar hebben we
weer dringend vervanging nodig, te
weten een tweetal ouderlingen en
een diaken.

Ik roep u op om hier uw verantwoordelijkheid te zien en op te pakken. Alleen
met een grote vertegenwoordiging van
de gemeente in de kerkenraad blijven
we in staat om ook bestuurlijk een gezonde gemeente te houden. En... ook
hier geldt: vele handen maken licht
werk!
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U kunt zich opgeven als kandidaat bij Namens de kerkenraad
de scriba of een van de andere ambtsdragers.
Wout van Stempvoort
Diaken

PAASONTBIJT 2015
De Paasviering begint ook dit jaar weer met het
traditionele paasontbijt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 5 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. Henk de Bruijn uit Arnhem.
U kunt zich tot 3 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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Bestemming eindejaarscollecte ……… Communicatie
Nieuwe liedboeken
In December 2014 is de gebruikelijke eindejaarscollecte gehouden. Afgelopen
twee jaren is de opbrengst gebruikt voor de aanschaf van de nieuwe liedboeken. Met veel plezier wordt nu alle zondagen gebruik gemaakt van deze nieuwe aanwinst. Vaak worden kerkbezoekers verrast door de mooie liederen die
aan deze nieuwe uitgave zijn toegevoegd. Verrast door oude woorden in een
ander lied ‘verpakt’.

Communicatie
Dit jaar willen wij de opbrengst besteden voor Communicatie. Communicatie in de breedste zin van het woord!
Een voorbeeld van communicatie ligt nu voor u in de vorm van deze nieuwsbrief. Het staat u als gemeentelid uiteraard vrij om hierin te publiceren.
Een aantal mensen uit onze gemeente gaan de komende maand bij elkaar zitten en bespreken wanneer welke vorm van communicatie binnen onze gemeente wenselijk is. Hierbij denken we aan de brede groep van kerkleden.
Ouderen die graag papier in handen hebben en jongeren die vrijwel uitsluitend per app bereikbaar zijn.
Wij zouden het op prijs stellen als enkele gemeenteleden, jong en ouder,
zich vrijwillig hiervoor aanmelden om mee te denken over communicatie.
Aanmelden kan bij één van de kerkenraadsleden.

OECUMENE

We hadden op 18 januari (week van
de eenheid) een dienst in Giesbeek
met ds. Gert Jansen als voorganger.
Na de dienst konden we onder het genot van een kop koffie / thee en een
broodje samen bijpraten.

De parochie Levend Water,
waar Giesbeek onder valt,
wordt per 1 mei 2015 opgeheven. Vanaf die datum valt Giesbeek onder Zevenaar. De andere parochies gaan naar Arnhem en Zutphen. De volgende dienst is met Hemelvaart
op 14 mei in de kerk van Lathum.
Dit jaar gaan we wat betreft de oecu- Dhr. Jan Ubbink zal in deze dienst
voorgaan.
menische diensten op de zelfde voet
verder. We hebben nu drie keer per
jaar een oecumenische dienst. We ho- Namens de oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof
pen dat dit in de toekomst vijf keer
per jaar wordt.
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND
December 2014 — 22 maart 2015:
Nieuw in onze kerkelijke gemeente:
Mw. J.M. de Vries, Giese Pan 41, 6987 ED GIESBEEK
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
Dhr. A. Kroon naar Blauwe Reiger 36, 6988 CG LATHUM
Gedoopt:
Bart, zoon van Robin & Albertine Janssen-Klein Ikkink
07-12
Overleden:
14-12

Dhr. J. de Knijf – 87 jaar

04-01

Mw. P.H. van Loon-Wijgerse – 95 jaar

17-03
Mw. J.H. Peters-Jansen – 74 jaar
Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
Mw. M. Bannink & dhr. S. van den Born
van Giesbeek naar Arnhem)

Gaat u verhuizen?

Dhr. R.M. Kramp (van Giesbeek
naar Arnhem)
Mw. T.A. Hupkes-Abbink (van Doesburg
naar Hummelo)

Laat het uw kerk ook weten.
Blijf in contact met uw kerk.
E-mail: leden@kerklathum.nl

Van de ouderlingen

En de engel antwoordde vriendelijk: “Alles
wat u maar wilt.“

Ook dit jaar hadden we in januari weer
een gemeente contactmiddag. Deze verliep
net zoals in de voorgaande jaren.
Ontvangst met koffie / thee maar in plaats
van een oliebol of appelflap ditmaal een
overheerlijke wafel. ( Willy bedankt!) Daarna volgde een liturgisch moment en een
gezellig samenzijn.

De jongeman zei: “Dan zou ik graag hebben: het einde van de oorlog in heel de wereld, meer bereidwilligheid om met elkaar
te overleggen, aandacht voor de kleinen en
de zwakken, een hartelijke kerkgemeenschap, meer tijd voor de ouders om met
hun kinderen te spelen en ….”

In de veertigdagentijdkalender stond het
volgende van Huub Oosterhuis.
Zaadjes
Een jongeman had een droom. Hij ging
een winkel binnen. Achter de toonbank
zag hij een engel.
Haastig vroeg hij hem: “Wat verkoopt u
meneer?“

De engel onderbrak hem en zei:
“Verontschuldig me, jongeman, u hebt mij
verkeerd begrepen. We verkopen hier geen
vruchten. We verkopen hier alleen zaadjes.”

De ouderlingen wensen u / jullie fijne
paasdagen toe.

P AGIN A 1 0

Biddag voor gewas en arbeid
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zondagsschool

We hebben op deze zondagsschoolzondag een actieve ochtend gehad. Waar
denken we aan als het gaat om biddag voor gewas en arbeid? Met de kinderen
hebben we het gehad over dankbaar zijn voor alles om ons heen. Ieder jaar
groeit de natuur en hier kunnen we op verschillende manieren van genieten.
Ernaar kijken, je brood verdienen, ervan eten of iemand anders een cadeau
geven. Niet alleen de natuur doet je goed maar ook de vriendschappen en liefde van anderen.
Met de dingen die we in de natuur vinden kunnen we heel mooie kunstwerken
maken. Een bloemstuk bijvoorbeeld. Alle kinderen waren heeeeeel druk bezig.
Sommige met een klein puntje van de tong naar buiten. Uiterste concentratie.
Ze hebben een mooi stuk meegenomen om thuis van te genieten.
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Vind jij de weg in de doolhof?
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10 jaar Vrienden
Dit jaar viert de stichting Vrienden van de Lathumse Kerk, de VVLK, haar
10e verjaardag!
De VVLK heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de instandhouding
van het prachtige, 15e-eeuwse, Lathumse kerkje en het zeker zo mooie orgel
dat daar in staat, het oudste kabinetorgel van Nederland. Dat doen we door
het organiseren van allerlei evenementen, het geven van rondleidingen en het
organiseren van concerten en lezingen. Zo is een jaarlijks terugkerende gast:
Piet Cnossen, die op geheel eigen wijze ons orgel tot leven wekt. Maar naast
vele anderen mochten we ook Jan Siebelink, Reinier van den Berg en Jan
Terlouw ontvangen.
We doen dat met een tiental enthousiaste vrijwilligers. Mensen die belangeloos doen waar ze goed in zijn: het organiseren, administreren, voorbereiden,
het voeren van het secretariaat, het verzorgen van de catering maar ook mensen die steeds weer de bloemen en de aankleding verzorgen. Kortom: een superclub!
Het mooie is, dat het helpt! Want aan de restauraties van de afgelopen jaren
hebben we substantieel kunnen bijdragen. Dat levert een voor iedereen zichtbaar fraai dorpsgezicht op. Maar wat het extra leuk maakt is dat we daarnaast met onze activiteiten ook nog een mooie boost geven aan het culturele
leven van Lathum.
Ik heb met opzet in dit epistel geen namen genoemd, maar ik wil iedereen die
in de afgelopen 10 jaar op welke wijze dan ook, betrokken is geweest hartelijk
bedanken. Ik ben trots op dit clubje, op jullie!
Ons 10e jaar zit er nog niet op: we sluiten af met een concert van Thijs van
Leer op 29 mei 2015. Maar ook voor volgend seizoen zijn we alweer druk bezig om het programma rond te krijgen. Wilt u op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar VVLK@chello.nl. Ook kunt u voor een gering bedrag donateur worden. U hebt dan voorrang bij het bespreken van plaatsen en krijgt
alle nieuws als eerste te horen. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk uw
steun.

Een feestelijke groet namens vele
Vrienden,
Willem Sijbrant
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2015
De actie Kerkbalans 2015 is goed verlopen. We bedanken alle gevers en
vrijwilligers die de actie weer hebben
doen slagen. Mogen wij er op rekenen
dat u tijdig het door u toegezegde bedrag overmaakt?
Tot nu toe is er aan toezeggingen een
bedrag van € 21.458,50 binnen. Ten
opzichte van 2014 ( € 22.564,--) is dit
een afname van bijna 5 %. Dit is jammer, maar het begrote bedrag van €
21.500,-- is toch bijna gehaald.
Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit
kerkbalans geven we hieronder wat
cijfers.
Er zijn 182 brieven bezorgd.
172 antwoorden zijn binnengekomen.
5 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
12 leden moeten nog inleveren of zijn
niet duidelijk geweest in wat ze toezeggen.
105 leden geven hetzelfde bedrag als
in 2014.
35 leden geven meer, in totaal € 929,22 leden geven minder, in totaal: €
985,--.
We spreken de hoop uit dat er nog ongeveer € 400,00 binnenkomt van leden die op dit moment nog geen toezegging hebben gedaan.
Gemiddeld is er € 130,-- per bezorgde
brief toegezegd. Dat is ongeveer €
100,-- onder het landelijk gemiddelde
van 2014 van € 233,-- per toezegging.
Hoe ziet de verdeling van de toezeggingen er uit:
Ruim 35 % van onze leden geeft € 50

Categorie in
euro’s
Geen bijdrage

Aantal
gevers
9

0 – 25

21

26 – 50

31

51 – 75

22

76 – 100

21

101 – 150

19

151 – 200

15

201 – 300

18

301- 400

2

401 en meer

7

Nog onbekend

12

Totaal

177

of minder. Zonder een oordeel
te geven over
wat iemand
geeft, baart het
ons wel zorgen
voor de toekomst. De helft
van de inkomsten van kerkbalans wordt
door 18 % van
de leden opgebracht. Dit is
geen stabiele
situatie voor
onze inkomsten

op de langere termijn.
Voor 2015 verwachten wij een tekort
van € 6.000,--, dat
is ongeveer € 35,-per gever. Als de
inkomsten uit
kerkbalans de komende jaren niet
toenemen zal het
jaarlijkse tekort op
dit niveau blijven
en teren we in op
onze reserves.
Daarom doen we
een dringend beroep op u om nog eens in overweging
te nemen of u uw bijdrage alsnog kunt
en wilt verhogen.
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.
Nogmaals bedanken wij allen die bijdragen aan het werk van onze plaatselijke kerk.
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Interview met het oudste kerklid
Mevrouw Lena van Beek
geboren in Warnsveld, maar in Lathum komen wonen
omdat ze de liefde van haar leven getrouwd had.
Toen ze in Lathum kwam wonen zag het heel anders
uit, de Rivierweg lag er nog niet en je moest toen via
de dijk van a naar b, want een bus stopte toen ook
nog niet.
Je hoort of ziet wel eens op plaatjes dat het er
vroeger in de kerk heel anders aan toe ging, bijvoorbeeld andere kleding, regels en gewoontes,
geen vrouwen in de kerkenraad of als dominee.
Was dat in Lathum ook zo?
Toen wij in de kerk kwamen hadden de dames nog wel een hoed op maar dat
heeft niet zo heel lang meer geduurd en het hoefde niet. De heren die hadden
meestal het trouwpak aan .Donkerbruine schoenen dat was toen heel bijzonder. En vrouwen in de kerkenraad dat was niet. Ik ken een vrouwelijke dominee, ze heeft vroeger in Angerlo gestaan, die heeft echt moeten “vechten” voor
haar plaats. En u zou u in de kerkenraad hebben willen zitten als dat gekund had vroeger? Nee, dat had ik niet gewild, je hoefde er ook niet over na
te denken want het was gewoon niet aan de orde. Ik ben wel ouderling geweest
maar dat was een hele tijd later.
Toen wij voor het eerst in Lathum naar de kerk gingen was er geen plaats.
Geen plaats? Hoe kan dat nou?
Nou weet je, Evert ging in Westervoort naar de gereformeerde kerk, en na het
trouwen wilden wij naar Lathum. We kwamen er wel in hoor maar we moesten
vooraan op de pastoriebank zitten. En die bank stond dicht bij de grote dikke
kachel, en ja als je ‘s morgens eerst het werk moest doen, flink haasten dus,
om daarna bij die kachel te gaan zitten… Dan valt het niet mee om de ogen
open te houden. Na een tijdje kregen wij rechts voor een bank aangewezen .
En de jeugd, toen jullie jong waren, de jeugd zat trouw elke week in de
kerk? Bij ons thuis ging de ene week het personeel en de andere week gingen
vader en moeder. Ja wij gingen geregeld naar de kerk, mijn ouders waren niet
zo heel streng.
We zijn nu in gesprek met 3 jongeren over het onderwerp belijdenis,
mochten jullie kiezen?
Nee, we hoefden niet te kiezen of er over na te denken het was eigenlijk heel
normaal. Als je 18 was dan kreeg je catechisatie en deed je belijdenis.
Waarom zou je naar de kerk gaan? Waarom niet?! Waarom eet je? Als je
niet gaat stomp je af, je moet op z’n tijd bijtanken. Dat is belangrijk.
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Wat vind je er dan nu van hoe het er in de kerk aan toe gaat, met bijvoorbeeld die aparte bijzondere diensten?
O, dat vind ik wel leuk, interessant, alleen die dienst met de computer dat
vond ik niet wat.
Wat ik wel heel erg bijzonder vond was de Goede-Vrijdagdienst van een paar
jaar geleden. Ik vertel nog wel eens aan mensen dat wat Gouda de eerste keer
heeft gedaan met de Passion heeft Lathum al lang gehad, zij waren de eerste.
Dat vond ik zo mooi, heeft veel indruk gemaakt.
Vorige week met de kring hadden we dit onderwerp: hoe gaat het verder
met de kerk, hoe ziet de kerkgang er over 10 jaar uit?
Ik denk dat dat in Lathum nog niet aan de orde is. Het gevoel van samen zijn
en doen is hier groot. Kijk maar eens naar het koffiedrinken, dat is altijd zo
leuk en gezellig . Het samen gevoel is heel belangrijk.
Wat eet je graag , en wat liever niet? Nou ik lust eigenlijk alles.
Heb je hobby’s? Ja, ik doe graag handwerken, en de bloementuin, maar dat
gaat niet zo goed meer.
Wat wilde je vroeger graag worden? Verpleegster. Ik heb de 4-jarige mboopleiding gedaan, maar toen kwam de oorlog , en naderhand moesten we elkaar helpen met opbouwen. Ja en toen kwam ik Evert tegen.

- Onze zondagschoolkinderen heel
mooie bloemstukken kunnen
maken
- Er 3 jongeren zijn die gesprekken
hebben over belijdenis doen
- De kinderen samen een bedrag
verzamelen voor het goede doel
-

Op 1e pinksterdag de belijdenissen gedaan worden

- De kinderen met kindernevendienst in het begin en
aan het einde van de dienst naar de kerk gaan
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Tot onze spijt moeten wij u
mededelen dat na 27 jaar
trouwe dienst onze mixer genaamd Bosch met pensioen is
gegaan.
Bedacht en gemaakt door Evert.
Mixer Bosch ,een boormachine op een
lange pijp, stond altijd met één poot
stevig op de werkvloer en hij liet zich
niet zo heel snel van de wijs draaien.
Heeft het werk dan ook met veel plezier gedaan. Toch kon je wel merken
dat de jaren zo langzamerhand begonnen te tellen, want hij produceerde steeds meer geluid. Net een mens
he, ze gaan wat minder horen en de
decibellen gaan omhoog als ze wat
willen vertellen.

Maar gelukkig mogen wij u onze jongste medewerker in de bollenbakkerij
voorstellen . Het is een mooi glimmend ”jong ding”, waar iedereen gek op is.
Ze is mooi glad. Heeft een prachtig omhulsel ontworpen door couturier NOL.
Alle gekheid op een stokkie: we hebben een gloednieuwe mixer. Zo’n mooie
moderne met een mengkom, je kan met één handgreep de kom omhoog doen,
met een vinger zet je ‘m aan, en zo houd je alles in de gaten, zonder pijn in je
armen te krijgen en geen dove oren meer van de heren mixers.
En dit allemaal gekregen van het verjaardagsfonds. Bij waarschijnlijk iedereen wel bekend. Het fonds is een paar
jaar geleden opgeheven en er was nog
geld in de kas. Toen zei de mevrouw van
het fonds: jullie krijgen van het fonds
een mooie nieuwe mixer, daar heeft iedereen plezier van!!

De cv van NOL
U weet niet wie Nol is?? Dat is de man die
samen met Evert en Luc de appelsnijder
geproduceerd heeft.

NIEUWSBRIEF
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Dit keer heeft hij voor onze jongste een prachtig kastje gemaakt, de mixer kan
er op staan, is hij niet meer nodig gaat ie in het kastje. En we rijden (er zitten
wielen onder) hem naar de plek waar ie de rest van het jaar staat.
O ja, en niet te vergeten: Nol heeft de appelboor ook nog opgepimpt.
Niet alles in 1 jaar maar elk jaar iets.

VERJAARDAGSFONDS EN NOL
heel erg verschrikkelijk bedankt namens iedereen!!
PS, Foto’s van de oliebollenbakkerij 2014: zie de website www.kerklathum.nl.

Stemmen tellen voor de kerk
en de VVLK

De ervaringen van de deelnemers waren heel positief. Het is gezellig en leuk
om te doen en absoluut niet ingewikkeld. Iedereen die tot 10 kan tellen kan
Wist u dat een achttal gemeenteleden dit. Aan het einde van de telling moest
op woensdagavond 18 maart stemmen natuurlijk wel alles kloppen en soms
hebben geteld van de Provinciale Sta- was hertelling noodzakelijk maar
ten-verkiezing en van het Waterschap kwam het alsnog goed.
op stembureaus in Arnhem. Een ad
hoc-actie geïnitieerd door Anneke NijNaast het jaarlijkse oliebollen bakken
man die deze mogelijkheid ter ore
kwam. En het leuke hiervan is dat de is ook dit zonder meer iets is om te
verdiensten, € 30,-- per persoon, wor- onthouden. Mogelijk doen er zich in de
toekomst vaker gelegenheden voor
den overgemaakt naar een rekening
waarbij we met wat vrijwillige inzet van
van een goed doel, een vereniging of
gemeenteleden ons tekort op de begrozoals in ons geval naar de kerk in
Lathum-Giesbeek en de Vrienden Van ting te lijf kunnen gaan of bepaalde
projecten binnen de kerk hiermee kunde Lathumse Kerk.
nen financieren.
De vrijwilligers

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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Kerstmusical
2014
Zijn ze heeeel druk aan
het oefenen en zingen, begint die “gekke” Arjan
ineens aan de tafels te trekken. Hij lacht en zegt ”dan kunnen ze vast aan het
podium wennen”. Ze klimmen op tafel en zingen vrolijk door.
Zondag 21 december: ‘s morgens starten we met de bouw van het podium,
boormachine, spijkers, schroeven, podiumblokken, grote platen, latten, het
mooie gordijn, alles is compleet. Tussen de middag eten we samen een broodje
kroket, dan nog snel de laatste dingen en we hebben nog een klein uurtje om
naar huis te gaan, want aan het eind van de middag is de generale.
Die gaat zoals het altijd loopt, er komt een bedenkelijke opmerking: ”oefenen
jullie nog vaker?”, nee, want over een kwartiertje staan de pannenkoeken,
soep en macaroni voor de deur. Dit jaar hebben we het anders gedaan. Na een
middag hard oefenen gaan we eerst samen eten. Miep, Willy en Willie hebben
voor ons gekookt. HEEL GEZELLIG, ERG LEKKER!! De hele crew was aanwezig, de geluidstechnici, camera-operator, chief lighting, podiumtechnici, de
mensen van de grime. Al onze vrijwilligers waren uitgenodigd om te komen.
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En dan nu snel verkleden en naar de afdeling nagels lakken en mooi maken.

Zondag 21 december 4e advent
Nog snel ff een
app naar….. de
vriendjes??
Of toch naar
pap en mam.

Je ziet ‘r niet maar
ze is er wel: Marisa. Ze maakt het
decor en stuurt
iedereen op tijd
het toneel op.

Rolande

Jacqueline

Margriet

Ria

Souffleur
Albertine

Wesley
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Carlina

Anna

Sofie

Kirsten Iris Noortje

Sam

Merit

Marith

Willy

Ruben

Pieter

Sarah

Benjamin

Aron

Meegewerkt hebben:
Marith, Anna, Sam, Aron, Benjamin,
Wesley, Sarah, Iris, Carlina, Sofie,
Albertjan, Kirsten, Pieter, Noortje,
Merit, Willy, Ria, Marisa, Rico, Margriet, Diederik, Thomas, Geurt, Gerda, Ruben, Rolande, Jacqueline,
Miep, Jozien, Willie, Aafke en Anita,
en bij de oefenochtenden hadden we
een vaste inval voor bijna alle rollen:
MARISKA.

Wij vonden het geweldig dat u allemaal bent komen kijken naar de
musical.
Bent u niet geweest?
Tot volgende keer.

Hebt u iets gemist!
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Kerkbeheer
In de winterperiode staat voor Kerkbeheer altijd de actie Kerkbalans centraal.
Meer hierover kunt u lezen in het artikel over de actie Kerkbalans 2015.
In en om de kerk hebt u kunnen zien dat de bomen tussen de Wheme en de
kerk drastisch zijn gesnoeid en al het dode hout er uit is gehaald. Eén van de
bomen is ook gezekerd, wat wil zeggen dat het afscheuren van de zijstam bij
storm wordt voorkomen.
Van de Brantsenstichting hebben wij de toezegging gekregen dat we voorlopig
jaarlijks een subsidie van € 5.000,-- tegemoet kunnen zien voor onderhoud en
instandhouding van ons monumentale kerkgebouw. Wij zijn hier uiteraard
zeer blij mee.
Voor de komende 2 jaar hebben wij weer een energiecontract afgesloten voor
groene energie via het collectief van Energie voor de Kerken.
Verder bereiden wij ons voor op de eisen die aan ons gesteld worden met betrekking tot onze ANBI-status. Vanaf 1 januari 2016 moeten wij voldoen aan
de landelijke ANBI-regels. Giften en donaties aan een ANBI-organisatie
(Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
De eindejaarscollecte 2014 heeft bijna € 500,-- opgebracht. Zoals in de brief
voor de eindejaarscollecte is aangegeven, wordt de opbrengst besteed aan informatie en communicatie binnen en buiten onze kerkgemeenschap. U gaat
hierover zeker meer horen en lezen. Alle gevers bedankt voor uw bijdrage.
Vindt u het leuk om praktisch bezig te zijn in of om de kerk? Wij kunnen
altijd handen gebruiken voor klussen. Lijkt het u wat, neem dan met een
van de kerkrentmeesters contact op.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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Vijfde editie van The Passion in Enschede
The Passion, 2 april 2015, 20.30
uur, live bij EO-KRO op NPO 1
Enschede vormt op donderdag 2 april 2015 het decor van The Passion.
De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad.
The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over
het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt
er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.
Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit de as herrezen. Niettemin staat deze gebeurtenis nog in het geheugen van de inwoners gegrift.
Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over verdriet, lijden en hoop.
The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het
Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De KRO neemt vanaf
2015 de plek in van omroep RKK.

Matteüs Passie
In de komende Stille week wordt in drie kerken in de regio de Matteüs Passie
uitgevoerd. Nee, niet de Mattheüs Passion, maar een kortere, modernere versie
daarvan. Vier muziekstukken zijn nog in de prachtige zetting van Bach. De andere liederen zijn gecomponeerd door Gerard van Amstel. Alle (hedendaagse)
teksten zijn van Piet van Midden.
De Matteüs Passie wordt uitgevoerd door Follow Up, een oecumenische zanggroep, die voornamelijk geestelijke liederen zingt. In het winterseizoen van
2008–2009 werd deze passie voor het eerst ingestudeerd. Net als voorgaande
keren wordt het koor prachtig begeleid door pianist Ernst Boesveld. Het staat
onder bezielende leiding van Anja Beckmans-Prinsen.
U bent welkom:
- Zondag 29 maart in de Galluskerk in Angerlo
- Dinsdag 31 maart in de Dorpskerk in Ellecom
- Vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) in de Dorpskerk in
Drempt.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open: een half uur voor
aanvang.
Toegang is vrij, soms wordt een vrije gift bij de uitgang gevraagd.
Info: followupdoesburg@gmail.com of tel. 0313-476427
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Naar de Passiespelen in
Tegelen
Op zondag 10 mei 2015 gaat in Tegelen de 20ste editie van de Passiespelen in première. Het is de eerste van
een reeks van 25 voorstellingen. De
laatste voorstelling is op zondag 13
september 2015. Het vijfjaarlijks evenement van Het Tegelse Passiespel –
ontstaan in 1931 – is uitgegroeid tot
een theatergebeurtenis van internationale allure en speelt zich af tegen de
achtergrond van het majestueuze decor gebouwd in Openluchttheater De
Doolhof in Tegelen.
Het Passiespel verhaalt de emotionele
gebeurtenissen uit de laatste
dagen van het leven van Jezus: van de opwekking uit de
dood van Lazarus, van de
glorieuze intocht van Jezus
in Jeruzalem, het laatste
Avondmaal met de twaalf
apostelen, het verraad van
Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van
Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn
dood aan het kruis op de
Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en
Pasen.
Reeds vele eeuwen voordat Jezus in
het jaar 30 A.D. ten tonele verscheen
verwachtten de joden de verschijning
van de verlosser, de Messias. In de
Romeinse provincie Palestina begon
Jezus op zijn dertigste publiekelijk
zijn leer te verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een van
hen was Judas Iskariot, met wiens
hulp het Sanhedrin erin slaagde om
Jezus te arresteren en ter berechting
over te dragen aan de Romeinse auto-
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riteit. Jezus werd beschuldigd van
verraad tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de kruisiging van
Jezus.
Openluchttheater De Doolhof in Tegelen , ± 2700 overdekte en comfortabele zitplaatsen, is gesitueerd in een
voormalige kloostertuin, nabij het
centrum van Tegelen. Dit fraai openluchttheater is al vanaf het begin het
sfeervolle decor van de Passiespelen.
De Doolhof wordt - volledig in lijn met
de tekst en de insteek van de nieuwe
editie van 2015 – geheel in sfeer omgetoverd tot het Bijbelse Jeruzalem
ten tijde van Jezus’ lijden en dood.

De voorstelling begint om 14.30 uur
en duurt 3 uur, inclusief een pauze
van 30 minuten. De entreeprijzen variëren van € 24,- tot € 35,- voor volwassenen en €17, 50 voor kinderen
tot 12 jaar. Meer informatie op de
website www.passiespelen.nl
Wij willen op zondagmiddag 5 juli
naar de Passiespelen gaan. Wie wil
mee? Laat het ons even weten dan
kunnen we met elkaar rijden.
Ab en Ria Klein Ikkink.

