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NIEUWSBRIEF
Iedereen is van harte welkom
op de gemeenteavond
donderdag 19 november a.s.
om 20.00 uur in de Wheme

Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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Zonder hoop vaart niemand wel
De dagen worden korter. De temperatuur daalt.
Soms is het guur en koud. Niet alleen buiten in
de natuur maar ook in onze wereld. Mensen met
zorgen over hun toekomst, gezondheid, werk,
studie, geld. Mensen op de vlucht, speelballen
van dictators, op zoek naar een veilig thuis.
Mensen angstig en onzeker vanwege alles dat
verandert en bedreigend kan zijn. De duisternis
van de eeuwenlange nacht lijkt maar niet te willen wijken. ‘Laat één ster, een onaanzienlijk teken flonkeren boven de rampzaligheid’, zegt de
dichter Marsman.
Nog even en
het wordt 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, geboren
in een wereld van volkstellingen en macht. Gewone mensen zijn het kind van de rekening.
Weinig nieuws onder de zon. En juist in deze
donkere wereld wordt Jezus geboren.

Een klein kind, ogenschijnlijk een onaanzienlijk
teken in onze wereld. Maar tegelijk teken van
Gods liefde, Gods zachte kracht, sterker dan alle
macht en geweld. En zo een symbool van licht
en warmte, een symbool van hoop in een donkere, schijnbaar hopeloze wereld. God met ons.
Kome wat komt, van God is de toekomst.
Het verhaal van
Jezus geboorte
geeft mij te midden
van angst en zorg
iedere keer weer
vertrouwen. Kracht
en moed om op te
staan. En tegen alle
donker in de vlam
van de hoop levend
te houden. Een kaarsje aan te steken in het donker. En zelf met Gods hulp een kaarsje proberen te zijn brandend in de nacht. Hartverwarmend en hoopgevend voor ieder op zoek naar
licht en hoop.
Niet vanzelfsprekend. Daarom vieren we ieder
jaar opnieuw kerstfeest. Elk jaar opnieuw moet
Jezus met kerst opnieuw geboren worden. Elk
jaar opnieuw moeten we het verhaal van Jezus’
geboorte horen. Als een verhaal van licht en
hoop tegenover alle donkere verhalen die wij
horen. Als een verhaal van bevrijding en uitzicht
dat het anders kan met ons en onze wereld.
Hoopvolle dagen toegewenst!
Gert Jansen

Verlies en winst
Veel kun je kwijtraken, maar juist dan kun je meer en zuiverder gericht worden op God. Veel van
wat je in handen had is weg, maar Christus woont in je ziel. De kerkelijke gemeenschap is marginaal
geworden, maar juist zo wordt weer iets ontdekt van de twee of drie bijeen in Christus’ naam. De
gestalte van het verleden was misschien meer cultuur dan geloof. De bonte zomergroei gaf wellicht
zoveel blad dat de boom niet meer zichtbaar was. De kritiek van de wetenschap heeft veel blad en
takken doen afvallen en we vreesden voor de boom, maar de boom is overeind gebleven, kaler
maar niet minder echt. Het vuur van de beproeving kan heilzaam zijn. “Een heilzame crisis” die de
vlam van het geloof weer doet opvlammen. God zal ons niet verlaten, “God is met ons des avonds
en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag”. Het is tijd voor concentratie. Tijd voor het ene
nodige.
Uit: Vijftig dagen in overvloed en overgave een dagboek met Arjan Plaisier
Gelezen als opening van een kerkenraadsvergadering
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Vieringen rond Advent en Kerst
Zondag 22 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag

ds. G.H. Jansen

Zondag 29 november

10.00 uur

1e advent

dhr. J. Ubbink

Zondag 6 december

10.00 uur

2e advent

ds. G.H. Jansen

Zondag 13 december

10.00 uur

3e advent

ds. W. van Wakeren (Veenendaal)

Zondag 20 december

19.30 uur

4e advent

Kerstmusical jeugdkerk, zondagsschool, kindernevendienst

Donderdag 24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. G.H. Jansen

Vrijdag 25 december

10.00 uur

Eerste kerstdag

ds. W. van Wakeren (Veenendaal)

Zondag 27 december

10.00 uur

Donderdag 31 december

19.30 uur

Zondag 3 januari

10.00 uur

ds. K. Dijk (Duiven)
Oudejaarsavond

ds. W. ten Boom (Didam)
ds. W. van Wakeren (Veenendaal)

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 november - Eeuwigheidszondag
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
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.
- Op zondag 29 november is de eerste van vier Adventszondagen, met een oecumenisch tintje. Voorganger is Jan Ubbink uit Lathum.
- Zondag 6 december, tweede Advent, zal ds. Gert
Jansen voorgaan. Centrale Schriftlezing is Lucas 1:2638. Een mooi verhaal over een jong meisje, zonder
aanzien of status, Maria. Maria ontvangt hoog bezoek
van een engel, en mag horen dat zij een kind zal baren: Jezus. Ongelooflijk. Maar Maria is open en ontvankelijk voor Gods verrassende aanwezigheid in
haar leven. Vol verwachting en vreugde zingt zij het
uit “God heeft oog voor mij.” Een mooi verhaal,
De verkondiging aan Maria, Meester van het Salemer
Altaar, 1490 - 1510 (Rijksmuseum)
maar ook meer dan dat, een inspirerend voorbeeld
voor mensen zoals u en ik, tastend in het donker op
zoek naar licht, naar God.
- Op zondag 13 december, derde Advent, zal ds. W. van Wakeren uit Veenendaal de dienst leiden.
- Zondag 20 december, vierde Advent, is er om 19.30 uur een kerstviering met een kerstmusical
georganiseerd door de jeugdouderlingen samen met de jeugdkerk, zondagsschool, kindernevendienst en anderen. Altijd weer een feest om deze dienst met en door kinderen en jongeren mee te
maken.

Diensten rond Kerstfeest
- Op woensdag 24 december om 22.00 uur is er een Kerstnachtdienst m.m.v. Zang en Vriendschap.
We vieren de geboorte van Jezus, teken van hoop en licht voor mensen zoekend in het donker.
Wees blij en zing! Voorganger is ds. Gert Jansen. Na afloop is er o.a. glühwein en chocomel.
- Donderdag 25 december, Kerstmorgen, vieren we de komst van Jezus in onze wereld. Gods liefde komt aan het licht in de gestalte van een kwetsbaar kind. Voorganger is ds. W. van Wakeren uit
Veenendaal.
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 ons tegelijk ook inspireert
om aandacht voor elkaar te hebben, en met elkaar in lief en leed mee te leven.
Een hartelijke groet,
Gert Jansen

J AAR GANG 23

P A GINA 6

Van de kerkenraad
Weet u het nog? Het is alweer bijna een jaar geleden dat we tijdens de gemeenteavond een presentatie mochten zien van het college van kerkrentmeesters of de financiële draagkracht en de
ontwikkeling daarvan, van onze gemeente. Tevens bogen we ons over de symboliek, theoretische - en praktische kanten bij de viering van
het Heilig Avondmaal.
Binnenkort komen we weer bijeen. Naast de verantwoording van de kerkenraad aan de gemeente
zal tijd ingeruimd zijn voor het onderwerp
‘samenwerken’.
We hebben u al vaker op de hoogte gesteld over
de wijze waarop we als gemeente contact zoeken
en maken in de omgeving. In de gemeente avond
van 2008 heeft ds. Dirk Engelage uit Drempt Olde Keppel een deel gevuld met zijn toelichting
over het nut en noodzaak van samenwerken.
Zijn boodschap was; samenwerken betekent niet
dat je de eigen identiteit opgeeft, maar juist kan
behouden.
In de laatste classicale vergadering is uitgebreid
ingegaan op het onderwerp samenwerken. Samenwerken als uitdaging en noodzaak. Men ziet
namelijk veel gemeenten verdrinken in een veelvoud van taken met een teruglopend aantal
(actieve) leden. Men constateert ook dat de samenleving zodanig is veranderd dat de structuur
van de protestantse kerk daar mogelijk niet meer
goed op past. Met andere woorden; de structuur
van de kerk is wellicht verouderd. Dat moet je
onderzoeken en daar moet je mogelijk wat aan
doen.
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De classis heeft nu een vraag gesteld aan alle gemeenten om zich te bezinnen op het onderwerp
samenwerken. Daarin vraagt men antwoord op,
ander andere, de volgende deelvragen.
Welke vormen van samenwerken zien we? En,
wat zijn de twee meest wezenlijke dingen in onze
gemeente die we willen vasthouden?
Tijdens het tweede deel van onze gemeenteavond zullen we hier gezamenlijk op ingaan en
antwoorden dichten op deze vragen.

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 nagenoeg voltallige kerkenraad beschikken.
Er zijn en komen nog enkele vacatures!
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!
U kunt zich opgeven als kandidaat bij de scriba
of een van de andere ambtsdragers.
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 19 november 2015
om 20.00 uur in de Wheme te Lathum (vanaf 19.45 uur is er koffie)
De agenda is als volgt:
1. Welkom en opening
2. Verslag vorige vergadering (zie deze Nieuwsbrief)
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Financieel verslag diaconie
5. Financieel verslag kerkbeheer.
6. Algemene informatie
PAUZE
7. “De vrijblijvendheid voorbij” hoe kunnen we in een veranderde samenleving als kleiner wordende
gemeente kerk zijn in onze regio.
8. Rondvraag
9. Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkbeheer kunt u tussen 15 en 19 november op telefonische afspraak inzien bij Jacqueline Schouwenaar 63.07.60 (diaconie) en Bert van der Saag
63.00.50 (kerkrentmeesters).
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 19 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Miep van Hunen, scriba
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VERSLAG GEMEENTEAVOND
Gehouden op 20 november 2014 in de kerk
Afmeldingen: Lena van Beek, Ria van Doorn, Tineke Rispens, Marieke Blokland
Aanwezig 33 personen
Verslag: M. van Hunen (scriba)
1.

WELKOM EN OPENING
De voorzitter Wout van Stempvoort heet iedereen van harte welkom
en opent de vergadering met een lezing uit Marcus 22 en gebed

2.

VERSLAG VORIGE VERGADERING 28-11-2013
Er zijn geen op of aanmerkingen n.a.v. het verslag

3.

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN / KERKENWERK.
Mededelingen:
Het Gebouw: Adri Breure volgt Guus Künne op als vertegenwoordiger van de kerk in het
bestuur van Het Gebouw.
Ambtsdragers: Eind 2015 zit de ambtstermijn van Willy Hupkes en Ria Westerhof erop. De
dames zijn niet meer herkiesbaar. Per 2016 zijn we dus op zoek naar nieuwe ouderlingen.
Het is van belang dat er mensen zijn die deze taak op zich kunnen en willen nemen. Denkt
u met ons mee?
Kleine gemeente: Lathum/Giesbeek is een kleine gemeente. Voorlopig zijn we gezegend
met voldoende ambtsdragers, en blijven we werken aan een financiële situatie waarmee we
voorlopig vooruit kunnen.
We hebben contact met omliggende gemeenten (het Liemers moderamen-overleg), om elkaar te leren kennen en te kijken op welke manier we elkaar kunnen versterken.
Visitatie: Op 20 maart heeft onze gemeente een bezoek ontvangen in het kader van de periodieke visitatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Tijdens het bezoek werd met
onze predikant gesproken en de kerkenraadsvergadering werd bijgewoond. Tevens was er
die avond voor alle gemeenteleden de gelegenheid om met de visitatoren te spreken. Alle
onderwerpen die betrekking hebben op de opbouw van de gemeente en het kerkelijk leven
konden besproken worden (van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt).
Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken.

4.

FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
De jaarrekening is opgesteld door Jacqueline Schouwenaar, en heeft ter inzage gelegen. De
diaconie probeert het vermogen in stand te houden, en met de opbrengst van het vermogen
“te werken”. Dit jaar is in verband met de crisis gekozen voor besteding “dichter bij huis”,
de voedselbank en de kledingbank.
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FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Opgesteld door Bert van der Saag en Ab Klein Ikkink, gecontroleerd op 22 april door
Remco Künne en Geza Berends. Ab geeft een toelichting op de jaarrekening.
Tevens laten de kerkrentmeesters ons een overzicht zien van de gemiddelde kerkelijke bijdrage per gever, een stukje bewustwording van het geefgedrag.
Landelijk
Lathum-Giesbeek

€ 285
(2012)
€ 126
(2012)
€ 122
(2013)
€ 124
(2014)
60 % geeft minder dan het gemiddelde van € 124
80 % geeft minder dan het landelijke gemiddelde van € 285 (2012)
De kerk is niet alleen een goed doel, maar ook een organisatie die we in stand willen houden.

6.

:
:

ALGEMENE INFORMATIE
Zonder kerk en school is de ziel uit het dorp. Het voortbestaan van een kern hangt van veel
factoren af, waaronder een tekortschietende bevolkingsaanwas. De ds. Jonkersschool verkeert in een moeilijke situatie. Er is frequent contact met de school.
PAUZE

7.

De symboliek rondom het Heilig Avondmaal
Ds. G. Jansen geeft een korte uitleg van de betekenis van de viering van het Heilig Avondmaal. Aan de hand van een lijst met woorden, proberen we met elkaar te delen welke woorden het meest aansluiten bij de persoonlijke beleving van de viering van het Heilig Avondmaal.

8.

RONDVRAAG
De leden van de kascontrolecommissie (Geza en Remco) worden bedankt.
In 2015 zullen Geurt en Remco de kascontrole uitvoeren.
Is het een optie om bij Heilig Avondmaal de drinkbeker te vervangen door losse bekertjes?

9.

SLUITING
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JAARREKENING 2014 - staat van baten en lasten
Totaal exploitatie
Begroting
2014

Rekening
2014

Rekening
2013

Baten
80
81
83
85

€
€
€
€
Totaal baten €

5.050,00
18.600,00
25.850,00
3.660,00
53.160,00

€
€
€
€
€

1.766,64
14.571,63
26.881,94
4.160,00
47.380,21

€
€
€
€
€

2.370,00
25.169,70
27.434,88
3.660,00
58.634,58

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.950,00
2.460,00
35.000,00
1.000,00
2.900,00
1.500,00
2.775,00
650,00
400,00
55.635,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.810,12
1.473,54
32.206,84
619,24
2.561,96
1.518,64
2.677,12
468,85
202,17
52.538,48

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.036,97
582,88
33.897,74
2.653,06
2.732,68
1.482,92
2.681,51
647,28
416,50
54.131,54

Resultaat = saldo baten - lasten €

-2.475,00

€

-5.158,27

€

4.503,04

Baten onroerende zaken
Rentebaten 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 nadelig resultaat op de exploitatie over 2014 is ten laste gebracht van het vermogen.

Van de Co-groep
Wat was
Op 5 april vierden we Pasen. Daaraan vooraf
hebben we met elkaar in het gebouw ontbeten.
Elk jaar weer een feestelijk gebeuren!
28 juni zaten we in de tuin van Huis te Lathum,
een prachtige omgeving. Tijdens de openluchtdienst hebben we nagedacht over wat we meenemen als we op reis gaan.
Als inleiding speelde een
hele groep gemeenteleden
een toneelstuk over camping Oase, waar allerlei
mensen naar onderweg
zijn. Voor vakantie rust,
tijd en aandacht voor elkaar. Onze voorganger,
Meinie Visser, heeft met de kinderen haar rugzak beoordeeld over wat wel en niet nodig is
voor onderweg. De leden van de Christelijke
muziekvereniging Excelsior uit Silvolde zorgde

voor een prachtige muzikale omlijsting in een
zonovergoten tuin!
Eind september was de startzondag, thema:
Goede buren. Wie zijn mijn buren, voor wie ben
ik een buur? Met muziek van Hans Breure op
orgel en Rein Helmink op dwarsfluit een inspirerende dienst.

Wat komt
Zondag 22 november de Eeuwigheidzondag.
Tijdens deze dienst gedenken we de mensen die
we dit jaar verloren. Na de dienst is er koffie en
thee.
Donderdagavond 24 december is de kerstnachtdienst. Zoals vertrouwd zal Zang en
Vriendschap deze dienst bekende en onbekende
kerstliederen laten horen. Na de dienst is er
glühwein en warme chocolademelk.
Zondag 3 januari is er na de dienst de nieuwjaarsontmoeting met koffie, thee, limonade,
oliebollen en appelflappen.
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND
23 maart — 31 oktober 2015:
Nieuw in onze kerkelijke gemeente / heropname / voorkeurlidmaatschap:
dhr. H.W. Blaauw, Bronkhorstermaat 10, 6987 DD GIESBEEK
dhr. H.F. (Hendrik-Jan) van der Meulen, Blauwe Reiger 38, 6988 CG LATHUM
mw. P. van Loenen-Heiwegen, Burg. Van Rielstraat 36, 6987 AZ GIESBEEK
dhr. R. (Rudolf) van Wingerden, Meerkoet 16, 6988 CL LATHUM
dhr. L. (Laurens) Sijbrant, Van Heutszstraat 23, 2593 PC 's-GRAVENHAGE
mw. K. (Karelina) Verhulst-Vlijm, IJsvogel 75, 6988 CM LATHUM
Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
fam. W.E. Buurkes-Van den Berg naar Prins Clauslaan 8, 6987 BX GIESBEEK
mw. E.H.W. (Enny) Breure naar Transvaalstraat 39h, 1092 HB AMSTERDAM
mw. N.A. (Arianne) Breure naar Volkerakstraat 4, 3522 RC UTRECHT
Belijdenis:
12-07 dhr. D.J. (Diederik) Besselink
Burgerlijk huwelijk:
25-09 mw. H.J. (Ellen) de Reus-Den Hartog
Overleden:
15-07 dhr. J.G. Pastoor – 50 jaar
21-08 dhr. W.G. (Wim) Wolsink – 79 jaar
11-10 mw. Th. A. Hupkes-Abbink – 87 jaar
Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
mw. J.M. (Judith) de Vries (van Lathum naar Velp Gld.)
mw. S. (Sanne) de Ruiter (van Lathum naar Gendt)
dhr. J. (Jurriën) van der Giessen (van Giesbeek naar Elst Gld.)

Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten.
Blijf in contact met uw kerk.
E-mail: leden@kerklathum.nl
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Van de ouderlingen
Zo zijn onze manieren………….

Op weg tussen oorsprong en doel van het leven
van ieder mens is God aanwezig en begeleidt
ons. Op verschillende momenten hebben mensen het besef dat zij niet alleen gaan.
De Protestantse Kerk Nederland kent veel rituelen en gebruiken. Enkele verdwijnen en soms
worden nieuwe rituelen toegevoegd.
Wat heilig is (en dan bedoelen we het woord
heilig zoals het wordt bedoeld) is de erkenning
van de sacramenten. Sacramenten zijn binnen
onze kerk de doop en het avondmaal .
Om de doop recht te doen steken we een doopkaars aan aan de paaskaars.
Doopleden kunnen ervoor kiezen om de doop
te bevestigen en aan te geven dat zij belijdenis
doen van hun geloof.
Als daarin tussentijds geen andere keuzen gemaakt worden blijven deze afspraken tussen
mensen en kerk gehandhaafd.
Als een dooplid komt te overlijden zal een
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steen met de naam van de overledene gelegd
worden in de gedachtenis nis voorin de kerk.
Op eeuwigheidszondag zullen de namen genoemd worden van de overledenen en ontvangen zij een kaars en de steen. Familieleden worden bij deze rituelen betrokken als zij dit wensen.

Wij zijn op zoek naar u……….

De kerkenraad bestaat uit drie colleges: kerkrentmeesters, diakenen en ouderlingen. Op dit
moment zijn er vijf ouderlingen. Twee jeugdwerkers en drie bezoekouderlingen. In 2016 zit
de maximale termijn van Ria Westerhof erop en
Willy Hupkes heeft aangegeven na de jaarwisseling te stoppen. Het vinden van nieuwe ouderlingen blijkt lastig. Toch blijven we doorgaan
met het zoeken. Bent u nog niet benaderd en
wilt u met ons meedenken geef het door. Wilt u
wel gemeenteleden bezoeken maar vindt u een
stap tot ouderling te heftig; geef het aan.

Kortom: denk met ons mee. Het
vinden van een ouderling is geen
doel op zich; het onderhouden van contacten met elkaar binnen onze gemeente
wel!
Gemeentecontactmiddag

Op woensdagmiddag 6 januari 2016 is er
de gemeentecontactmiddag. Gemeenteleden boven de 75 jaar ontvangen hiertoe in de maand december een uitnodiging.
Dus als u al beschikt over de agenda
voor 2016 kan deze middag vast vermeld
worden.
U hoort nog van ons.

De aanbidding van de koningen, Geertgen tot Sint
Jans, ca. 1480 - ca. 1485 (Rijksmuseum)
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Jaarverslag 2014 diaconie
Uit het financiële jaarverslag mag u begrijpen
dat de diaconie probeert om de ondersteuning
uit te voeren met de middelen die uit de opbrengsten van het vermogen komen. Dat is niet
nieuw. Wat wel nieuw is, is dat de opbrengsten
van de bankrekening enorm snel terug lopen.
Dat is een punt van zorg.
Een nieuw fenomeen is het Protestants diaconaal krediet Nederland (PDKN). Bij KerkInActie kwamen herhaaldelijk verzoeken binnen van
diaconieën of zij geld konden beleggen in binnenlandse projecten. Aan de andere kant kwamen er signalen van binnenlandse projecten die
moeilijk te financieren waren. PDKN brengt
vraag en aanbod bij elkaar. Onze diaconie heeft
–bij wijze van proef- op kleine schaal deelgenomen en de proef is wat ons betreft geslaagd.
Daardoor leeft het voornemen om hieraan op
iets grotere schaal te gaan deelnemen.
Het is elk jaar weer moeilijk om te bepalen welk
leed we proberen te verzachten. Daarom komen
meeste doelen die we steunen voor op de advieslijst die de PKN opstelt. Daarvan is in ieder

De aanbidding van het kind, omgeving van Jacopo del
Sellaio, 1485 - 1520 (Rijksmuseum)
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geval vastgesteld dat de steun nodig is en op de
juiste plaats terecht komt.
Verder wordt (geldelijke) steun geboden bij
rampen.
In het afgelopen jaar heeft de diaconie ook weer
getracht om de steun in onze directe omgeving
te borgen. Wij zijn ons bewust van het feit dat
de crisis nog steeds mensen kan raken in onze
gemeenschap. Zo zien we ook dat er in grote
mate een beroep wordt gedaan op de voedselen kledingbanken.
Wat wel nieuw is in onze gemeente is een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een film. Het
was fijn om te merken dat het organiseren van
zo’n avond op prijs werd gesteld. Het plan om
dit vaker te organiseren zal worden uitgevoerd.
Daarnaast betrekken we de jeugd – waar mogelijk- bij de diaconale taken. Afgelopen jaar is
geen bedrag door de leden van de jeugdkerk
besteed aan doelen, omdat de jeugd al teveel
hooi op de vork had. Volgend jaar wordt deze
vorm van ondersteuning in principe weer voortgezet.
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Ane Henk Visser: vader , echtgenoot, muzikant , koster — een

veelzijdig druk “baasje”

Je bent als jongetje geboren
op? 28 maart
1973.
En waar dan?
Wolvega (klein
dorpje onderin
Friesland).
Hoe kom je dan
hier verzeild? Ik
heb gestudeerd in
Velp en werk nu
in Arnhem bij de
provincie.
Waar woon je? In Giesbeek in De Ward. Een
klein doodlopend straatje vlak bij de Paulusschool.
Alleen? Nee, we wonen er met z’n vijven. Margriet, Aron, Merit en Juultje(de kat).
Waar moet jij vroeg je bed voor uit, welk
werk ga je dan doen? Voor mijn werk moet ik
inderdaad elke dag uit bed komen. Ik werk bij de
provincie Gelderland, waarbij ik me inzet voor
een goede vergunningverlening voor bedrijven
zodat deze goed kunnen werken en de milieueffecten van die bedrijven binnen de perken blijven.
Ga je dan met de fiets, auto, of misschien
wel met de bus? Ik probeer zoveel mogelijk op
de fiets te gaan, maar dat lukt lang niet altijd. Ik
moet vaak met de auto naar afspraken in de provincie. Soms ga ik ook op de motor.
We zagen jou muziek maken tijdens de
jeugddienst, is dat een grote hobby ? Ja zeker. Ik speel bij fanfare St. Gregorius in Giesbeek. Daar speel ik trombone. Dat is ontzettend
leuk om te doen. En het is een heel gezellige vereniging.
Gaat daar veel tijd inzitten? Ja, daar gaat wel
wat tijd in zitten, met repetities, concerten, serenades en soms activiteiten om geld voor de vereniging op te halen. Ik zit ook in het bestuur van
Gregorius als secretaris.
Heb je altijd al muziek gemaakt? Ja, ik ben
op mijn 7e jaar begonnen met de blokfluit en
vervolgens tot mijn 26e op een trombone bij een
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brassband gespeeld in mijn geboortedorp. Toen
ik ben gaan werken ben ik er mee gestopt. Vervolgens begon onze dochter Merit met blokfluitles. Daardoor ging er bij mij ook weer wat kriebelen en ben ik bij Gregorius weer begonnen
met muziek maken.
En verder nog tijd voor iets anders? Ja zeker,
ik ga vaak op de mountainbike het bos in. Verder hebben we nog een zeilboot waar we in de
zomer veel op de Rhedense meren mee zeilen.
Je bent koster en dan zit je op die hoge kruk
daar achterin de kerk, bevalt dat een beetje?
Ja, het is leuk om koster te zijn. Je bent toch een
soort gastheer. Je ontvangt de dominee, vaak
met een bakje koffie. Je moet zorgen dat alles
klaarstaat. Als alles soepel loopt ben ik weer tevreden.
Dan zie je precies hoeveel bolletjes er knikkebollen ? Haha. Dat valt in onze kerk reuze
mee.
Altijd al actief geweest in de kerk? Van jongs
af aan kwam ik in de kerk. Zo heb ik Margriet
ook ontmoet. We zaten allebei op de CJV. Een
heel gezellig tijd.
Je mag de menu kaart opstellen wat komt er
op het menu? Van alles een beetje vind ik lekker, zoals in het Olde Schop, of tapas.
En is er ook iets dat je het liefst achter in de
kast zet? Spruitjes
Zomervakantie of wintervakantie? : Zomervakantie, maar een weekje skiën vindt ik ook niet
erg.
Koffie of thee ? Koffie.
Boek lezen of muziek luisteren? Meestal lees
ik een tijdschrift over fietsen, motoren of outdooractiviteiten.
Als je muziek luistert wat voor muziek is dat
dan? Eigenlijk vind ik veel dingen leuk. Als het
maar vrolijk is.
Zelf tuinieren of het iemand anders laten
doen? Nee dat doe ik zelf. Ik ben behoorlijk
handig dus ook in huis doe ik eigenlijk alle klussen zelf.
Wie zou jij wel eens willen horen en zien bij
de VVLK, je hoeft niet op de centen te letten? Rolling Stones akoestisch lijkt me erg leuk.
Bedankt voor het antwoorden!
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2015 / 2016
Kerkbalans 2015 had als motto “Mijn
kerk in balans”. Veel gemeenteleden en
begunstigers werden hierdoor aangesproken en hebben onze Protestantse gemeente Lathum/Giesbeek met hun financiële bijdrage voor 2015 gesteund. Voor
2015 hebt u samen € 21.458,50,-- toegezegd.

gen over 2015 ongeveer € 18.500,— 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. U weet toch dat kerkelijke giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting?

Het moto voor 2016 wordt naast “Mijn
kerk in balans” ook “Mijn kerk inspireert”. In balans omdat de kosten die de
kerk maakt wel moeten worden gedekt uit
giften, waarvoor Kerkbalans verreweg de
belangrijkste bron blijft. Maar ook een
kerk die inspireert door een lied, een gesprek, een bezoek, het delen van bijzondere momenten. Samen zijn wij een gemeenschap waar God wordt gezocht en
gevonden op ieders eigen wijze. Doet u/
doe jij daarom ook mee en laat je inspireren.

Op dit moment zijn de voorbereidingen
voor kerkbalans 2016 al weer in volle
gang. Graag doen wij alvast een beroep
op u om onze kerkelijke gemeente voor
volgend jaar weer ruimhartig met uw financiële bijdrage te steunen zodat wij zowel ons gemeentewerk kunnen doen als
ook ons mooie kerkgebouw kunnen blijven onderhouden. Kerkbalans 2016 zal
worden gehouden van 17 tot 31 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 bedra-

2015

>>>

2016
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Oliebollen bakken
Nog even en we laten ze weer in de olie rollen! We gaan bakken op maandag 28,
dinsdag 29 en woensdag 30 december. Jammer hè, niet op een zondag, kunt u vanuit
de kerk niet meer bij ons op de koffie komen. Dat hoeft op zich geen probleem te
zijn want ook op de maandag, dinsdag en woensdag hebben we de koffie bruin en
bent u van harte welkom voor een bakkie koffie met een “misbaksel”; dan nog een
paar zakjes mee naar huis en genieten maar.

In de maand december na sinterklaas worden de bestelbrieven rond gebracht, houd
dus de brievenbus goed in de gaten.
Heeft u geen folder gehad, laat het even weten aan iemand van de oliebollencommissie, dan komt het helemaal goed.
Wilt u meehelpen of weet u iemand die het ook wel leuk en gezellig lijkt om mee te
helpen bij dit gezellige gebeuren, geef het dan door en dan zien we elkaar eind december.
Voor informatie en vragen: Willy
Hupkes 0313-631271, Anita Smids
0313-631173 of
smids21@planet.nl
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Twee tassen …
In juni van dit jaar hing bij de familie Sijbrant de
vlag hoog, maar daaraan twee tassen. Jazeker Vincent en Mariska zijn geslaagd, ze hebben hun
diploma in de pocket.. Eindelijk lekker vakantie
en geen schoolboeken meer.
Maar wat doen ze nu?

Naast de gewone diploma’s kun je bij deze studie
ook ervoor kiezen om het diploma OK-assistente
of anesthesiemedewerker te halen.

Vincent: ik ben
voor HAVO geslaagd op het Rhedens Rozendaal. Ik
doe nu de opleiding
elektrotechniek op
de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen.
Als je met die vraag
bedoelt na de opleiding, ik zou gaan werken.
Ik heb
nog geen idee wat voor werk.
Mariska: geslaagd voor GT en
doet nu HAVO op het Liemers
College in Zevenaar. Daarna wil ze
graag de studie verpleegkunde gaan
doen met als specialisatie gezondheid en technologie. Dat wil zeggen een verpleegkundige die gespecialiseerd is in technologie. Je kunt
technologie toepassen in de zorg,
bijvoorbeeld een beeldtelefoon.

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 — tel. 0313-631905

Ook bij Besseling
hingen er twee tassen
uit het raam, want …
… Thomas en Diederik zijn afgestudeerd van het Symbion in Didam. Ze
lopen nu allebei rond
op het AOC in Doetinchem, dit is een
agrarische opleiding.
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Kerstmusical
Zondag 1 november zijn we weer
begonnen met het oefenen van de
kerstmusical
getiteld

droomkerst
Op zondagavond 20 december kunt u
komen kijken, om 19.30 uur in de kerk in
Lathum.
Groetjes:
aron, anna, albertjan, benjamin, carlina, kirsten, mariska, merit,
noortje, pieter, sam, sarah, sofie, wesley
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Wie is toch die man die altijd
met de rug naar ons toestaat
wanneer je tijdens het bollen
bakken een kijkje in de keuken
neemt??
Even een gesprekje met onze junior

bollenbakker: Hammy
Künne
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“verplichtingen”, daar heb ik steeds minder
zin in. Momenteel ben ik herstellende van een
knieblessure, dus hardlopen doe ik even niet.
Maar de natuur lonkt wel, daarom ben ik
overgestapt naar de mountainbike.
Is bollen bakken er 1 van? Ja. Dat is natuurlijk ook een verplichting, maar niet elke week
het hele jaar door. Het is vooral een gezellige

En zie hier de voorkant.
Hoe heet je? Hammy Künne
En waar kom je vandaan? Mijn
wortels zitten diep in de Lathumse
klei.
Woon je daar alleen? Nee. Ik ben
getrouwd met Sonja Hendriksen en
wij hebben twee dochters.
Wie zijn je vader en je moeder?
Ferdie Künne en Jootje Wassink.
Dus iedereen zou je moeten kennen? Iedereen is veel en dat hoeft
voor mij ook niet. Het fijne van een kleine
dorpsgemeenschap is het gekend worden. Ik
geloof niet dat anonimiteit goed is voor een
mens.

bezigheid voor oud en jong. Komt bij dat de
Lathumse kerk een prachtig gebouw is met
een historisch verhaal.

Waarvan dan? Door de jaren heen heb ik wel
veel gedaan: harmonie Juliana, jeugdwerk
Lathum, draaien in de regio, lokale omroep, af
en toe een modeshow bij de vrouwenvereniging en organisatie Montferland Night Trail.

Heb je bakkersbloed of ben je gewoon heel
goed in het bollen rollen? “Ik ben gewoon
heel goed”. Thuis bak ik eigenlijk zelden. Koken is meer mijn ding.

Waar verdien jij de kost mee? Leraar techniek op het Beekdal Lyceum in Arnhem
Nog steeds leuk om te doen? Ja. Met plezier fiets ik elke dag naar Arnhem. Je hoort
wel eens iemand aftellen en mopperen over
zijn of haar baan, daar heb ik gelukkig geen
last van.
Als je klaar bent met werken wat ga je dan
doen, heb je hobby’s of andere vrijwillige
verplichtingen? De vraag eindigt met

Had je gedacht dat het zo zou gaan, zoals
het gaat? Nee. Ik moet er ook niet aan denken
dat alles van wieg tot aan de kist vast ligt. De
verrassing houdt mij scherp. Je denkt rechtdoor te moeten en ineens moet je links af.
Rechtop zitten en weer nadenken.
Wijn, een biertje of een borrel? Beide. Wijn
op een rustig moment en bier bij vertier. Een
borrel drink ik zelden, af en toe een glaasje
whisky.
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Oliebol of appelflap? Oliebol. Zo’n versgebak- ook prachtig. En als het vakantieseizoen voorken misbaksel. Heerlijk.
bij is, is het Rhederlaag ook een lekkere plek
om te lopen.
Zomer of winter? Ik ben blij dat we in NederNog van plan om een verre reis te maken?
land de vier jaargetijden hebben.
Nee. Dit heeft geen prioriteit.
Fiets of auto? Ik fiets graag, maar in
Wat zie je het liefst op je bord liggen
Lathum heb je beide nodig. Je kunt niet
(erg lekker)? Ik geniet van eten en laat me
zonder auto voor de boodschappen, kingraag verrassen. Soms een oerdegelijke Holderen naar sport en werk.
landse kost en een zoektocht in een recepZingen onder de douche of muziek luistetenboek is ook leuk.
ren? Ik ben veel met muziek bezig geweest, de
En waarvoor zou eigenlijk de telefoon af
harmonie, draaien en de radio. Zingen doe ik
niet, dan maar luisteren. Vooral You Tube is
moeten gaan (niet zo lekker)? Nu ik deze
een mooi medium om muziek te ontdekken.
vraag lees, zie ik ineens ook al die telefoons
in restaurants voor me. Daar ga ik liever niet
naar toe, kook liever zelf.
Jij hebt het voor het zeggen. Wat gaat er
allemaal veranderen in Lathum en omgeving? Lathum is een klein IJsseldorpje waar
weinig is wat ik mis. Vanaf de dijk het prachtige uitzicht via de uiterwaarden naar de Posbank en de andere kant op de vlakke weilanden. Druktes zoek ik zelf wel op wanneer er
behoefte aan is.
Bedankt voor het antwoorden en we zien je
weer van de achterkant bij het bollen bakken.

Bij welke muziek gaat de knop
op 10? Boh Foi Toch en Hanska
Duo. Maar ik geniet ook van een
leerling die op school spontaan op
de vleugel gaat spelen.
Ga je graag op vakantie? Ja,
maar het mooie van op vakantie
gaan is toch het thuiskomen.
En waar naar toe? Wij gaan naar
verschillende plekken. De zee is
mooi, de Wadden- of Middellandse zee, maar de bergen in Tirol zijn
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Kerkbeheer
In de afgelopen periode hebben wij er voor gezorgd dat wij vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de
landelijke ANBI-regels. Op de website van de kerk vindt u hierover meer informatie onder het kopje “ANBI”. Giften en donaties aan een ANBI-organisatie zijn namelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Ieder jaar worden onze gebouwen gecontroleerd door de monumentenwacht. Zij maken een rapport op aan de hand waarvan het college van kerkrentmeesters het meerjaren onderhoudsplan
maakt en eventueel aanpast. Ieder jaar wordt er wel wat aan het schilderwerk gedaan en moeten er
wel enkele ruitjes van de kerk vervangen worden die spontaan zijn gebarsten door het werken van
de stalen ramen. Verder zijn er wat leien van het dak vervangen en heeft de aannemer nog wat herstelwerk aan voegen gedaan.
Jaarlijks wordt ook de brandveiligheid van onze gebouwen gecontroleerd door de gemeente. Ook
dit jaar is dat weer goed bevonden. Daarnaast worden iedere twee jaar de blusmiddelen en de noodverlichting door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd of ze nog in orde zijn.
Sinds half oktober beschikt de kerk over een ringleiding ten behoeve van mensen die minder goed
horen. Aan optimalisatie wordt nog gewerkt. Daarnaast vinden er ook gesprekken plaats over eventuele verbetering van onze geluidsinstallatie.
Op zondag 23 augustus hebben wij uit handen van de familie Visser een kanselbijbel gekregen uit
1741. Dominee Visser was tijdens de tweede wereldoorlog predikant in Lathum. De periode in
Lathum heeft veel betekend voor het gezin van dominee Visser, vandaar dat zijn kinderen hebben
besloten deze familie bijbel aan onze gemeente te schenken. Op dit moment wordt de bijbel gerestaureerd in de Abdij Koningsoord in Oosterbeek.
De familie Visser heeft ons ook een tekening geschonken, gemaakt door een onderduiker die zich
schuil hield in de toren van de kerk tijdens de tweede wereldoorlog. Het is een tekening van de
preekstoel getekend op een stuk pakpapier. De tekening is opnieuw ingelijst en hangt nu onder de
toren.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink

Kopietje komt zo …
Marisa Kramp heeft de kerkrentmeesters verblijd met het doneren van een—
door haar niet meer gebruikt—kopieerapparaat, te bewonderen in de Wheme.
Marisa, bedankt!
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Ha lekker, de koffie is klaar
Het ruikt goed, handen wrijvend komt iedereen binnen, en een lekker koekie erbij. (De kinderen van de
zondagsschool hebben er al een uur lang langs gelopen. Ze mochten alleen kijken, aankomen niet.)
Wat is het toch gezellig he om na de dienst nog ff
onder het genot van een bakkie koffie na te kletsen
of bij te kletsen. Misschien met de dominee over de
preek, of hoe gaat het toch met jouw vader , die was
toch ziek? En zo tref je de nodige mensen waar je
iets mee wilt afspreken. De jonge en de oude jeugd
is er ook bijna altijd, want jeugdkerk loopt gelijk
met het koffierooster.
Gezellig, zie je die ook nog eens en voor wat lekkers
zijn ze altijd in. Wat fijn dat er zoveel mensen zijn
die wel een keer koffie willen zetten. Ja, soms hebben we alleen warm water (dan is er iets mis gegaan), maar geen nood dan zetten we snel de grote
snelle koffiepot aan, het is even wachten en, ja hoor,
daar is de koffie.
Daarom: alle mensen die koffie hebben
gezet, gaan zetten of misschien ook wel
een keer willen zetten, bedankt!
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Jullie hebben wat gemist!
Zondag 5 juli, een geweldig mooie zonnige dag. Een dag om iets te ondernemen.
En dat klopt, we gaan naar de passiespelen in Tegelen.
Op een niet zo mooie dag stond er in
de nieuwsbrief een uitnodiging: wie
gaat er mee naar Tegelen, daar spelen ze
één keer in de vijf jaar de Passiespelen.
Het Passiespel vertelt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het
leven van Jezus. Dit alles gebeurt
in het openluchttheater in Tegelen, overdekt en van comfortabele zitplaatsen voorzien voor
ongeveer 2700 personen.
Na een tijdje gewacht te hebben
kwamen er helaas maar 2 reacties. Dus op de afgesproken zondag togen wij met z’n vieren
naar Tegelen.
Ab, Ria, Geurt, Anita
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