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PASEN - IN DE ROES VAN DE LIEFDE (N.A.V. HOOGLIED 8:6)
In onze traditie is er weinig aandacht voor het
boek Hooglied. De open, niets verhullende wijze waarop Hooglied het hartstochtelijk liefdesverlangen van een vrouw en een man bezingt
maakt ons blijkbaar verlegen. Wij weten er niet
goed raad mee.
In de Joodse traditie is dat heel anders. Hooglied wordt graag en zonder verlegenheid gelezen. De hartstochtelijke liefde van man en
vrouw mag vrijuit worden bezongen en genoten. Als een van God gegeven goed. Zij is tegelijk een beeld van de liefde van God voor zijn
volk Israël. Zoals geliefden naar elkaar kunnen
verlangen, hunkeren God en volk naar elkaar.
De intermenselijke liefde vormt een afspiegeling
van Gods verbond met zijn volk. Hooglied
heeft daarom een grote plaats gekregen in de
Joodse traditie. Elk jaar wordt Hooglied op de
viering van het Joodse Paasfeest gelezen. Pasen
is het feest waarop het begin van de liefdesrelatie tussen God en zijn volk wordt herdacht.
Gods bevrijding van Israël uit onderdrukking en
slavernij in Egypte. Pasen is Israëls bevrijdingsfeest, het begin van Gods vrijage met zijn volk.
Bevrijding en vrijage horen wezenlijk bij elkaar.
Gods liefde kan bevrijdend in menselijke liefde
aan het licht komen. Menselijke liefde kan Gods
liefde weerspiegelen. Reden genoeg voor een
vrolijk liefdeslied. “Sterk als de dood is de liefde. … een vlammend vuur… Zeeën kunnen
haar niet doven.” (Hooglied 8:6,7). Prachtige
woorden, misschien wel te prachtig om waar te
zijn. Wordt de liefde uiteindelijk niet begrensd
door de dood? Is de dood uiteindelijk niet sterker dan de liefde? Is er geen dood die scheiding
brengt?
Liefde en dood die scheiding brengt. Maria van
Magdala, de kroongetuige van de Paasmorgen,
weet er alles van. Zij kwam tot leven door de
hemelse liefde die dankzij Jezus in haar leven
kwam. Maar ze kent ook verdriet en rouw, omdat de dood van Jezus een einde maakte aan
haar leven met Hem. Op de Paasmorgen mag
zij echter ook ervaren dat de liefde en de dood
uiteindelijk niet even sterk zijn. Jezus wordt opgewekt uit de dood. Sterker dan de dood is

Gods liefde voor mensen zoals zij. Liefde die
blijft, licht dat niet dooft, hoe donker het leven
ook zijn kan.
Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.
(Lied no. 630:3 nieuwe Liedboek;
tekst Ad den Besten)
Goede Paasdagen toegewenst!
Gert Jansen

Maria Magdalena door Rogier van der Weyden (rechtervleugel
van het Braque-triptiek, ca. 1452-1453, Louvre, Parijs)
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Vieringen rond Pasen
Zondag 20 maart

10.00 uur

Palmpasen

Donderdag 24 maart

19.30 uur

Vrijdag 25 maart

19.30 uur

Witte donderdag
Heilig avondmaal
Goede vrijdag

Zondag 27 maart

10.15 uur

Eerste paasdag

ds. G.J. van der Stouw
(Arnhem)
ds. K. Dijk (Duiven)
ds. G.J. van der Stouw
(Arnhem)
ds. G.H. Jansen

Belijdenis Carlina Kramp
Na een periode intensief bezig te zijn geweest met het christelijk geloof - in de eigen familie en in het
kerkelijk jeugdwerk - is bij Carlina Kramp, Zwalmstraat 6 te Giesbeek, het verlangen gegroeid om
belijdenis van haar geloof te doen.
Fijn dat Carlina belijdenis van haar geloof wil doen. Fijn ook voor allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen. Fijn niet minder voor onze gemeente om te zien dat er nog altijd mensen zijn die
worden aangesproken door het christelijk geloof. En zich met hart en ziel willen inzetten voor de
dienst aan God, aan medemensen en aan alle schepselen.
Op zondag 27 maart, Paasmorgen, feest van Christus’ opstanding, zal Carlina Kramp in een feestelijke viering haar geloof uitspreken.
Komt allen!

De nieuwe paaskaars
Pasen: Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus, het licht in de wereld. En wij mogen in zijn licht leven.
Op de Paasmorgen wordt de nieuwe paaskaars ontstoken en de kerk binnengebracht.
Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus
werd de Paaskaars in de Paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk
binnengebracht onder het driemaal zingen van “Licht van Christus”. Aan de paaskaars worden alle
andere kaarsen, bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst, de doopkaarsen, aangestoken.
Op de paaskaars van dit jaar zien we het Chi Rho-monogram. 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 en als decoratie op omslagen van bijbels, liturgie- en liederenboeken, e.d. Hoewel
het symbool geen letterlijk kruis is, refereert het er wel aan.
De Α (alfa) en Ω (omega) zijn respectievelijk de eerste en de laatste
letter van het Griekse alfabet. De symbolische betekenis komt uit het
boek Openbaring waarin Jezus zichzelf de alfa en omega, de eerste en
de laatste, het begin en het einde noemt. Verder zien we de duif en de
opengeslagen bijbel. In de oude joodse tempeldienst werden witte duiven geofferd als teken van verzoening en reiniging. In het christendom is
de duif vooral symbool van de Heilige Geest.
Het reliëf is uitgevoerd in de kleuren wit, blauw en goud. Wit staat
voor zuiverheid, vreugde en feestelijkheid. Blauw staat voor de hemel, maar ook voor wijsheid en
liefdadigheid. En goud refereert aan het koningschap van Christus.
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PAASONTBIJT 2016
De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele
paasontbijt.
U wordt van harte uitgenodigd op zondag 27 maart. Om
9.00 uur staat het ontbijt klaar in Het Gebouw te Lathum.
Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom, er zijn geen
kosten aan verbonden.
Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.
Als het vervoer een probleem is, laat het even weten, dan
regelen wij dat graag.
Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum.
De dienst begint om 10.15 uur, voorganger is onze eigen predikant, dominee Gert Jansen.
U kunt zich tot 24 maart opgeven voor het paasontbijt door uw naam in te vullen op de intekenlijst
in de kerk of bij:
– Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail: fam.kleinikkink@kpnplanet.nl
– Catrien Weijers, tel 0313-632081, e-mail: info@deGenders.nl
Graag tot ziens,
de CO groep.

Van de Co groep
Op dit moment bereiden we het paasontbijt voor. We hopen dat we weer met velen aan mogen
schuiven voor we naar de kerk gaan om Pasen te vieren.
Daarna is onze volgende activiteit de openluchtdienst. Dit jaar op 26 juni.
Voor deze dienst zoeken we nog naar een locatie. Hebt u een tuin of erf waar we met z’n allen kunnen zitten? Laat het dan even weten aan één van de co-groepleden. Wij zorgen dat er stoelen zijn
en komen alles klaarzetten.
Namens de co groep,
Ria Klein Ikkink
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Op weg naar nieuwe vormen van christelijk geloven
Een groeiend aantal mensen wordt niet meer
aangesproken door de huidige kerkelijke vormen
van christelijk geloof. Gewoon vast blijven houden aan de bestaande vormen lijkt weinig perspectiefrijk. In een recent aangenomen beleidsplan Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg pleit
de synode dan ook voor het experimenteren met
nieuwe kerkvormen. Als een begin van geloofsvernieuwing. Vernieuwing van vormen alleen
lijkt echter niet genoeg. Wil het christelijk geloof
weer geloofwaardig en relevant worden, dan is
het nodig om ook onze geloofshouding en geloofsinhoud te vernieuwen.
Stel: we zouden helemaal opnieuw beginnen met
het christendom, wat zou je dan meenemen van
hoe we nu christen zijn en wat zou je achterlaten?
Met deze vragen ging een aantal mensen het land
in (www.eo.nl/beam/geloven/item/7-stappen-richtingeen-nieuw-christendom). Ze ondervroegen christenen
maar ook mensen met andere achtergronden.
Dat leidde tot een zevental conclusies. Zeven
richtingaanwijzers op weg naar een nieuw christendom:
1. Stop met geloven (en word een leerling)
"Christen zijn wordt dan iets heel anders dan bij
elkaar afvinken of we de juiste dogma’s aanhangen en pas bij voldoende vinkjes de ander als
geloofsgenoot accepteren." Het gaat binnen het
christelijk geloof niet om dogma's, een juiste geloofsleer, maar om een manier van leven, leren,
volgen en vertrouwen.
2. Stop met gastvrijheid (en word een gast)
"Jezus at als gast bij Zacheüs, die erom bekend
stond belastinggeld te gebruiken voor zijn eigen
gewin. Jezus volgen is dus niet de ander te gast
vragen en laten leven volgens de regels van jouw
huis, maar aanschuiven bij die ander en je voor
hem openstellen. Gast durven zijn in plaats van
gastheer." Je vooroordelen thuislaten en de ander
- de atheïst, de aso, de witteboordencrimineel, de
salafist, wie je ook maar voor je hebt, recht in de
ogen kijken.
3. Stop met de kerk (en ontmoet elkaar)

"Christenen zijn drukke mensen. Alleen al het
onderhouden van een kerkgebouw kan eindeloos
veel werk kosten." Voor je het weet ben je al je
energie kwijt aan het gebouw en de organisatie
en heb je geen oog meer voor mensen, God. Zet
de kerk zoveel mogelijk uit je hoofd en besteed
je tijd en geld aan mensen, niet aan een instituut.
4. Stop met de marketing (en word radicaal
eerlijk)
"Christenen vertellen graag over wonderen, overwinningen en successen. Maar: zo werkt het leven natuurlijk niet altijd." Conclusie: praat over
twijfels, pijn, ongeloof en niet-begrijpen.
5. Stop de show (en word eens stil)
"Vergeet de lichtshow, de fraaie prezi’s, de strakke gospelbands en de tot in detail uitgewerkte
preken. Als de show ophoudt, dan kun je leren
luisteren. Naar God. Naar de atheïst, moslim,
ietsist, boeddhist of je buurman."
6. Stop met de hemel (en begin hier op aarde)
Zelden hadden christenen het in het verleden
over het leven vóór de dood. "Wat Jezus eigenlijk leerde was geen vlucht uit de aardse werkelijkheid, maar iets wat al in het hier en het nu begon."
7. Stop met bluffen (en omarm de postmoderne tijd)
"Als het christendom de postmoderne tijd leert
omarmen, zal zij eindelijk afscheid kunnen nemen van verhalen die van a tot z kloppen en helemaal sluitend moeten zijn. Niemand hoeft dan
meer de schijn op te houden van het zeker weten." Afscheid nemen van beknellende omvattende geloofssystemen, naast je medemensen
gaan staan die het ook allemaal niet weten, en in
lief en leed met hen verbonden zijn.
(Bron: https://decorrespondent.nl/1258/zevenrichtingaanwijzers-voor-een-nieuw-soortchristendom/95811931864-03b6d09d)
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Aandacht voor ontmoeting en nieuwe initiatieven
Niet elk van de 7 genoemde richtingwijzers zal
overal even actueel en belangrijk zijn. Maar de
rode draad in de genoemde punten waarschijnlijk
wel. Minder aandacht voor kerkelijke organisatie
en gebouwen. En meer aandacht voor ontmoeting, voor mensen, voor God, voor de wereld
waarin wij leven.
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Meer aandacht vooral ook voor mensen buiten
onze eigen kerkelijke kring. Niet als gastheer of
gastvrouw de regels bepalen maar als gast je echt
openstellen voor je medemensen. Luisteren naar
hun verhalen, verlangens en angsten. Deelgenoot
en bondgenoot proberen te zijn, vooral voor
mensen in de knel, buren, vluchtelingen. Waar dat
gebeurt ontstaan soms verrassende inspirerende
ontmoetingen. En nieuwe kleine en grote initiatieven om samen te leven, het goede, zinvolle te
zoeken (bijv. bezinningsavonden, filmavonden,
diaconale maaltijden, buurtactiviteiten). Gaandeweg ontstaan er soms zo nieuwe vormen van geloven. Waardevol en stimulerend voor alle betrokkenen. En met een positieve uitstraling naar
de hele geloofsgemeenschap.
Gert Jansen
(Dit artikel werd eerder dit jaar gepubliceerd in
Kerkleven. Op verzoek van de kerkenraad wordt
het ook opgenomen in deze Nieuwsbrief.)

Van de kerkenraad
Visie Kerk 2025
Zoals u wellicht weet is onlangs een nota
Kerk 2025- Waar een Woord is, is een weg verschenen. Deze is geschreven door ds Arjan Plaisier, in opdracht van de Generale
Synode van onze kerk. Tijdens de gemeente avond in november heb ik u al op
de hoogte gesteld van het verschijnen
hiervan.
De inhoud is nu dus bekend. Vanaf april
a.s. buigt de synode zich over de uitwerking van een aantal uitgangspunten, met
name de inrichting en organisatie van de
kerk. Daarover kunnen we u dus nu niet
veel berichten.

Ds. Arjan Plaisier formuleert het bestaansrecht van de kerk in de nota Kerk
2025 als volgt:
1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden
‘evangelie’ genoemd, goed nieuws van
God.
2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam
en die voor elkaar willen instaan. Er is iets
dat verschillen overstijgt, omdat je samen
familie van God bent.
3.
De kerk helpt om te begrijpen wat
‘goed leven’ is. Voor mijzelf maar ook
voor de samenleving. De kerk is niet de
plaats voor pasklare antwoorden, maar
wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.
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Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025
vormen te vinden waarin deze inhoud tot
zijn recht komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die deze ondersteunt.
Regelen en vergaderen zou geloof en
kerk ten goede moeten komen. Toch lijkt
de organisatiestructuur soms de inhoud
in de weg te zitten. Die geluiden hoort
de synode vanuit het land. Als reactie
daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een
Woord is, is een weg’ geschreven.

Sandalen
De nota begint
met een verwijzing naar
het verhaal van
de uitzending
van de leerlingen zoals
het in het Marcus-evangelie staat: Toen
Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee
uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen
overtollige ballast mee te nemen. “Hij –
Jezus – droeg hun op niets mee te nemen
voor onderweg, geen brood, geen reistas,
geen geld, alleen een stok.” Sandalen
mochten ze wel dragen. ‘Maar’ zei hij,
‘trek geen extra kleren aan.’ (Marcus 6:89). In het Lucasevangelie staat dat de
leerlingen op pad worden gestuurd om
het koninkrijk van God aan te kondigen,
om mensen tot inkeer te brengen, zieken
te genezen en vrede te brengen. Deze
begrippen verdienen een actuele vertaling.
De nota bestaat uit 2 delen. Het eerste
deel heet “Waar het op aan komt” en beschrijft de basis van de kerk. Waarom
zijn we eigenlijk kerk en wat is onze opdracht?
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Het tweede deel heet “Waar het naar toe
gaat” en dat beschrijft de gedachte invulling op organisatorisch vlak. Hoe kan de
kerk ingericht zijn?
U begrijpt dat er veel te studeren is op de
punten hierboven. Tevens is de uitwerking (nog) niet gereed.
De kerkenraad buigt zich de komende
tijd over de inhoud en uitwerking van dit
document. We proberen een goed beeld
te krijgen over wat dit specifiek voor onze gemeente gaat betekenen. We zullen u
over de voortgang op de hoogte houden.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u de
nota en een toelichting lezen op de website van de PKN, www.pkn.nl onder het
kopje Kerk 2025.

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.
Ik zal dat nu niet weer doen, maar ik verwijs u naar de tekst hieronder.
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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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND
November 2015 — maart 2016

Nieuw in onze kerkelijke gemeente / heropname /
voorkeurlidmaatschap :
dhr. R.M. (Rico) Kramp, Zwalmstraat 6, 6987 CG GIESBEEK
mw. M.H. den Hartog-Klomp, Watervogel 47, 6988 CA LATHUM

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
fam. F.W.A. ten Holder-Veldhuis naar De Kilder 45,
6983 HK DOESBURG
fam. B. Wolsink-Terbeek naar Dorpsplein 144, 6931 CZ
WESTERVOORT
dhr. A.L. Rietveld naar Hamersestraat 33b-4, 6931 EV
WESTERVOORT

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
mw. M.L. (Lucy) Dorrestijn-Makkink, van Lathum naar
Hummelo
dhr. J.H. (Hein) Hupkes, van Lathum naar Zevenaar

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

Het laatste avondmaal, Gerbrand van den Eeckhout, 1664 (Rijksmuseum)
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KOEKJES BAKKEN
Iedereen weet hoe ze eruit zien. Menigeen heeft ze weleens bij iemand thuis gebracht. Een keer in
het jaar staat de hal van de kerk ermee vol ...
Juist: DANKDAGTASJES.
Die worden ingekocht, ingepakt en klaar gemaakt door een paar mensen. De jeugd had het idee om
dit keer een bijdrage te leveren voor de tasjes, met als achterliggende gedachte doe samen eens iets
voor anderen. Zo gezegd zo gedaan.
Op een donkere
avond in november,
met de finale van de
nieuwe K3-verkiezing
op de achtergrond,
hebben we honderden koekjes gebakken. En u zult het niet
geloven: niet geproefd, ze waren geteld weet je. Samen kun je best veel hoor, zo hadden we oppermixer
Sam met zijn assistent Pieter.
Zo!! Het deeg is klaar we kunnen er koekjes van maken. De kaartjes
voor aan de zakjes: ook zelf gemaakt.
Chef mixen Sam moet toch ff proeven of de smaak goed is.
De volgende morgen werden de tasjes gevuld en Willy en Miep
kregen hulp van Sofie . Zo waren ze mooi snel klaar.
Hoop dat u de koekjes lekker vond .
PS, Stel u gerust, de kinderen hebben de koekjes goedgekeurd.
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Oecumene
Voorheen hadden we drie oecumenische diensten per jaar, namelijk in de week van de Eenheid
(januari), op Hemelvaartsdag en in de Vredesweek (september). In 2016 en 2017 komen er twee
diensten bij: de eerste zondag van de veertigdagentijd en de eerste zondag van advent.
Hieronder volgen de data, die verder tevens in de lokale pers en in ons kerkblad te vinden zijn:
5 mei 2016
Giesbeek
ds. Gert Jansen
18 september 2016
Lathum
RK voorganger
27 november 2016
Lathum
RK voorganger
15 januari 2017
Giesbeek
PKN voorganger
26 februari 2017
Lathum
RK voorganger
De oecumenische werkgroep bestaat uit: Harry Wieggers, Johanna Mc.
Laverty, Petra Hetterscheid en Jan Ubbink namens de RK kerk; ds. Gert
Jansen, Geza Berends, Geurt Smids en Ria Westerhof namens de protestantse kerk. Twee keer per jaar vindt er een overleg plaats.
Petra, Jan, Geza en Ria vormen de voorbereidingsgroep. Samen met de betreffende voorganger en
in overleg met b.v. het koor bereiden zij de dienst voor.
Namens de Oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof
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Contactmiddag
Het is inmiddels een traditie geworden om in het begin van het nieuwe jaar een contactmiddag te
organiseren voor de vijfenzeventig plussers. Deze middag vond plaats op zes januari.
Toen iedereen voorzien was van koffie /thee en een appelflap werden de kaarsen ontstoken. We
hebben samen gebeden en enkele liederen gezongen onder muzikale begeleiding van Johan Hupkes.
Onze dominee Gert Jansen las psalm 138 en vervolgde met een korte overweging. Willy sloot dit
gedeelte af met het gedicht Het pure witte licht van Marijke de Bruijne:
Het pure witte licht
van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht,
een keerpunt in de tijd.

Haar blij getuigenis
zet zich onstuitbaar voort,
dit ongelooflijk nieuws
wordt tot vandaag verwoord.

In stilte, ongezien
en stralend ,onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en donk're nacht.

De werkelijkheid van God
breekt in ons leven in
als ruimte , perspectief,
geeft alles nieuwe zin.

De kruiden van de dood
zij kunnen weggedaan.
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan.

Waar leven triomfeert,
het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in 't menselijk bestaan.

Onder het genot van een glaasje fris met wat lekkers was er een gezellig samenzijn.
Als slot van deze middag zongen we: Dank, dank nu allen God.
We kunnen terugkijken op een mooie middag .
De ouderlingen wensen u / jullie fijne Paasdagen.

Christus aan het volk getoond, Rembrandt
Harmensz. van Rijn, 1655 (detail van
een droge-naaldets, Rijksmuseum)
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2016
De actie Kerkbalans 2016 is goed verlopen. We
bedanken alle gevers en vrijwilligers die de actie
weer tot een succes hebben gemaakt. Mogen wij
er op rekenen dat u tijdig het door u toegezegde
bedrag overmaakt?
Tot nu toe is er aan toezeggingen een bedrag van
€ 22.078,50 binnen. Ten opzichte van 2015 ( €
21.508,50) is dit een toename van ruim 2,5 %.
In de brief voor kerkbalans 2016 hebben we gevraagd of u er een schepje bovenop wilde doen
dit jaar en dat hebben gelukkig heel wat gemeenteleden gedaan en dat heeft geleid tot een meeropbrengst ten opzichte van vorig jaar. De toezeggingen liggen ook ruim boven de begroting
van € 21.250,--. Dit neemt niet weg dat we nog
wel een te kort van € 4.231,50 houden op de exploitatiebegroting.
Om u een indruk te geven
over de samenstelling van
de inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder
wat cijfers.
Er zijn 182 brieven bezorgd;
176 antwoorden zijn binnengekomen,
2 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.
Een klein aantal leden moet nog inleveren of
heeft nog geen bedrag aangegeven wat ze willen
geven dit jaar.

95 leden zeggen hetzelfde bedrag toe als in 2015;
48 leden zeggen meer toe, in totaal: € 1.614,—;
17 leden zeggen minder toe, in totaal: € 829,—;
7 leden zeggen voor het eerst toe, in totaal: €
265,—;
13 leden waarvan niet bekend is wat zij toezeggen.
We spreken de hoop uit dat er nog ongeveer €
500,— binnenkomt van leden die op dit moment
nog geen toezegging hebben gedaan.
Gemiddeld is er € 133 per bijdrager toegezegd.
Dat is € 100 onder het landelijk gemiddelde van
2015 van € 233 per bijdrager. In de provincie
Gelderland werd in 2015 gemiddeld € 207 toegezegd per bijdrager.
Om de begroting van 2016 sluitend te krijgen
zou de actie kerkbalans € 26.310,-- moeten opbrengen. Dat zou per bijdrager een toezegging
van € 145,-- zijn. Nu geeft 30 % van de bijdragers dat bedrag of meer.
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.

Ecce Homo, Charles Howard Hodges,mezzotint/ets, uitg. Evert Maaskamp,
1806 (detail)
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Symbolisch bloemschikken
Soms spreken bloemen een taal die verder reikt dan woorden.
Door de eeuwen heen hebben bloemen mensen aangesproken. Ook in de geschiedenis van het
Christendom hebben bloemen, planten en bomen een functie gekregen in het geloof van mensen.
Dat blijkt uit de namen die planten kregen, zoals het tiengebodenplantje en Christusdoorn. Het
blijkt ook uit verhalen en legenden die men aan elkaar vertelde om bepaalde eigenschappen van
planten te verklaren.
Elk bloemstuk dat aan de hand van een speciale gebeurtenis of thema wordt gemaakt, kan een
‘thematisch bloemstuk’ worden genoemd. Een compositie waarin bloemen, kleuren of andere materialen met een bepaalde betekenis zijn gebruikt om het bloemwerk een verwijzende dimensie te geven.
Met regelmaat worden onze kerkdiensten
voorzien van een prachtige versiering. Bijvoorbeeld tijdens de Biddag voor Gewas en
Arbeid van 13 maart jl. Ook in de Stille
Week en met Pasen zal er weer het een en
ander te zien zijn voorin de kerk.
Binnen onze gemeente zijn enkele enthousiastelingen die zeer frequent hiermee aan de
slag gaan.
Denkt u: daar wil ik graag aan bijdragen?
Laat het ons weten.

NIEUWSBRIEF
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KERKNIEUWS
Protestantse Gemeente
Lathum-Giesbeek
Maart 2016

Geacht gemeentelid,
Afgelopen jaar heeft de kerkenraad haar gedachten laten gaan over mogelijkheden om informatie naar en van gemeenteleden te verbeteren. We hebben o.a. de opbrengst van de eindejaarcollecte van 2014 hier voor bestemd. Uit alle ideeën is uiteindelijk gekozen voor een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief met de naam “Kerknieuws”.
Voorheen waren veel gemeenteleden geabonneerd op Kerkleven. De laatste jaren is dat sterk
afgenomen. Een aantal omringende gemeenten zijn gestopt met publicatie in Kerkleven en hebben nu hun eigen kerkblad. Wij blijven kopij aanleveren voor Kerkleven, maar daarnaast bieden
wij nu ook de mogelijkheid u gratis te abonneren op Kerknieuws.
Kerknieuws verschijnt eenmaal per 14 dagen op vrijdag en bevat informatie over de kerkdiensten, zondagschool, jeugdkerk, wel en wee in de gemeente, collectedoelen, activiteiten en bijeenkomsten en wat verder aan kopij wordt ingestuurd. Het is nieuws voor en van de gemeenteleden. De verwachting is dat in april 2016 de eerste Kerknieuws uitkomt.
Naast Kerknieuws blijft ook de Nieuwsbrief bestaan die 2 maal per jaar bij alle gemeenteleden
wordt bezorgd.
Binnen de kerkenraad hebben wij een aantal maanden proefgedraaid en iedereen was enthousiast.
Gelijktijdig met de informatie van Kerkbalans 2016 hebt u deze informatie ook gekregen met
de mogelijkheid u aan te melden voor Kerknieuws. Misschien is het u ontgaan, daarom brengen
we via de Nieuwsbrief nogmaals deze informatie onder uw aandacht.
U kunt u zich aanmelden voor Kerknieuws door opgave van uw e-mail adres. Hebt u geen internet maar u wilt wel Kerknieuws ontvangen, dan kan dat ook. Wij zullen dan bekijken of wij op
de een of andere wijze u toch Kerknieuws kunnen bezorgen.
De opgegeven e-mail adressen zullen met zorg worden beheerd. Kerknieuws wordt per adres
verzonden als PDF. Kerknieuws is niet voor anderen beschikbaar op bijvoorbeeld de website.
Het is een besloten omgeving. Deelnemers zijn alleen bij de redactie bekend.
Wilt u ook Kerknieuws ontvangen, maar hebt u zich nog niet aangemeld, dan kan dat per e-mail op:
fam.kleinikkink@kpnplanet.nl met vermelding van uw naam en adres en e-mailadres. Beschikt u
niet over een e-mailadres dan kunt u zich telefonisch aanmelden op 0313-437379.
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Dierentuin
We zijn naar aanleiding van het project “dieren in de bijbel” naar de dierentuin geweest.
De vraag “noem eens dieren die in de bijbel voorkomen” is snel beantwoord: alle dieren, in het
verhaal de over de ark van Noach. Ha, zo gemakkelijk kom je er niet van af. Denk nog ‘ns even na,
en dat lukte ook nog zo vroeg op de zondagmorgen.
De dieren noemen dat is 1, maar het verhaal dan? Waar staat het in de bijbel ?
Dus de verhalen erbij opgezocht en gelezen, welke en waarom die dieren een rol speelden in het
verhaal.
Op zondag 31 januari zijn we met z’n allen naar Arnhem gereden om al deze dieren in het echt te
bekijken.
Voor ieder een lunchpakketje, en we hadden lekkere warme knakworst meegenomen.

Emmaüsgangers, Pieter Feddes
van Harlingen, ets, uitg. Claes
Jansz. Visscher (II), 1611 - 1623
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Kerstmusical december 2015
Een moeilijke musical dit jaar, dit is iets wat je van tevoren niet echt kunt inschatten.

COMPLIMENTEN HOOR
GEWELDIG GEDAAN ALLEMAAL!
Wat het meest belangrijke is: we hebben samen gezellig geoefend, gezongen en gelachen.
DE zondag begint ‘s morgens, er komen verschillende mensen helpen bij het opbouwen van het
podium, dat prachtige gordijn moet weer omhoog en omlaag kunnen, en dan de grootste hobby
van iedereen het omdraaien van de stoelen, en o ja, we hebben ook de kerstboom nog ff opgezet.
Tussen de middag een welverdiende boterham met een balletje gehakt, de laatste dingen afmaken
en dan kunnen we heeeel even naar huis. Om 16.00 uur komen de kinderen want we gaan de generale doen. Dit is vaak een groot vraagteken: “gaat dit goed komen vanavond?” jawel hoor!!
Na het gezamenlijke eten begint de kerk langzaam aan vol met bezoekers te lopen, de kleding is
aan, de tekst nog een keer, even door het gordijn gluren of opa en oma er ook zijn, het gordijn gaat
omhoog, de lichten gaan aan: DE MUSICAL GAAT BEGINNEN!
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En de regeringsperiodes van koning David, SaloAls je om je heen mo en Joas brachten veel goeds voor Israël.
kijkt, kom je het Veertig staat in al deze verhalen dus voor een
getal veertig vaker bijzondere periode, waarin ruimte wordt getegen dan je mis- maakt voor iets nieuws.
schien zou denken. Zo begon
Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn bewoensdag 10 fe- reidt hij zich ook voor: binnenkort begint zijn
bruari de veertigdagentijd. Veertig komt ook
openbare optreden (Matteüs 4:2). Hier komt
voor in de top40, in de uitdrukking ‘Het leven
‘onze’ veertigdagentijd vandaan. Zoals Jezus zich
begint bij veertig’, en met de trein kun je met
voorbereidde op alles wat hij zou gaan doen, zo
veertig procent korting reizen. Maar wist je dat
kunnen wij ons voorbereiden op het lijden van
veertig ook een heel bijbels getal is?
Jezus, zijn dood en zijn opstanding. We kunnen
stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het
lijden van mensen om ons heen: dichtbij en ver
In de Bijbel komt het getal veertig best vaak
voor. Voor het eerst in het verhaal over de regen weg.
die valt nadat Noach een ark bouwt: ‘Veertig
We bereiden ons voor door stil te worden, tijd te
dagen en veertig nachten lang zou het op de aar- nemen om ons te bezinnen, en ons te richten op
de stortregenen.’ (Genesis 7:12) Maar dat is niet wat zal komen. Veel
de enige keer:
mensen vasten om

Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinai dit te benadrukken.
Dat vasten gebeurt
waar hij de tien geboden kreeg van God
op steeds meer ma(Exodus 24:18).
nieren trouwens:

Het volk van Israël reist veertig jaar door
door minder te snoede woestijn nadat God hen bevrijd heeft
pen, niet elke avond
uit de slavernij in Egypte (bijvoorbeeld
televisie te kijken, of
Numeri 32:13).
door veertig dagen

De reus Goliat daagt de Israëlieten veertig niets met Facebook
dagen lang uit voordat David hem uitein- te doen.
delijk doodt met zijn slinger en steen (1
Je zou dus kunSamuel 17:16).
nen zeggen dat

Jona zegt tegen de inwoners van Nineve
het getal veertig
dat God over veertig dagen de stad gaat
iets te maken heeft met nadenken en even
verwoesten (Jona 3:4).
stilstaan. Misschien niet als je met de trein

Drie van de belangrijkste koningen van
reist of naar de hitlijsten luistert. Maar
Israël en Juda (David, Salomo en Joas)
hebben elk veertig jaar geregeerd (2 Samu- kijk je er bijbels naar, dan staat alles op
el 5:4; 1 Koningen 11:42; 2 Koningen
z’n kop!
12:2).
Als je goed kijkt kun je zien dat het getal veertig
een speciale betekenis heeft in de Bijbel. In alle
bovengenoemde verhalen wordt de periode van
veertig dagen of jaren gebruikt voor inkeer of
voorbereiding. Mensen bereiden zich ergens op
voor, zoals het volk van Israël dat opnieuw mag
beginnen in Kanaän na de slavernij. De inwoners van Nineve zorgen ervoor dat ze anders
gaan leven zodat God terugkomt op zijn plan.

Bron: Roelien Smit, vertaler en bijbelwetenschapper bij
het Nederlands Bijbelgenootschap, in haar blog op debijbel.nl
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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 2016.
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In januari is de heer Geurt Smids bevestigd als
kerkrentmeester. Binnen het college zal Geurt
o.a. de functie van penningmeester gaan vervullen. Wij zijn blij met deze versterking van het
college van kerkrentmeesters.

De Eindejaarscollecte 2016 heeft € 635,10 opgebracht. Zoals in de brief voor de eindejaarcollecte is aangeven wordt de opbrengst besteed
voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in de kerkzaal. Alle gevers bedankt voor uw
bijdrage. De planning is dat de installatie op 13
en 14 april wordt aangelegd.

Op zondag 23 augustus 2015 hebben wij uit
handen van de familie Visser een kanselbijbel
gekregen uit 1741. Dominee Visser was tijdens
de tweede wereldoorlog predikant in Lathum.
De bijbel is intussen gerestaureerd in de Abdij
Koningsoord in Oosterbeek en heeft zondag 6
maart 2016 officieel haar plek in de kerk gekregen.

Per 1 januari 2016 is de heer Guus Künne gestopt met zijn werk in het team dat de tuin rond
de kerk en de begraafplaats onderhoud. Guus
was met name verantwoordelijk voor het maaien van het gras. Hij heeft dat vele jaren gedaan
en wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.
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.

De gemeente Zevenaar is per 1 januari gestopt
met het ophalen van huisvuil van onze kerk.
Vanaf die datum wordt dit verzorgd door de
firma Ter Horst. De container staat niet meer
naast de kerk, maar nu naast de Wheme. Wij
vragen iedereen die de begraafplaats bezoekt
tuinafval op de composthoop achter het baarhuisje te deponeren en al het overige afval zoals
oase en bloempotjes in de container bij de Wheme.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab klein Ikkink
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Amersfoort Passion-stad 2016
The Passion, 24 maart 2016, 20.30 uur, live
bij EO-KRO op NPO 1
De zesde editie van The Passion
vindt plaats in Amersfoort.
De stad vormt op 24 maart 2016 het decor voor de eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal. Tijdens de live-uitzending zal de gebruikelijke processie worden gehouden, waarbij ruim duizend deelnemers met het verlichte kruis naar het hoofdpodium lopen.
De gemeente Amersfoort vindt het een eer dit bijzondere evenement te ontvangen.
The Passion vertelt over het lijden, sterven én opstaan van Jezus. Arjan Lock, directeur van
de EO legt uit waarom de keuze op de Keistad is gevallen: "Amersfoort is een mooie stad en kent
een groot aantal geloofsgemeenschappen. Wij vinden het geweldig als al deze verschillende gemeenschappen en kerken aanhaken bij The Passion. Op die manier wordt het paasverhaal breed gedragen
en verteld. “
Voor Amersfoort is 2016 ook het jaar waarin de toestroom en opvang van vele vluchtelingen uit België tijdens de eerste wereldoorlog wordt herdacht. In de uitvoering van The Passion worden verwijzingen naar deze gebeurtenis opgenomen, waardoor dit voor Amersfoort op een mooie
manier bij elkaar komt.
The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO-NCRV, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf woensdag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.

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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Het aardige van de actie is dat ieder gemeentelid
er eenvoudig aan mee kan doen. In het voorportaal van ons kerkgebouw staat een inzamelbox voor de in te zamelen materialen.

Gebruikte ansichten en
mobieltjes leveren geld op
Oude mobieltjes, lege cartridges of oude
ansichtkaarten en postzegels: wat kun je
daar nog mee? Kerk in Actie roept gemeenten op ze in te zamelen voor het
werk van Kerk in Actie.
Het geld dat de verkoop van deze spullen
opbrengt, komt ten goede aan partnerorganisaties van Kerk in Actie.
Kerk in Actie organiseert samen met de GZB
(Gereformeerde Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels,
ansichtkaarten en geboortekaartjes.
Naast deze gezamenlijke
verzamelactie, kunnen er bij
Kerk in Actie ook oude mobieltjes, lege cartridges, en
oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.

MEER WETEN?
In onze regio is het regionaal steunpunt van de
PKN in Angerlo een inzamelpunt, waar informatie over de actie is te verkrijgen. Kijk verder
op https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/
acties/organiseer-een-inzamelingsactie. Daar
zijn ook posters en flyers te downloaden en
staat meer informatie over het inzamelen.

Opbrengsten van verzamelde goederen in de
afgelopen tien jaar.

40DAGENTIJD-APP
Ook dit jaar is er een app beschikbaar.
Deze app staat vol met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips.
De 40dagentijd-app is een handig middel om gemeenteleden een stap te laten zetten tijdens de
Veertigdagentijd.
Er zijn dagelijkse momenten van bezinning en voorbeelden in het volgen van Jezus
om de naasten te dienen.
De 40dagentijd-app is vanaf februari 2016 weer gratis te downloaden via
www.kerkinactie.nl/40dagentijd of Google Play en de iTunes App Store.

