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NIEUWSBRIEF
Iedereen is van harte welkom
op de gemeenteavond
donderdag 17 november a.s.
om 20.00 uur in de Wheme

Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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Op weg naar het licht
De dagen worden allengs korter, de nachten
langer. Soms is het stormachtig en guur. Het
groeiseizoen is voorbij. De natuur verstilt.
Wij mensen ook. Meer dan anders staan wij
stil bij ons leven, de gang van ons leven, de
grond van ons bestaan. Meer dan anders
verlangen we naar warmte en zachte kracht,
liefde, geborgenheid, licht in het donker. We
ontsteken kaarsen om het knus en gezellig te
maken. We zoeken naar menselijke nabijheid. Naar woorden van licht die ons door
het donker heen dragen. Naar licht, naar
God.
Nog even en Advent begint. Advent: tijd van
verstilling, inkeer en bezinning, tijd van verlangen en zoeken naar licht en liefde, naar
hoop. Advent is ook een tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de geboorte van Jezus
in een donkere wereld, een feest van licht en
liefde voor mensen in het donker.
Het licht van Jezus wordt echter niet zomaar
geboren. Het vraagt inkeer en voorbereiding.
Ben ik klaar om het licht te ontvangen? Zijn
er misschien hobbels en obstakels die ik uit
de weg moeten ruimen om het licht in mijn
leven te laten schijnen? Wat kan ik doen om
ruimte te maken voor het licht? Allemaal vragen die aandacht en tijd vragen. En soms ook
verandering in leven en geloven. Gaandeweg
kan er zo ruimte vrij komen voor het licht…

het een beetje lichter. En wordt er in de kerk
een kaarsje meer ontstoken. Zo gaan we op
weg naar het licht van de kerstmorgen, de
geboorte van het kind Jezus in de kribbe,
Gods licht schijnend voor mensen in het
donker, schijnend ook voor mij.
Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.
(Liedboek lied no. 500 vers 3)

Gert Jansen

Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat
en dat ik weet
dat ik er vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
(Hans Andreus)

De Adventsperiode op weg naar kerst duurt
vier weken. Vier weken om langzamerhand
toe te groeien naar het licht. Elke week wordt

De verkondiging aan Maria, Bartolomé Esteban Murillo, 1700 1800, (olieverf op paneel, Rijksmuseum)
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Vieringen rond Advent en Kerst
Zondag 20 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag

ds. G.H. Jansen

Zondag 27 november

10.00 uur

1e advent
oecumenische dienst

Jan Ubbink

Zondag 4 december

10.00 uur

2e advent

ds. K. Dijk (Duiven)

Zondag 11 december

10.00 uur

3e advent

ds. G.H. Jansen

Zondag 18 december

19.30 uur

4e advent

Kerstviering jeugdkerk, zondagsschool, kindernevendienst

Zaterdag 24 december

22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. P.J. Moet (Velp)

Zondag 25 december

10.00 uur

Eerste kerstdag
doopdienst

ds. G.H. Jansen

Zaterdag 31 december
Zondag 1 januari 2017

Geen dienst
11.00 uur

korte gebedsdienst

ds. G.H. Jansen

Pastoraat: deel je leven
Deel je leven is het jaarthema van de PKN. Binnen onze gemeente ook een rode draad. De startzondag was daarvan een goed begin.
Voor ouderlingen is dit wel een ‘dingetje’. Als we een been gebroken hebben dan delen we dit. Tot in
detail wordt het leven gedeeld. Oorzaak van het ongeval, gips, hoeveel weken, etc., etc. Belangrijk
om te delen, want op dat moment beheerst het je leven.
Stil verdriet en zorgen waarvan je misschien wel wakker ligt; dan kan het zijn dat je leven delen met
bekenden lastig is.
Deel je leven is een advies. Delen kan ook in gebed.
Het grootste deel van onze gemeenteleden is opgegroeid in een tijd dat bidden en danken behoorde
bij de dagelijkse rituelen. Soms wellicht een gewoonteritueel, maar in tijden van dankbaarheid of stil
verdriet kan danken en bidden weer heel intens worden. Een mooie manier van Leven Delen waarvan wij van harte hopen dat daardoor het leven weer draagbaar wordt.
Deel je leven; geen gebod maar een genot!
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Van de kerkenraad
Vervolg op de Visie Kerk 2025.
In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de
hoogte gebracht van de a.s. wijzigingen in de
organisatie van onze kerk die een gevolg zijn
van de Nota Visie Kerk 2025.
De eerste wijzigingen in de ondersteunende organisatie dienen zich al aan. Er is een Beleidsplan Dienstenorganisatie 2017-2020 “Dichter bij
het hart” opgesteld.
Vanaf 2017 verandert het aanspreekpunt voor
dienstverlening door de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk. Tot het einde van dit jaar
kunnen wij een beroep doen op een regionaal
steunpunt (één van de drie). Na 1 januari 2017
wordt ondersteund (met minder mensen uiteraard) vanuit een Team ‘Ondersteuning Gemeenten’ van de dienstenorganisatie.
Tot eind 2016 vormen de gemeente-, jeugdwerk
- en LRP-adviseurs in dienst van de dienstenorganisatie het gezicht van de dienstverlening aan
gemeenten. Deze gemeenteadviseurs zijn het
werk aan het afbouwen, omdat vanaf 1 januari
er geen regionaal werkende gemeenteadviseurs
meer in dienst zijn van de dienstenorganisatie.
Enkele (oud-) gemeenteadviseurs gaan als zelfstandig gemeentebegeleider hun diensten verlenen om de gemeenten op allerlei gebieden bij te
staan.
Het nieuwe team ‘Ondersteuning Gemeenten’
wordt vanaf 1 januari 2017 het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Er komt hiermee een servicedesk voor alle vragen van gemeenten.

Jeugdkerk en Zondagsschool
De kerkenraad heeft bij de evaluatie van de
diensten in de afgelopen periode uiterst plezierig
terug gekeken op de dienst die onze jeugd heeft
georganiseerd op zondag 9 oktober jl. Het was
een feest om te zien hoe iedereen zich heeft ingezet. Een compliment aan de leiding en alle
kinderen is hier op zijn plaats.

Ambtsdragers.
De kerkenraad is blij dat Adrie Breure (weer)
bereid is om de ouderlingen te versterken. Er
zullen binnenkort mededelingen gedaan worden
m.b.t. de (her)bevestiging van Adrie. Helaas zal
de kerkenraad de komende periode ook afscheid
gaan nemen van Willy Hupkes als ambtsdrager.
Willy heeft zich in meerdere colleges vele jaren
ingezet voor onze gemeente en is ook bijna
evenveel jaren onze vertegenwoordigster geweest bij het Nederlands Bijbelgenootschap. We
zijn haar daarvoor erg dankbaar. Uiteraard zal er
in een eredienst op een passende wijze afscheid
van Willy worden genomen.
Het college van diakenen kan nog enige versterking gebruiken.
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,

Binnen de kerkenraad is ook al van gedachten
gewisseld over de toekomst van de Kerk aan de
hand van de Visie Kerk 2025.
Bij het woord ‘kerk’ kun je een heleboel bedenken. Veel mensen denken waarschijnlijk aan een
gebouw. Anderen kijken denken weer meer in
termen van ‘gemeenschap’. Hoe het ook zij, de
kerk – als gebouw én als gemeenschap – biedt
onderdak aan allerlei mensen en mogelijkheden.
We zullen er ons verder buigen over de mogelijkheden om onze eigen identiteit te kunnen
blijven behouden.

Wout van Stempvoort
diaken
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND
April — oktober 2016

Nieuw in onze kerkelijke gemeente / heropname / voorkeurlidmaatschap:
mw. E.J. (Eline) van Bavel, Ringoven 12, 6987 GE GIESBEEK
mw. G. (Gea) Bos, Nijverheidsstraat 18, 6987 EM GIESBEEK
dhr. M. (Maarten) Neeleman, Marsweg 2, 6988 BM LATHUM
dhr. A.C. & mw. N. Van Wingerden, Meerkoet 34, 6988 CL LATHUM

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
mw. R. (Renske) Smids naar Landaalsestraat 21, 6921 PE DUIVEN
dhr. D. (Dani) Peekstok naar Barenbroeklaan 51, 6987 BH GIESBEEK
dhr. J. (Co) Weijers naar Coehoornsingel 5, 6981 KE DOESBURG

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
mw. K. Verhulst-Vlijm, van Lathum naar Zevenaar
mw. W.G. (Ineke) Buurkes, van Giesbeek naar Duiven
dhr. L. (Laurens) Sijbrant, van Den Haag naar buitenland
mw. J.E.M. (José) den Herder, van Giesbeek naar Elst (Gld.)
mw. S. (Sharay) Harlé, van Giesbeek naar Westervoort

Geboren
01-10

Emma Maria, dochter van Robin & Albertine Janssen, Giesbeek

Huwelijk
13-05

mw. A.B.D. (Aafke) Smids met dhr. Joris Köning, Zevenaar

Overleden
12-04

dhr. J.H. (Hein) Hupkes – 73 jaar

15-07

mw. B. (Diny) Sijbrant-Phielix – 87 jaar

02-08

mw. Th.A. Van Maanen-Vleeming – 91 jaar

Belijdenis
27-03

mw. C.M. (Carlina) Kramp

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

Maria met kind, Jozef luistert naar een engel,
Jacob Cornelisz van Oostsanen, naar Pieter
Coecke van Aelst, 1500 - 1510 (detail)
pen in lichtbruin en grijs, penseel in groen en
rood
Rijksmuseum
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:
donderdag 17 november 2016
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. “Deel je leven”
8. Rondvraag
9. Sluiting
De financiële verslagen van de diaconie en kerkbeheer kunt u tussen 14 en 17 november op telefonische afspraak inzien bij familie Van Stempvoort 63.24.90(diaconie) en Bert van der Saag 63.00.50
(kerkrentmeesters).
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 17 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Miep van Hunen, scriba
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VERSLAG GEMEENTEAVOND
gehouden op 19 november 2015 in de Wheme
1. WELKOM EN OPENING
De voorzitter Wout van Stempvoort heet
iedereen van harte welkom.
Ds. Gert Jansen opent de vergadering met
een lezing uit Handelingen.
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 20-11-2014
Er zijn geen op of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag
3. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN
Mededelingen: In onze gemeente zijn veel
vrijwilligers, die allen worden bedankt voor
de medewerking. Bert, Jacqueline en Miep
worden bedankt voor het opstellen van de
jaarrekeningen en de jaarverslagen.
Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken
4. FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
Het streven van de diaconie is: in stand houden van het vermogen, en werken met de
opbrengsten. Op dit moment is de rente
laag, dus weinig inkomsten. Er wordt gezocht naar een manier om meer inkomsten
te verwerven.
Toelichting op de jaarrekening.
De exploitatiekosten blijven hetzelfde, dit
betekent dat de diaconie inteert op het vermogen.
De lening die Kerkbeheer had bij de Diaconie is afgelost.
De opbrengsten van het onroerend goed
zijn “marktconform”.
MEDEDELINGEN DIACONIE
Volgende week vrijdag is er weer stamp-

pot / filmavond. Deze avonden worden
goed bezocht. Voldoen aan een behoefte.
5. FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het financieel verslag Kerkbeheer 2014 is
gecontroleerd en goedgekeurd door Remco
Künne en Geurt Smids.
Ab Klein Ikkink geeft een toelichting op de
jaarrekening.
Er is geld voor langere tijd vastgezet voor
4%.
Het tekort zal zich de komende jaren voortzetten door afname van de bijdragen.
Het bedrag dat onder subsidies staat geboekt is verkregen door een bijdrage van de
diaconie voor pastorale zorg, en een bijdrage van de classis voor het Jeugdwerk.
De kascontrolecommissie voor volgend jaar:
Remco Künne en (Henk van Doorn).
Vraag: afdrachten aan de PKN, zoals het
quotum en solidariteitskas, is dat afhankelijk
van het aantal leden? Antwoord: ja, je kunt
niet zonder een “centrale organisatie” die
heb je nodig, daaruit word je gevoed.
In januari 2016 zal Geurts Smids toetreden
tot het college van Kerkbeheer.
6. ALGEMENE INFORMATIE
- De Generale Synode van de PKN staat
aan de vooravond van veranderingen.
Arjan Plaisier (PKN scriba) zet zijn visie op
de toekomst van de PKN uiteen in “Kerk
2025: waar een Woord is, is een weg”. De
daling van het ledental gaat zo snel ,dat
drastische veranderingen nodig zijn binnen
de cultuur van de kerk.
Plaisier vindt de protestanten te veel naar
binnen gekeerd en dat de vergadercultuur
funest is voor de inspiratie.

NIEU WS BRIEF

De kerk moet slanker en doelgerichter.
Door middel van de veranderingen wordt
kerkelijke bureaucratie aangepakt. Door het
opheffen van 75 classes zullen er minder
vergaderingen plaatsvinden. De kerk wil
terug naar de basis.
- De geluidsinstallatie ruist.
PAUZE
7. ”De vrijblijvendheid voorbij” hoe
kunnen we in een veranderde samenleving als kleiner wordende gemeente
kerk zijn in onze regio
Wat leeft er in de kerkelijke gemeentes?
Veranderingen moeten van onder af komen. Er is nog steeds behoefte om met geloof bezig te zijn. Andere vormen van bezinning?
Aan de hand van 4 vragen gaan we met elkaar in discussie
Vraag 1: Wat zijn voor u de één of twee
meest wezenlijke dingen van uw gemeente
die u wilt vasthouden, zonder daarmee te
zeggen dat de rest er niet toe doet.
Vraag 2: Welke veranderingen in de samenleving merkt u in uw omgeving die invloed
hebben voor onze gemeente.
Vraag3; Waarom wordt het steeds moeilijker om ambtsdragers te vinden en de betrokkenheid van onder andere de jeugd te
vergroten. Maar denk ook aan b.v. 40-ers of
jonge gezinnen
Vraag 4: Welke vormen van samenwerking
of samengaan met ander gemeentes ziet u
als mogelijkheden.
(Alle reacties op deze vragen zijn geïnventariseerd, en in een brief naar de classis samengevat. Te veel om in dit verslag te vermelden. Wilt u het graag lezen, stuur dan
een mail naar
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scribakerklathum@kpnmail.nl.
8. RONDVRAAG

Afgelopen maandag, de aanslagen in
Parijs, de vlag op de kerk hing halfstok.
Ina en Geza willen graag weten of ze
in deze omstandigheden zelf het initiatief mogen nemen om dit te doen? :
Antwoord: ja
Kerk open in geval van een ramp is
ook een mogelijkheid.

Willem Sijbrant: de VVLK heeft een
nieuw bestuurslid, Bert Wenink. Een
bestuurslid van “buiten de kerk” om
een breder bestuur te krijgen.

De Brantsen Stichting stelt geld beschikbaar aan goede doelen. Het aantal goede doelen wordt steeds kleiner.
Wie weet er nog een “zorg gerelateerd” doel, lokale of regionale projecten?

Adri Breure: de Website heeft een
constant aantal bezoekers, en is dankzij Bert van der Saag heel erg actueel.
Zijn er foto’s van kerkelijke activiteiten mail die dan naar Bert. De website
is vernieuwd, alleen vanuit Nederland
te bezoeken. (hackers beveiliging)

Geurt Smids: Deze avond past bij onze kerk.
9.. SLUITING - door ds. Gert Jansen.
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JAARREKENING 2015 - staat van baten en lasten
KERKRENTMEESTERS

Het is ontstaan doordat geplande onderhoudswerkzaamheden aan de kerk niet meer in 2015 zijn uitgevoerd.

Oecumene
Voorheen waren er drie oecumenische diensten per jaar, namelijk in de week van de eenheid (januari),
op Hemelvaartsdag en in de Vredesweek (september). Dit jaar en volgend jaar 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:
15 januari 2017

Giesbeek

Gert Jansen

26 februari 2017

Giesbeek

RK voorganger; m.m.v. koor
Sign of Friendship

Namens de Oecumenische werkgroep,
Geza Berends

NIEUWSBRIEF
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KERKRENTMEESTERS

Maria en kind met Anna, Hans
Baldung Grien, 1511 (detail);
houtsnede
Rijksmuseum
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Kerkgeschiedenis helpt je aan identiteit
Op 31 oktober 2016 is het jubileumjaar begonnen waarin de Protestantse kerk viert en herdenkt dat
500 jaar gelden de reformatie begon. In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en actueel; waard om te vieren. Naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en viert ook de Protestantse kerk de Reformatie. 500 jaar geleden is het
vernieuwingsproces begonnen, dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd.
Kerkgeschiedenis helpt ons
bij de bewustwording van
onze identiteit. Geen kerk
zonder geschiedenis. Dus
ook geen kerk zonder kerkgeschiedenis. Je kunt het gesprek over andere religies
niet aan als je niet sterk in je
eigen traditie staat.
Lees meer:
www.500jaarprotestant.nl

De aanbidding der herders: met de olielamp, Rembrandt Harmensz.van Rijn, 1652 - 1656; ets. Rijksmuseum
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KERKNIEUWS
Protestantse Gemeente
Lathum-Giesbeek
………… 2016
Jaargang ……………

Bij de diensten

Kerkdiensten in de regio

Uit onze gemeente

Aanleveren kopij

Collectes en giften

Telefoonnummers en adressen

Activiteiten, bijeenkomsten, overig

Heb t u al kennis gemaakt met onze digitale nieuwsbrief KERKNIEUWS?
Naast de Nieuwsbrief die 2 maal per jaar verschijnt, geven wij iedere 2 weken een digitale nieuwsbrief uit met actuele informatie over onze gemeente zoals in het kopje hierboven aangegeven. Er
zijn al veel gemeenteleden die zich op Kerknieuws hebben geabonneerd.
Kerknieuws wordt u per e-mail kosteloos toegezonden. U kunt u aanmelden op kerknieuws@kerklathum.nl of een telefoontje naar 0313-437379 (familie Klein Ikkink).

PKN Nederland
De Protestantse Kerk Nederland heeft diverse steunpunten. Onze gemeente valt
onder steunpunt Noord waarvan het kantoor in Staphorst is. Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven.
In de laatste nieuwsbrief stond onderstaande cursus:

“Zonder stigma” – sterk in kerk en samenleving
Organisatie: Promage, maatschappelijk activeringswerk
Gelderland
Plaats: Apeldoorn
De Hofstad, Hofveld 52 te Apeldoorn
Datum: 14 november 2016
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden steunpuntnoord@protestantsekerk.nl
Voor mensen die ‘anders zijn’ door een psychiatrische
ziekte of aandoening, of mensen in kwetsbare posities is
meedoen en meewerken in kerk en samenleving niet

vanzelfsprekend.
Een verwelkomende samenleving biedt mensen de ruimte om anders te zijn en stelt zich open voor mensen met
een beperking. Dat gaat niet zo-maar vanzelf. In kerken en andere levensbeschouwelijke groepen is nog vaak
onbegrip en stigmatisering. Dit kan leiden tot misverstanden, uit-sluiting, en discriminatie. Begrip, kennis
en inzicht in dat ‘anderszijn’ is zin-vol en een voorwaarde voor samenleven en geloven.

NIEUWSBRIEF
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2016 / 2017
Kerkbalans 2016 had als thema “Mijn kerk
inspireert”. Veel gemeenteleden en begunstigers werden hierdoor aangesproken en hebben
de plaatselijke Protestantse kerk Lathum/
Giesbeek met hun financiële bijdrage voor
2016 gesteund. Voor 2016 hebt u samen €
22.078,50,-- toegezegd.
Het thema voor 2017 wordt naast “Mijn kerk
in balans” ook “Mijn kerk verbindt”. In balans omdat de kosten die de kerk maakt grotendeels moeten worden gedekt uit giften,
waarvoor Kerkbalans verreweg de belangrijkste
bron blijft. Maar ook een kerk die verbindt. Al
eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar aan de ja-woorden die zo
vaak klinken in de kerk. De kerk is de plek
waar God zich aan ons verbindt en, door ons,
aan de wereld waarin wij leven. Wij hopen dat
wij ook dit jaar weer op uw bijdrage mogen
rekenen.

2016

Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen
over 2016 bijna € 19.000,— binnen. Mocht u
uw toezegging voor dit jaar nog niet hebben
overgemaakt, dan zien wij die graag voor 31
december aanstaande tegemoet. Ook extra giften voor het plaatselijk kerkenwerk zijn van
harte welkom. U weet toch dat kerkelijke giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting?
Op dit moment zijn de voorbereidingen voor
kerkbalans 2017 weer begonnen. 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 2017 zal worden gehouden van 21 januari tot en met 5 februari. Laten wij er samen met de vrijwilligers, die de
informatie rond te brengen en de antwoordformulieren weer op te halen, weer een succes van
maken.

>>>

2017
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Lathumse Oliebollen
en Appelflappen
Het duurt nog even, maar ook dit jaar wordt er weer volop gebakken!
U kunt uw bestelling vanaf nu opgeven via de mail of telefonisch, tot 30 december 12.00 uur, mits
voldoende ingrediënten aanwezig zijn. Als u uw bestelling komt ophalen in Het Gebouw, Kerkstraat 16, Lathum op één van de drie bakdagen kunt u genieten van de gezellige sfeer met een kop
koffie en een lekkere oliebol of appelflap. Eventueel kunt het laten bezorgen op 30 december
(alléén in Lathum en Giesbeek). Zorgt u dan wel dat er iemand thuis is tussen 10.00 en 17.00 uur?
De opbrengst is bestemd voor restauratiewerkzaamheden in en om de Lathumse kerk.
Bedankt voor uw bestelling!
Oliebollencommissie Protestantse Gemeente Lathum – Giesbeek.
Mailadres: lathumseoliebollen@live.nl
Telefoonnummer : 06-22542177 (Anita Smids)

Geheugensteuntje voor wat u besteld heeft::
…..zakken oliebollen
…..zakken sneeuwballen (zonder rozijnen)
…..zakken appelflappen

à € 2,50 p/zak
à € 2,25 p/zak
à € 2,75 p/zak
Totaalbedrag

Afhalen ( Kerkstraat 16, Lathum)

op

□ 28 december
□ 29 december
□ 30 december

Bezorgen

op

□ 30 december

€………………
€………….……
€……….………
€………………..
12.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-15.00 uur

NIEUWSBRIEF

P AGINA 17

Kerkbeheer
In april is de nieuwe geluid- en beeldinstallatie
geïnstalleerd. De eerste indrukken zijn heel positief. Wij hopen dat storingen in het geluid tot
het verleden behoren en dat de ontvangst voor
gemeenteleden met een gehoorapparaat ook
aanzienlijk zijn verbeterd met de nieuwe ringleiding. Voor de kosters is de bediening gelukkig
ook vereenvoudigd. Er zijn nog wel een paar
nazorgpunten waaraan gewerkt wordt.

Verder is er deze zomer het nodige onderhoud
aan de kerk en het baarhuisje verricht. De metselaar, de smid en de schilder hebben alles weer
piekfijn in orde gemaakt. Ons monument blijft
zorg nodig hebben en die besteden wij er graag
aan.
Door vrijwilligers is ook weer veel werk verzet.
We hebben Luuk Frederiks en Henk Jansen bereid gevonden om het grasmaaien rond de kerk
en op de begraafplaats voor hun rekening te
nemen.
Ook blijven de kerk en de Wheme niet vanzelf
schoon van binnen. Volgens een vast schema
worden die maandelijks wisselend door gemeenteleden schoongemaakt. Eén van onze schoonmaaksters vraagt nog een collega om het samen
te doen voor de maanden maart en augustus.
Iets voor U? Laat het ons weten. In en om de
kerk is altijd wat te doen.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink

Aanbidding door de
koningen, Antonie
Wierix (II), 1565 voor 1604; gravure
Rijksmuseum
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In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch en actueel;
waard om samen te vieren.

van de Reformatie en van wat we nu
‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de
kerk en de
wereld heeft
veranderd.

Naast en met verschillende kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en
viert ook de Protestantse Kerk de Reformatie.
Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 vieren wij, dat 500 jaar geleden een vernieuwingsproces begon, dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd.

In 2017 staan
we hierbij stil
en kijken we
vooruit.
Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse
Kerk 500 jaar protestantisme.

Campagne 2017: 500 jaar
protestant

Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober
2017 organiseert de Protestantse Kerk vanuit
de campagne 2017: 500 jaar protestant tal van
activiteiten rond 500 jaar protestantisme. Het
jaar wordt geopend met een startbijeenkomst
in Amsterdam, gevolgd door een estafette door
het hele land en eindigt met een slotviering in
de Dom in Utrecht.

Vernieuwingsproces
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde
aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin

Volg het Reformatiejaar op facebook
In deze groep wordt informatie gedeeld over
activiteiten in het kader van het Reformatiejaar
2017.
Zie ook de website: www.500jaarprotestant.nl

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf woensdag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen.htm om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.
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Tanach, Bijbel en Koran samen in een tentoonstelling
In Museum Catharijneconvent in Utrecht is
tot en met 8 januari 2017 de tentoonstelling
Heilig Schrift te zien.
Met als een van de topstukken de Delftse Bijbel uit de bibliotheek van het NBG.
Heilig Schrift is de eerste expositie in het museum waarin drie wereldreligies op gelijkwaardige wijze naast elkaar worden gepresenteerd.
De tentoonstelling is een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, bijzondere boekbanden en religieuze attributen
die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam.

Ontmoeting met de lezers
In de tentoonstelling ontmoet de bezoeker
virtueel zeventien mensen die vertellen waarom de Tanach, Bijbel of Koran belangrijk
voor hen zijn. Onder meer Job Cohen, Annemiek Schrijver en Abdelkader Benali vertellen
openhartig over hun relatie met het voor hen
heilige boek.
Topstukken
Topstukken uit de tentoonstelling zijn onder
meer de Maimonides uit Kopenhagen, het
Utrechts Psalter en de Berlijnse Qisas alanbiya. Ook de zogenaamde Tornadobijbel uit
Utrecht is een bijzonder object. Deze familiebijbel bevat, naast een familieregister, ook een
uitgebreide beschrijving van de Utrechtse
rampjaren van 1672-1674. In 1674 trof een
tornado de stad, en aan de beschrijving ervan
heeft deze bijbeluitgave zijn naam te danken.
Delftse Bijbel
Voor deze tentoonstelling heeft het Nederlands Bijbelgenootschap zijn Delftse Bijbel
uitgeleend aan Museum Catharijneconvent.
Deze eerste gedrukte bijbel (echter zonder de
Psalmen en het Nieuwe Testament) in de Nederlandse taal komt uit 1477. Hiervan zijn nog
ongeveer vijftig exemplaren op de wereld bekend. De bibliotheek van het NBG bezit drie
van deze bijbels.

(foto Marco Sweering)

Vlucht naar Egypte, Claude Gellée
(genaamd Le Lorrain), 1630 - 1633; ets
Rijksmuseum

Meer informatie over deze tentoonstelling:
catharijneconvent.nl

