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NIEUWSBRIEF
Iedereen is van harte welkom
op de gemeenteavond
donderdag 16 november a.s.
om 20.00 uur in de Wheme

Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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Een vaste burcht is onze God
Gedachten bij een Lutherlied 500 jaar na de Reformatie
Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
(vers 1 en 4 van lied 898 uit het Liedboek)

ke ziekten, honger, vervolging, oorlog. Daarnaast had Luther ook persoonlijke angst en
twijfel.
Luther vond troost en kracht in God als een
schuilplaats groter dan de angst. Dat is ook de
grondtoon van Een vaste burcht is onze God,
geschreven in een tijd dat hij een aantal goede vrienden aan de pest had verloren. Het
lied is niet zozeer gericht tegen katholieke
tegenstanders, maar vooral tegen persoonlijke angst en twijfel.
"Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren."
…..
"Al wordt de wereld ook een hel
en 't leven niets dan lijden,
wij vrezen niet, Immanuël
zal stellig ons bevrijden."

Op 31 oktober j.l. was het 500 jaar geleden
dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van
de slotkapel in Wittenberg zou hebben geslagen. Aanleiding om stil te staan bij het meest
bekende lied van Luther Een vaste burcht is
onze God. Een lied dat vroeger in Protestantse kringen veel gezongen werd, tegenwoordig
niet meer. Het lied roept te veel associaties
op met strijd tegen de katholieken, en het
verwoorde geloof wordt als te groots en te
massief ervaren. Reden om het lied nog eens
tegen het licht te houden, en wellicht opnieuw te zingen.
Boven de tekst van zijn lied schreef Luther
een verwijzing naar Psalm 46: "God is voor
ons een veilige schuilplaats… Daarom vrezen
wij niet, al wankelt de aarde..." (Psalm 46: 23a). In Luthers tijd was er veel angst. Voortdurend werd het leven bedreigd. Ongeneeslij-

Raam van
een kerk in
Charleston
waarop
Bach inspiratie krijgt
van Luther
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Sommige regels in Luthers lied doen ons tegenwoordig misschien nogal militant aan.
Maar de onderliggende angst waarover het
lied gaat, is in onze tijd nog steeds heel herkenbaar en ook actueel. We leven in een onzekere soms beangstigende wereld. Luther
geeft ons woorden van vertrouwen om te zingen tegen de angst. Om zo staande te kunnen
blijven als mens van God, als medemens voor
elkaar.
René van Loenen maakt een mooie eigentijdse vertaling van Een vaste burcht.
God is een toevlucht in de nacht,
een rotsvast onderkomen,
waar hij ons als een vader wacht,
waar trouw en liefde wonen.
Al wordt het belaagd
door vlammen van haat,
door leugens en smaad,
gekonkel en verraad,
de liefde zal niet wijken.
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Het woord van God trotseert de tijd
en doet ons vast geloven
dat hij ons met zijn liefde leidt.
Zo komen wij te boven
de dagen van strijd,
van schuld en verwijt.
Zijn woord maakt ons vrij.
Het brengt ons dichterbij
zijn koninkrijk van vrede.
De hevige conflicten tussen Protestanten en
Katholieken in de dagen van Luther en ook
daarna zijn bij ons gelukkig voorbij. “De dagen van strijd, schuld en verwijt” zijn veranderd in dagen van oecumene en vrede. We
leven en geloven samen als geloofsgenoten.
Gert Jansen

Vieringen rond Advent en Kerst
Zondag 26 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag

Zondag 3 december

10.00 uur

Zondag 10 december

10.00 uur

2e advent

ds. J. van der Wal (Velp)

Zondag 17 december

19.30 uur

3e advent

Kerstviering jeugdkerk, zondagsschool, kindernevendienst

Zondag 24 december

22.00 uur

4e advent,

ds. G.H. Jansen

Kerstnachtdienst

m.m.v. Zang en Vriendschap

Maandag 25 december

10.00 uur

Eerste kerstdag

ds. C. van Wingerden
(Doetinchem)

Zondag 31 december

10.00 uur

Oudejaarsdag

ds. A.U. Melzer (Didam)

Zondag 7 januari 2018

10.00 uur

nieuwjaarsontmoeting

ds. W. van Wakeren
(Veenendaal)

1e advent
oecumenische viering

ds. G.H. Jansen
Jan Ubbink

Pagina 5

NIEUWSBRIEF

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 kerkenraad heeft het commentaar op de
voorgestelde wijzigingen opgestuurd.
Binnenkort zal de huidige classis Doetinchem
worden opgenomen in de grote classis Gelderland 2. Geografisch gezien beslaat deze
classis het oostelijke deel van Gelderland en
de Betuwe. Verder zullen de wijzigingen in de
kerkorde niet of nauwelijks merkbaar zijn binnen onze gemeente.

Vrijwilligers
In contacten met de geloofsgemeenschappen
om ons heen blijkt telkens weer hoe moeilijk
het is om de besturen te vullen en voldoende
vrijwilligers te vinden om alle werkzaamheden en bestuurlijke taken uit te voeren. De
kerkenraad realiseert zich terdege dat wij ons
gelukkig mogen prijzen met onze vrijwilligers.
Kosters, organisten, schoonmakers, beheerders van gebouwen en begraafplaats, preekrooster voorziener, administrateurs, mensen
van de koffiediensten en bloemen, liturgische
bloemschikkers, jeugdleiding, kerknieuws samenstellers, co-groep, oliebollen vrijwilligers,
contactpersoon voor de zondagse liederen,
vrienden en iedereen die ik nu nog vergeet.
We bedanken u vanaf deze plaats daarvoor
hartelijk.

Samenwerking
Er zijn al enige jaren contacten met naburige
gemeenten. Samen met Zevenaar, Didam,
Westervoort, Duiven en Rijnwaarden wordt
gekeken naar mogelijkheden om (intensiever)
te gaan samenwerken. Afgelopen zomer is er
een rapport samengesteld, met daarin de

sterke en zwakke punten van elke gemeente.
In het najaar 2017 en voorjaar 2018 zullen
wat meer besprekingen plaatsvinden. Bij
sommige gemeenten staat het water aan de
lippen. Ofwel het gebrek aan bestuursleden
of het gebrek aan financiële middelen, of beiden kunnen redenen zijn waardoor een gemeente eigenlijk niet meer zelfstandig kan
blijven bestaan.
Er blijkt in de regio ook steeds meer een versnippering in de professionele krachten te
ontstaan. Predikanten en kerkelijk werkers
krijgen bijna nooit meer een voltijds aanstelling. De druk op deze mensen wordt daardoor
extra groot en de frequentie van bijeenkomsten voor vorming en toerusting en het (crisis) pastorale werk komen in de knel. Een betere
samenwerking en afstemming kan hier mogelijk een deel van de oplossing bieden. In januari 2018 buigt onze kerkenraad zich over een
aantal vragen met betrekking tot de samenwerking. We zullen u hiervan op de hoogte
houden.

Samen delen
Weet u het nog? We hebben het er nog niet
zo lang geleden over gehad in een familiedienst. Het lid zijn van onze kerk / geloofsgemeenschap betekent meer dan geloven in
dezelfde God. We delen in lief en leed. We
trachten om te zien naar elkaar. Jong en oud.
We roepen u op om met elkaar te blijven delen.
De dienst om 10 uur op zondag is daarvoor
een uitgelezen moment.
We merken dat er een geringe teruggang is in
het aantal kerkbezoekers. Het zijn van geloofsgemeenschap en het omzien naar elkaar
komt initieel daar, in dat éne uur op zondag,
naar voren.
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U zult merken dat er bij elke dienst iets is,
waardoor u zegt: daar heb ik wat aan, of ik
ben blij dat ik die of die even heb kunnen
spreken. U vindt het vast niet leuk als er bij
een dienst maar enkele mensen in de kerk
aanwezig zijn. Laat het u er a.u.b. niet van
weerhouden om de volgende keer ook niet
te gaan, maar probeer anderen te overtui-
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gen om ook te komen. Dat persoonlijke contact zal ons allemaal verrijken.
Namens de kerkenraad,
Wout van Stempvoort
diaken

Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENBESTAND april — oktober 2017
Nieuw in onze kerkelijke gemeente
fam. R.H. Verkerk-Verheijen, Ds. J.A. Visserstraat 52, 6988 AL
Lathum
dhr. R. de Beer, De Gemeint 60, 6987 AW Giesbeek
mw. J.P.G. Prins, Watervogel 45, 6988 CA Lathum

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente
mw. H.J. (Lena) van Beek, naar ’t Melkpad 2, 6988 AM Lathum
fam. C.A. (Cor & Syts) Verheijen-Van Ingen, naar Ringoven 49, 6987 GD Giesbeek

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente
mw. A.E.J. van Maanen naar Maastricht
dhr. G.E. (Rutger) den Hartog naar Tilburg
dhr. R.M. (Rico) Kramp naar Arnhem

Geboren
17-04 Bowi Eline, dochter van Ellen & Leon de Reus, Giesbeek (gedoopt 25-06)
07-06 Roos, dochter van Geurt Jan & Tosca Smids (gedoopt 25-06)

Overleden
09-04 dhr. J. (Co) Weijers, Doesburg – 90 jaar
24-07 dhr. A.G. (Guus) Künne, Duiven – 81 jaar
15-08 dhr. S. (Sander) Wolsink, Zevenaar – 72 jaar
30-08 dhr. J.R. (Jaap) Dolman, Lathum – 78 jaar
26-09 dhr. C.A. (Cor) Verheijen, Lathum – 77 jaar
Gaat u verhuizen?
Laat het uw kerk ook weten.
Blijf in contact met uw kerk.
E-mail: leden@kerklathum.nl

NIEUWSBRIEF
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UITNODIGING GEMEENTEAVOND
Beste gemeenteleden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gemeenteavond op:
donderdag 16 november 2017
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
De financiële verslagen van de diaconie en kerkbeheer kunt u tussen 13 en 16 november
op telefonische afspraak inzien bij familie Van Stempvoort (tel. 63.24.90, diaconie) en
Bert van der Saag (tel. 63.00.50, kerkrentmeesters).

6. Algemene informatie
PAUZE

Luther-lezing
2017 is het jaar waarin we gedenken dat 500 jaar gelden de Reformatie begon. In dat kader
heeft in april een groep gemeenteleden samen met leden van de gemeente Ellecom-de Steeg en
elders uit de regio een reis gemaakt naar ‘Lutherland’. Daar bezochten zij een aantal plaatsen
die belangrijk waren in het leven van Luther: o.a. de Wartburg waar hij gevangen zat en in 10
maanden het Nieuwe Testament in het Duits heeft vertaald, en de slotkapel in Wittenberg waar
hij de 95 stellingen tegen de aflaat aansloeg. Het aardige van deze reis was dat er ook een aantal
RK deelnemers meeging.
Via een PowerPoint-presentatie zal ds. Arend van der Beld uit Zwolle, die ook deelnam aan de
reis, een impressie geven van deze reis en stilstaan bij de betekenis die Luther ook in onze tijd
nog kan hebben.
We hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 16 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Miep van Hunen, scriba
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VERSLAG GEMEENTEAVOND
gehouden op 17 november 2016 in de Wheme
Afmeldingen: Ria Westerhof, Esther Senhorst, Henk en Ria van Doorn, Sjoerd Berends
Aanwezig: 20 personen
Verslag: M. van Hunen (scriba)
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: 43-47
2. VERSLAG VORIGE VERGADERING 19-112015
Er zijn geen op of aanmerkingen naar aanleiding van het verslag
3. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN
Mededelingen: In de nieuwsbrief stond een
oproep voor nieuwe ambtsdragers, en we zijn
heel blij dat we u de namen kunnen noemen
van een 3-tal mensen, die in 2017 zullen toetreden tot de kerkenraad. Heleen Hupkes
(diaken), Beli den Hartog (college van beheer)
en Adri Breure (ouderling). In december zal
dit officieel afgekondigd worden in de kerk. 3
nieuwe krachten, is iets om dankbaar voor te
zijn.
Alle bestuursleden en vrijwilligers worden
bedankt voor hun inzet. We hebben een enthousiaste groep mensen, die in een goede
sfeer samenwerken. Ook dominee Gert, bedankt voor je positieve inzet en goede samenwerking.
Lutherreis: De Reformatie begon in 1517 met
de publicatie van de 95 stellingen door de
Duitse theoloog Maarten Luther. In het kader
van 500 jaar reformatie organiseert Gert in
mei 2017 een “Luther gemeentereis”. Samen
met Ellecom, De Steeg, Lathum en Giesbeek,
PKN en RK. Een busreis naar o.a. Weimar en
Dresden. Een goed initiatief, op dit moment
zijn er 32 aanmeldingen.

Kerknieuws: een nieuw fenomeen; vanaf
april dit jaar verschijnt er naast de “papieren
Nieuwsbrief” die twee keer per jaar verschijnt, elke twee weken een digitale nieuwsbrief, Kerknieuws.
Website: helemaal up-to-date, dankzij Bert
van der Saag. Bert wordt ook bedankt voor al
het administratieve werk dat hij verricht.
Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen
stukken
4. FINANCIEEL VERSLAG DIACONIE
Jacqueline Schouwenaar heeft de administratie van de diaconie overgedragen aan de familie Van Stempvoort. Alfred Blokland gaat
helpen bij het opstellen van de jaarrekening.
De kascontrole is wordt uitgevoerd door Geza
Berends.
5. FINANCIEEL VERSLAG COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Het financieel verslag Kerkbeheer 2015 is gecontroleerd en goedgekeurd door Remco
Künne en Henk van Doorn. Remco deed dit
voor de tweede keer, volgend jaar zal Ane
Henk Visser deze taak van Remco overnemen.
Het tekort zal zich de komende jaren voortzetten door afname van de bijdragen.
Remco en Henk geven het advies:
“taakbeheer zou omschreven moeten worden”. Dit advies is opgevolgd, het taakbeheer
is omschreven.
Ab Klein Ikkink geeft een toelichting op de
jaarrekening.
2015 is positief afgesloten (er is geen onderhoud gepleegd in 2015, dit gebeurt in 2016).
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Er is met Kerkbalans iets meer geld binnen
gekomen, dan er toegezegd is.
De financiële situatie van Kerkbeheer is gezond. Er wordt hard aan gewerkt om dit te
handhaven.
Mededeling kerkbeheer
Voor de maanden maart en augustus worden
schoonmakers voor Kerk en Wheme gevraagd.
6. ALGEMENE INFORMATIE
Visie PKN 2025, hierover heeft u in de
Nieuwsbrief kunnen lezen.
Vorig jaar kwam er een “dik rapport” uit, dit
jaar concrete voorstellen.
De kerk moet slanker en doelgerichter. De 72
classes worden ingedeeld in 11 regio’s.
Per regio komt 1 professionele kracht. Dit is
een punt van zorg. Een regio is groot, divers
en er gebeurt veel. Wordt een kleine gemeente dan nog wel gehoord?
De steun en informatie van de gemeenteadviseur vervalt (de huidige gemeenteadviseurs
worden ZZP-ers, en kunnen ingehuurd worden).
Verwachte voordelen van de reorganisatie:
•
Problemen in een gemeente kunnen
slagvaardiger aangepakt worden door de
professionele kracht.
•
Gemeenten gaan clusteren, krachten
delen (Liemers overleg).
•
Synoderapporten zijn goed, maar te
zwaar. Het gaat te vaak over centen, terug
naar de bedoeling.
Opmerking van Bert vd Saag: het kerkrentmeesterlijk quotum (gebaseerd op het aantal
leden) zou dan omlaag moeten kunnen.
Protestants Diaconaal Krediet Nederland.
Er worden veel initiatieven genomen om diaconale projecten op te zetten. Het financieren is dikwijls moeilijk. De initiatiefnemer kan
PDKN vragen of zij de financiering wil verzorgen. Deskundigen beoordelen of het project
voldoet aan de doelstelling van PDKN en
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toetsen de projecten op financiële haalbaarheid. Wanneer de financiering wordt goedgekeurd gaat PDKN dit project presenteren bij
de diaconieën. Diaconieën krijgen dan de
mogelijkheid om een project te steunen,
door een bedrag te beleggen binnen PDKN.
Je steunt een goed doel en krijgt meer rente
dan bij de bank.

PAUZE
7. Thema: Deel je leven.
Aan de hand van 4 vragen bespreken we dit
thema.
1. Er is veel dat je kunt delen. Wat deel jij in
jouw leven?
2. Delen kan moeilijk zijn, zeker als het iets is
dat aan je zelf raakt. Wat is voor jou moeilijk
om te delen?
3. Op de tijdlijn van social media wordt heel
veel gedeeld. Maar elke tijdlijn heeft ook gaten. Wat zijn de gaten in jouw tijdlijn?
4. Welke rol speelt jouw geloof in jouw visie
op delen, en in alles wat je deelt?
8. RONDVRAAG
Punt van zorg: het kerkhof is niet zo toegankelijk. Als er wat geld beschikbaar is, zou dat
dan besteed kunnen worden aan
“honingraat”-tegels?
9.. SLUITING - door ds. Gert Jansen.
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JAARREKENING 2016 - staat van baten en lasten
Kerkrentmeesters
Begroting
2016

Rekening
2016

Rekening
2015

Baten
80
81
83
85

€
€
€
€
€
Totaal baten

2.000,00
14.500,00
24.130,00
3.660,00
44.290,00

€
€
€
€
€

11.732,64
14.824,27
26.800,17
5.073,00
58.430,08

€
€
€
€
€

836,82
15.243,00
27.109,50
4.160,00
47.349,32

€
€

5.500,00
1.460,00

€
€

18.911,13
1.849,78

€
€

4.735,42
926,98

€
€
€
€
€
€
€
€
€

440,00
33.100,00
1.000,00
2.700,00
1.550,00
2.600,00
600,00
400,00
49.350,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,13
32.038,76
932,41
2.583,42
1.482,18
1.134,43
271,79
232,03
59.441,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€

565,55
32.296,76
658,09
3.086,26
1.403,90
2.390,86
306,28
226,30
46.596,40

Resultaat = saldo baten - lasten €

-5.060,00

€

-1.010,98

€

752,92

Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Subsidies en bijdragen

Lasten
40
40
41
43
44
45
46
47
48
58

Lasten monumentaal kerkgebouw
Lasten kerkelijk centrum (Wheme)
Lasten overige onroerende zaken en inventarissen
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 2016 is ten laste gebracht van het vermogen.

Een veel gestelde vraag
Een veel gestelde vraag: hoe krijg je de gemiddelde leeftijd in de kerk omlaag?
Nou heel gewoon door jeugd / jongeren in de kerk te houden.
Nou ja, heel gewoon, zo gewoon is dat niet hoor. Informeer maar eens bij de buren hoeveel kinderen
daar rondlopen.
Laten we nou in Lathum gezegend zijn met best wel een leuke club kinderen die je toch geregeld in de
kerk of Wheme en bij de koffie rond ziet rennen.
Wat fijn he.
Weet je wat nou zo jammer is, dat de oudere “jeugd” niet komt luisteren wanneer de jongste jeugd
hun dienst presenteert. Kan natuurlijk altijd een keer gebeuren: ziek, vakantie, feestje gehad, noem
maar op. Dat snapt zelfs de jeugd.
Laten we de jeugd motiveren en ’t goede voorbeeld geven door gewoon te komen.
WANT WIE DE JEUGD HEEFT , HEEFT DE TOEKOMST.
Leiding zondagsschool en jeugdkerk
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Kerkrentmeesters

Begroting 2018

Begroting
2018

Begroting
2017

Rekening
2016

€
€
€
€
€

5.200
14.500
24.200
3.230
47.130

€
€
€
€
€

4.300
14.500
24.530
3.660
46.990

€
€
€
€
€

11.733
14.824
26.800
5.073
58.430

Totaal exploitatie
Baten
80
81
83
85

Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Subsidies en bijdragen
Totaal

Lasten
40
41
42
43
44
45
46
47
48
58

Lasten kerkgebouw (excl. afschrijving)
Lasten Wheme (excl. afschrijving)
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten enz.
Verplichtingen / bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten / bankkosten
Overige lasten
Totaal

€
€
€
€
€

8.000
2.000
33.700
1.000

€
€
€
€
€

8.900
1.900
32.550
800

€
€
€
€
€

18.911
1.855
32.039
932

€
€
€
€
€
€

2.700
1.550
1.350
350
400
51.050

€
€
€
€
€
€

2.600
1.550
1.590
400
300
50.590

€
€
€
€
€
€

2.583
1.482
1.134
272
232
59.441

Saldo baten - lasten

€

-3.920

€

-3.600

€

-1.011

Bestemming van het resultaat
boekjaar 2018

onttrekken aan onttrekken aan onttrekken aan

Algemene reserve

€

Annunciatie (detail), Lucas van
Leyden, 1512 - 1516
Rijksmuseum

-3.920

€

-3.600

€

-1.011
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DIACONIE
Protestantse Gemeente te Lathum-Giesbeek
college van diakenen

Baten en Lasten 2016
begroting
2016
baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

rekening
2016

rekening
2015

€
€

8.000
1.140

€
€

7.390
1.642

€
€

13.402
1.804

Totaal baten €

9.140

€

9.032

€

15.206

7.916 €
- €
- €
779 €

11.929
871

lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€
€
€
€

13.710 €
- €
- €
1.000 €

€

-

€

5.487

€

-

€
€

618

€
€

596

€
€

592

Totaal lasten €

15.328

€

14.778

€

13.392

5.746- €

1.814

Resultaat (baten - lasten) €

6.188- €

Geboorte van Christus
(detail), Peter de Witte,
1559 - 1586
pen en penseel in
bruin, h 323mm × b
234mm
Rijksmuseum
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Van de ouderlingen
Heeft u het weer gezien: hoe donkerder de
dagen worden, hoe vaker onze kerk in de
schijnwerpers staat. Vooral bij dat miezerige
en grauwe weer. Dan loop, rijd of fiets je
langs het Lathumse kerkje, dat, weliswaar
door elektriciteit aangedreven, straalt. Juist
als het weer wat donkerder wordt.
Weliswaar heel figuurlijk hier geschreven,
maar zo wordt het ook bedoeld. De kerkgemeenschap waarvan u onderdeel bent wil
stralen. Stralen niet elektrisch aangedreven,
maar aangedreven door een liefde van God
die we door willen geven en met elkaar willen
delen.
Simpel opgeschreven, maar best een klus om
dit met elkaar voor elkaar te krijgen.
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Wel en wee
Elke twee weken verschijnt Kerknieuws en
daarin houden we u op de hoogte van het
wel en wee van gemeenteleden. Voor zover
bij ons bekend.
Minstens zo pijnlijk zijn de zaken die niet bij
anderen bekend zijn of bekend worden gemaakt. Stil verdriet. Relaties die anders lopen
dan gehoopt, angsten en onzekerheden. Ook
daarvoor wil de kerk er zijn. Anoniem, stil als
plaats van gebed, rustmomentje van de
week.
Op de computers kennen de meesten van ons
de ‘reset-knop’. In ons drukke bestaan kan
het bezoek aan de kerk voor ons mensen als
reset-knop dienen. Even alles op orde zetten,
los van de hectiek rondom ons heen.

Herdenkmomenten
In de kerkenraad is onlangs uitgebreid stil gestaan bij de manier van herdenken tijdens de
zondagse vieringen.
Als er een kaart van een bijzonder familiemoment naar de scriba gestuurd
wordt, dan zal dit op een gepaste wijze
in Kerknieuws en bij de mededelingen
op zondagmorgen doorgegeven worden.
Informeer hierover bij een van de ouderlingen of scriba.

Gemeentecontactmiddag
Heeft u de agenda voor 2018 al in huis?
Op woensdag 10 januari 2018 ’s middags wordt weer de jaarlijkse gemeentecontactmiddag gehouden. Gemeenteleden boven de 75 jaar en zieken krijgen hiervoor eind december een uitnodiging.

Geboorte van Christus en aankondiging aan herders, Ludwig Krug,
1516
gravure, h 169mm × b 127mm
Rijksmuseum
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Een vrouw die we toch wel geregeld
tegen komen in de kerk, bij de koffie of
bij de VVLK.
Een bezige vrouw, een heel bezige
vrouw … “die jammer genoeg geen tijd
heeft voor vrijwilligerswerk”. Ik snap
dat wel.

JETTA SCHEPER woont in Ellecom samen met Gert en hun dochters.
We komen je tegen in de kerk en bij de
koffie en we kennen jou als vrouw van.
Hoe is dat, de vrouw van een dominee?
Ik voel mij niet zo de vrouw van de dominee.
Ik ben ik en ga regelmatig naar de kerk in
Lathum waar ik warme, betrokken en leuke
mensen ontmoet.
Brengt dat “verplichtingen” met zich mee
zoals vroeger, dat de vrouw van … allerlei
vrijwillige baantjes kreeg?
Ik heb geen verplichtingen omdat ik de
vrouw ben van de dominee. Natuurlijk ga ik
vaak met Gert mee naar de kerk en naar dingen die van daaruit georganiseerd worden,
maar dat voel ik niet als een verplichting. Dat
vind ik gewoon leuk en zinvol.
Hebben jullie op veel plaatsen gewoond,
zijn jullie vaak verhuisd omdat er weer een
andere gemeente voorbij kwam?
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Het aantal verhuizingen vanwege de baan
van Gert valt nog wel een beetje mee. Wij
hebben in Zeist en in Rotterdam gewoond en
nu alweer een hele tijd in Ellecom.
Is dat niet heel erg vervelend, ben je net gesetteld, kun je weer op nieuw beginnen met
mensen leren kennen?
Als je met een dominee
trouwt, weet je dat je een
aantal keren zult gaan verhuizen. Ik heb dat tot nu
toe nooit vervelend gevonden. We zijn steeds verhuisd in de periode dat de
kinderen nog jong waren.
Via hen en de kerk hadden
we altijd snel weer nieuwe
en waardevolle contacten.
Je hebt jouw eigen werk,
wat is dat? Heb je dat altijd al gedaan, en werk je hier in de buurt?
Ik ben jurist. Ik ben als zodanig jarenlang
ambtenaar geweest bij de gemeenten Gelder
–malsen, Huizen en Den Haag. Daarna ben ik
naar een adviesbureau in Rijswijk gegaan en
van daaruit ben ik met een collega een juridisch adviesbureau begonnen en heb ik als
ZZP-er veel bij gemeenten gewerkt. Sinds
kort ben ik weer ambtenaar bij de gemeente
Geldermalsen voor drie dagen in de week.
Daarnaast doe ik als ZZP-er nog klussen. Ik
werk fulltime en meer.
Jullie hebben twee dochters. Treden zij in
jullie voetsporen wat studie betreft of gaan
ze een heel andere richting uit?
Onze oudste dochter (23 jaar) heet Annegeke. Zij is bijna klaar met haar studie economics of business in Rotterdam. Onze jongste
dochter (20 jaar) heet Joëlle en zij studeert
rechten in Utrecht. Zij wonen allebei op kamers. Gert en ik zijn dus weer regelmatig met
z’n tweeën thuis, wat ook weer heel fijn is.

NIEUWSBRIEF

Als jullie niet aan het werk zijn, hoe ziet je
dag er dan uit? Heb je hobby’s, misschien
nog tijd voor en zin in vrijwilligers werk?
Ik ga 1 keer per week naar Tacoyo. Dit is een
intervaltraining van 75 minuten, waarbij intensief bewegen telkens wordt afgewisseld
met bewuste ontspanningsmomenen. Verder
loop ik nog 1 tot 2 keer per week met
vriendinnen hard waarbij ik zo’n 10-15 km
loop. Ik ben bestuurslid van een stichting die
van de rente goede doelen ondersteunt. Verder loop ik 4 collecten per jaar. Echt vrijwilligerswerk doe ik niet bij gebrek aan tijd daarvoor.
Vakantie: een favoriet land? Ben je van de
actieve of een relax vakantie en dan in een
hotel of gezellig kamperen in een tentje?
Gert en ik zijn van het kamperen in de zomer
met een vouwwagen en sinds een paar jaar
met een caravan. Het campingleven vinden
wij heerlijk. Bij voorkeur gaan we naar Frankrijk of Italië. Wij houden van actie (wandelen,
hardlopen, fietsen) in de ochtend en dan in

De drie koningen onderweg naar Bethlehem,
Johann Sadeler (I), naar
Gerard van Groeningen,
1585
gravure, h 212mm × b
253mm
Rijksmuseum
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de middag lekker met een boek in de zon aan
een meer.
Wat zie je liever niet op je bord?
Ik lust alles behalve bloedworst.
En waar kunnen ze je wakker voor maken?
Nergens voor.
Wijn, bier, of een borrel?
Wijn.
Hartig of zoet?
Beide.
Tv-kijken: waar kijk je dan naar?
Naar van alles: journaal, actualiteitenprogramma’s, twee voor twaalf, 1 tegen 100,
boer zoekt vrouw, kostuumdrama’s, crimi’s
etc..
Je mag naar een concert, waar ga je heen?
Een concert met klassieke muziek van Bach
bijvoorbeeld, maar een concert van Marco
Borsato vind ik ook heel leuk.

Jaargang 25
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Van de jeugd!
Dit jaar hebben we met de jeugd weer twee
kerkdiensten voorbereid en we zijn samen
op pad geweest met Wout naar de legerbasis
in Harskamp.
Met de startzondag was de jeugd ook goed
vertegenwoordigd en dat ijsje na afloop ging
er wel in.

De kinderen van de kindernevendienst hadden de afgelopen twee jaar gecollecteerd en
dat geld hebben we onlangs aan het Rode
Kruis geschonken voor de slachtoffers van
orkaan Irma op Sint Maarten. Inmiddels sparen we weer voor een nieuw, nog nader te
bepalen doel.
We gaan het jaar natuurlijk weer afsluiten
met een musical, we hopen op een volle
zaal!

Waarmee voelen de mensen in de kerk zich gezegend?
Kinderen en kleinkinderen
Vrijheid; om te leven, te kiezen en te geloven
Onze familie
De natuur en haar seizoenen
Water wat zomaar uit de kraan komt
Onze gemeente

NIEUWSBRIEF
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Wie is Atze Douma?
Hij zit meestal met de rug naar ons toe, ‘t is
dus een man, maakt heel mooie muziek, en
zijn naam is Atze Douma, organist.

nr. 2

Bespeelt u meerdere instrumenten of zang
misschien?
Ik speel in meerdere kerken orgel.
Thuis speel ik op een orgel (voor de liefhebber: met behulp van Hauptwerk) en op een
vleugel.
Heeft u nog tijd voor andere hobbys?
Ik ben graag buiten, indien mogelijk op de fiets
en/of wandelend.
Wat doet of heeft u gedaan in uw werkzame
leven?
Ik ben maatschappelijk werker geweest bij een
gemeentelijke dienst.
Sinds mijn pensionering maak ik muziek met
mensen met een verstandelijke beperking. Dit
doe ik als vrijwilliger bij een paar instellingen
en op een privé-adres.
Deze nieuwsbrief gaat richting kerst. Wat
gaat u met kerst doen, nog bijzondere dingen?
Ik ga met kerst geen speciale dingen doen. Ik
zal orgelspelen in een kerkdienst.

Hoeveel verjaardagen heeft u al gevierd .
Het aantal gevierde verjaardagen is ongeveer
gelijk aan de helft van mijn leeftijd. Ik ben niet
zo vierderig.

Wat is uw favoriete lied /liederen om te spelen ?
Ik heb geen speciale liederen.
Ik houd veel van klassieke muziek

Atze Douma klinkt niet echt als een naam uit
deze regio. Klopt dat? Zo ja, hoe komt u dan
hier zo verzeild?
Ik ben geboren in Friesland (Appelscha). Om
een toekomst te creëren ben ik gaan studeren
en solliciteren. Via het westen ben ik aangekomen in de Achterhoek. Mijn partner en kinderen hebben mij tijdens deze reis vergezeld.
Woont u hier in de buurt ? Met uw partner,
gezin. Leuke plek om te wonen?
Ik woon met mijn partner in Braamt (tussen
Braamt en Zeddam in een buitengebied). Onze
kinderen wonen al jaren zelfstandig.
Speelt u waar u woont ook orgel in de kerk?
Of thuis, staat daar een orgel of speelt u alleen in de kerk? En dan elke zondag in een
kerk of misschien wel op andere plekken, bijvoorbeeld een bejaardenhuis, of zo?

Leuk om te weten:
Een biertje of een wijntje: geen van beide.
Koffie of thee: afhankelijk van het dagdeel.
Fietsen of met de auto: indien niet te ver, dan
fietsen.
Op vakantie in Nederland of een ander land:
niet van toepassing.
Wat is uw favoriete eten en wat helemaal
niet: niet van toepassing.
Bent u weleens bij de VVLK (de vrienden van
de Lathumse kerk) geweest tijdens een concert of lezing.?
Als u iemand uit mocht nodigen en het maakt
niet wat het kost, wie zou u dan uitnodigen
om op te treden.
Een solist of een klein gezelschap die klassieke
muziek laat horen.

NIEUWSBRIEF
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2017 / 2018
Kerkbalans 2017 had als thema “Mijn kerk
verbindt”. Veel gemeenteleden en begunstigers werden hierdoor aangesproken en hebben de plaatselijke Protestantse kerk
Lathum/Giesbeek met hun financiële bijdrage voor 2017 gesteund. Voor 2017 hebt u
samen € 22.244,50 toegezegd.
Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen
over 2017 ca. € 18.000,-- 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?
Het thema voor 2018 is “Geef voor je
kerk” . Kerk zijn we samen en van zaterdag
20 januari tot zaterdag 3 februari gaan vrijwilligers uit onze gemeente op pad om uw
financiële toezegging op te halen. Het geld
dat hiermee binnenkomt is hard nodig. Om

2017

de kerk een actieve geloofsgemeenschap te
laten zijn. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse viering en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om
de kerk een geloofsgemeenschap te laten
zijn waar de sacramenten worden bediend
en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of
niet – terecht kan voor praktische steun of
een luisterend oor. Geef daarom aan je kerk.
Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en kan
geven aan anderen.
De voorbereidingen voor kerkbalans 2018
zijn 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
onze gebouwen kunnen blijven onderhouden. Laten wij er samen met de vrijwilligers,
die de informatie rondbrengen en de antwoordformulieren weer ophalen, weer een
succes van maken.

>>>

2018
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Lathumse Oliebollen
en Appelflappen
Ze komen er weer aan…….
Ook dit jaar gaan we weer met heel veel mensen aan de slag
om de bollen en flappen te bakken!
Tussen kerst en oudejaarsdag zijn we te vinden in Het Gebouw
aan de Kerkstraat 16 in Lathum.
De winkel is open op donderdag 28 december van 12.00-17.00
uur, op vrijdag 29 december van 10.00-17.00 uur en op zaterdag 30 december 10.00-15.00
uur.
Het bestelformulier staat op de website van onze kerk
(www.kerklathum.nl).
Vele handen maken licht werk ….. dus als u/je zin hebt om te
komen helpen, geef je op bij Anita Smids. De opbrengst is
ook dit jaar weer voor het in stand houden van ons kerkgebouw.

Bezorger(s) gevraagd
Voor de bezorging van deze papieren Nieuwsbrief (twee keer per
jaar) is er behoefte aan een of twee nieuwe vrijwilligers.
Het gaat om een deel van Giesbeek en het Broek.
Nadere informatie bij Miep van Hunen (tel. 631411, scribakerklathum@kpnmail.nl) of Remco Künne (tel. 06-21593999,
remco@kuenne.nl).
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Kerkbeheer
Naar aanleiding van het rapport van de monumentenwacht zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen verricht. Er is wat metselwerk onder aan de toren hersteld en er zijn weer de nodige ruitjes
vervangen. U zult ook zien dat de deuren van
de Wheme je weer toeblinken.
Jaarlijks laten wij de gebouwen controleren
en beoordelen door de monumentenwacht,
die met name veel kennis heeft van oude monumentale gebouwen. Hun rapportage is
voor ons het stuurmiddel voor onderhoud op
de korte en lange termijn. Daarnaast maken
wij al jaren gebruik van een externe adviseur
die ons helpt bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en het verkrijgen van
subsidies hiervoor.
Door vrijwilligers is ook weer veel werk verzet. In en rondom de kerk en de Wheme ziet
het er altijd spic en span uit. De vacature voor
de maand juli voor het schoonhouden van de
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kerk is gelukkig weer opgevuld door Ria van
Doorn. Zo lukt het ons steeds weer om met
elkaar het werk om en in de kerk voor elkaar
te krijgen.
In de winterperiode staat voor Kerkbeheer
altijd de actie Kerkbalans centraal. Meer hierover kunt u lezen in het artikel over de actie
kerkbalans 2018.
In december krijgt u de brief van de Eindejaarscollecte 2017 in de bus. Graag besteden
we de opbrengst aan een concreet doel. Dat
is onder andere de afgelopen jaren geweest
voor de nieuwe liedboeken in de kerk, de geluidsinstallatie en de Smart TV in de Wheme.
Het doel voor dit jaar staat nog niet vast,
maar de opbrengst zal zeker goed besteed
worden.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink

Presentatie van Christus
in de tempel, Charles
Howard Hodges, naar
Bartolommeo (Fra),
1807
mezzotint en ets, h
520mm × b 576mm
Rijksmuseum
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Oecumene
We hebben het afgelopen half jaar twee oecumenische diensten gehad .Op donderdag 25 mei,
Hemelvaartsdag, was er een dienst in Lathum waarin Jan Ubbink voorging. Het thema was:
Afscheid nemen en toch bij ons zijn.
Op zondag 24 september (vredesweek) was er een bijzondere en feestelijke dienst in de kerk
van Giesbeek m.m.v. het Ceciliakoor, Zang en Vriendschap en de jeugd. Deze dienst stond in
het teken van 500 jaar Reformatie. Na de dienst was er soep, koffie en brood.
De volgende oecumenische dienst is op de eerste zondag van de advent. nl. zondag 3 december in de Lathumse kerk. In deze dienst zal
Jan Ubbink voorgaan m.m.v. het Cecilia koor.
De oecumenische werkgroep.

Van de Co-groep
Wat hebben we gedaan sinds de vorige nieuwsbrief?
Op 16 april was het paasontbijt, een heel gezellige en feestelijke maaltijd , waar weer veel gemeenteleden aan deelnamen.
De openluchtdienst was dit jaar met Pinksteren in de tuin van de kerk. Gelukkig was het mooi
weer en konden we heerlijk buiten zitten.
In september vierden we de startdienst, het begin van het kerkelijk seizoen. In groepen hebben
we met elkaar gepraat over onze gastvrijheid, hoe open zijn we, staat onze deur open voor een
ander?

Wat komt?
Op 26 november is het Eeuwigheidszondag. In die dienst gedenken we allen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In deze dienst speelt Mirjam Oskam op fluit, voorganger is ds. G. Jansen.
Kerstavond, 24 december is er ’s avonds om 22.00 uur een dienst met Zang en Vriendschap. Na
afloop is er de traditionele glühwein.
Zondag 7 januari 2018 hebben we onze nieuwjaarsontmoeting met oliebollen en appelflappen.

NIEUWSBRIEF
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Verzamelen voor
Kerk in Actie

Kaarten en postzegels gaan ze verkopen aan
verzamelaars.
Mobieltjes worden nagekeken en zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht in Azië en
Afrika.

Hebt u nog postzegels, oude ansichtkaarten, lege cartridges, oude mobieltjes of brillen, gooi ze niet weg!

Oude cartridges gaan naar een speciaal bedrijf dat daar een vergoeding voor geeft aan
Kerk in Actie.

Neem deze spullen mee naar de kerk en deponeer ze in de verzameldoos onder de toren.

Het grootste deel van de opbrengst is voor
het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest
gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.

Kerk in Actie gaat deze spullen verzamelen.

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).

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

