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Elke veer en dagen digitaal Kerknieuws!?!
Helemaal gra s!
Geef wel uw mailadres door!
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Pasen: Licht dat niet doo , liefde die blij
“Licht dat niet doo , liefde die blij .” Woorden
van Huub Oosterhuis die mij lief zijn, die mij
dragen en houvast geven. De woorden doen
mij denken aan de oneindige liefde van God,
het licht van God dat steeds weer door het
donker heen breekt, het donker doet opklaren
als de dageraad van een nieuwe morgen, als
de zon opkomt en een nieuwe dag begint.
Licht dat niet doo , liefde die blij . Ik spreek
de woorden ook regelma g uit in mijzelf, om
ze niet te vergeten, om mijzelf ermee te be‐
moedigen en op te wekken, vooral in moeilijke
omstandigheden, in donker, in verdriet.
Licht dat niet doo , liefde die blij . Troostrijke
woorden die soms ook klinken bij een af‐
scheid, een begrafenis. Licht en liefde sterker
dan de dood. Een geliefde die je ontvalt, is niet
eens en voor al weg. Je mag je geliefde in
Gods liefde geborgen weten. Je geliefde blij
ook na een afscheid bij je in vreugdevolle her‐
inneringen, in verhalen, in pijn en gemis, in
alles wat iemand je hee gegeven en nagela‐
ten.
Licht dat niet doo , liefde die blij , woorden
die ook iets onthullen van het geheim van Pa‐
sen. Jezus is niet dood, Hij lee . Alles waar Je‐
zus voor stond, de weg die Hij ging, de keuzes
die Hij maakte, dat alles is niet stuk gelopen,
voorgoed voorbij, met Jezus’ dood. Jezus
wordt opgewekt uit de doden. Jezus’ liefde en
trouw aan God en mensen, zijn goedheid, is

nog al jd onder ons. Jezus, de Opgestane Heer
van de Paasmorgen, wil ook in ons en door
ons heen aan het licht komen. Bevrijdend en
hartverwarmend als Jezus zelf. Zodat het ook
in ons leven Pasen wordt.
Houd elkander vast.
Blus de geest niet uit.
Maak elkaar niet klein.
Die ons maakte uit het niets,
laat niet varen
het werk van zijn handen.
Van Hem is de toekomst
kome wat komt,
licht dat niet doo
liefde die blij .
Hoor een stem:
'Ik maak alle dingen nieuw.
Ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn!'
Van Hem is de toekomst
kome wat komt,
licht dat niet doo
liefde die blij .
(Huub Oosterhuis)

Gert Jansen

“Open graf”
(foto Dirk van
Genderen)
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Vieringen rond Pasen
Zondag 25 maart

10.00 uur

Donderdag 29 maart

19.30 uur

Palmpasen
Wi e Donderdag
Heilig avondmaal

ds. P. Moet (Velp)
m.m.v. Follow Up
da. F. van der Hoek (Arnhem)

Vrijdag 30 maart

19.30 uur

Goede Vrijdag

Oecumenische viering in Giesbeek
verzorgd door de jeugd en andere
mensen uit Giesbeek/Lathum

Zondag 1 april

10.15 uur

Eerste paasdag

ds. G. Jansen; beves ging ouder‐
ling Ria van Doorn, afscheid van
ouderling Willie den Hartog

Bij de kerkdiensten
Palmpasen zondag 25 maart
In de dienst op 25 maart gaat dominee Paul
Moet uit Velp voor. Aan deze dienst wordt
meegewerkt door Follow Up, oecumenisch
koor uit Doesburg o.l.v. dirigent Anja Beck‐
mans en de pianobegeleiding is van Ernst
Boesveld.
Het koor zingt enkele liederen uit de Ma heus Passie. Een Nederlandse bewerking van
de Ma heus Passion, geschreven door Piet
van Midden en Gerard van Amstel.
Na de dienst is er koﬃedrinken.

Goede Vrijdag 30 maart
Kijk voor de oecumenische viering
op Goede Vrijdag op de een‐na‐
laatste bladzijde van deze nieuws‐
brief.

Houtsnede door A. Robijn, ca. 1820.
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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
organisa e van onze kerk die een gevolg zijn van
de Nota Visie Kerk 2025.
Vanaf mei 2018 valt onze gemeente in de Classis
Gelderland 2. Deze classis is zo groot dat er geen
afvaardiging vanuit elke gemeente zal plaatsvin‐
den. De inbreng vanuit de gemeenten wordt
verzorgd door een vertegenwoordiger uit de re‐
gio.

Jeugdkerk en Zondagsschool
We maken ons zorgen over de opkomst bij de
zondagschool/kindernevendienst. Het komt met
regelmaat voor dat er maar één kind aanwezig
is. U begrijpt dat dit voor zowel de leiding, als
het kind niet erg mo verend is.
De leiding van de zondagschool zal binnenkort
enkele gesprekken aangaan om te zien of, en zo
ja hoe de opkomst te verbeteren valt. We hopen
op de welwillende medewerking van ouders en
kinderen.

P AGINA 5
Bij twee gemeenten staat het water aan de lip‐
pen. Het is voor hen nauwelijks meer doende
om de eigen kerk(en) open te houden. De be‐
stuurskracht komt bijna onder het minimum
aantal bestuursleden, waardoor het werk op en‐
kele schouders terechtkomt en goed bestuur
dus telkens moeilijker wordt. Ook raken de fi‐
nanciën uitgeput. Deze trend bestaat bij meer
gemeenten, maar daar is de nood op dit mo‐
ment nog niet zo hoog.
De huidige situa e van de zelfstandige gemeen‐
ten kan elk moment in onbalans raken. B.v. wan‐
neer een predikant vertrekt of met emeritaat
gaat is het niet vanzelfsprekend meer dat een
nieuwe predikant mag worden beroepen. De
normen zijn aangescherpt.
Er kan zich een financiële tegenvaller voordoen,
waardoor het zelfstandige bestaan sneller in ge‐
vaar komt dan nu kan worden voorzien. Feit is
dat oudere leden veelal de grootste financiële
bijdragen leveren en bij het wegvallen van die
ouderen de financiële situa e snel kan verande‐
ren.
Er is een tendens van we moeten elkaar helpen,
maar we willen wel de eigen kerk koste wat kost
open houden en daar elke zondag een viering
organiseren.

Er zijn enkele afspraken gemaakt die ertoe moe‐
ten leiden dat we binnen de gemeenten meer
Samenwerking
bekendheid en draagvlak krijgen voor de nood‐
In de vorige nieuwsbrief heb ik u beloofd om
zaak om ook in meer concrete zin te gaan sa‐
een voortgang te melden op het gebied van de menwerken. Hoe en wanneer? Daarover zullen
samenwerking tussen de gemeenten in de regio. we u bij jds informeren en u ook desgewenst
raadplegen.
Afgelopen januari hebben we ons binnen de ker‐
kenraad gebogen over dit onderwerp. In februa‐ Bovenstaande tekst ziet er niet echt op mis sch
ri waren wij de organisator van de regionale bij‐ uit. Toch mogen we constateren dat de kerk
eenkomst van de Liemerse gemeenten.
(niet alleen die in Lathum‐Giesbeek of in de Lie‐
Het was bijzonder om jdens de laatste bijeen‐ mers) wel vaker in zwaar weer hee verkeerd.
komst te constateren dat onze gemeente zo’n
Laten we er vertrouwen in hebben dat de kerk
en jaar geleden het ini a ef hee genomen
al jd zal blijven bestaan, in welke vorm dan ook.
voor samenwerking en de eerste bijeenkomst
We hebben echter wel de taak om ons naar ver‐
hee georganiseerd. Er is in de afgelopen jd
mogen in te ze en en hieraan een bijdrage te
veel kennis over elkaar vergaard en er zijn veel leveren. We vragen ook uw medewerking hier‐
contacten gelegd, maar heel veel concrete zaken voor.
zijn er niet te melden.
Een paar essen ële punten willen we u niet ont‐ Namens de kerkenraad,
houden:
Wout van Stempvoort, diaken
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Van de ouderlingen
In de kerkdienst op 1 april (Eerste Paasdag)
zullen we afscheid nemen van Willie den Har‐
tog als ouderling. Willie, wij als collega‐
ouderlingen willen je bedanken voor de jaren
dat we samen hebben gewerkt.
Je hebt jarenlang je jd gegeven en je volop
ingezet als ouderling voor onze kerkelijke ge‐
meente Lathum/Giesbeek.
Willie blij ons nog wel ondersteunen.
Ria van Doorn zal Willie haar plaats innemen.
Ria, welkom bij de club van ouderlingen.
De beves ging van Ria als ouderling zal ook
op zondag 1 april plaatsvinden.
Op 11 april zullen we samen met ds. Gert Jan‐
sen nog een keer vergaderen bij Willie thuis.
Dan zullen we de taken verdelen en kijken
hoe we verder gaan werken wat betre het
pastoraat.

Oecumene
Op 21 januari jl. waren we bijeen in de kerk
van Giesbeek.
Het was de week van gebed voor de eenheid.
De voorganger in deze dienst was da. Ida El‐
dering. Het was een goede dienst met het
thema: recht door zee.
Op de eerste zondag van de veer gdagen jd,
dat was op 18 februari, waren we in de
Lathumse kerk.
In deze dienst was dhr. Jan Ubbink onze voor‐
ganger. Jan had het Ceciliakoor uit Giesbeek
meegenomen naar Lathum.
Het thema voor deze dienst was: overspoeld
raken. We hoorden dat je dit op vele manie‐
ren kan opva en.
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Pastoraal beleid
Op 5 maart jl. verzorgde ds. Arjen Hiemstra in
samenwerking met de Pastorale Raad van de
PKN in Westervoort een avond over het pas‐
toraal beleid.
Deze avond was bedoeld voor mensen van de
protestantse kerken in de Liemers. Mensen
die ac ef zijn in het pastoraat van hun ge‐
meente.
We hebben gesproken over hoe je in deze jd
en in de toekomst met weinig medewerkers
om zou kunnen gaan met het pastoraat. Over
nieuwe ontwikkelingen in onze kerken en
over nieuwe wegen in het pastoraat.
Het werk van de ouderling is ook anders dan
der g jaar geleden. Het is steeds moeilijker
om nieuwe ouderlingen te krijgen. Veel ker‐
kelijke gemeentes worden kleiner en de le‐
den ouder.
Het was een mooie, goede avond, waar we
ook samen van gedachten konden wisselen.

De eerstvolgende oecumenische dienst is op
Goede Vrijdag (30 maart). Zie elders in dit
blad.
Dan zijn we donderdag 10 mei op Hemel‐
vaartsdag weer in Giesbeek.
In deze dienst die om 10.00 uur begint zal
onze dominee Gert Jansen voorgaan.
Namens de oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENADMINISTRATIE — november 2017 – maart 2018

Heropname:
dhr. L.M.J. Frederiks, Groenestraat 4, 6988 BB Lathum

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
mw. E. Pluim, naar Binnenrijk, Giesbeek
dhr. A.B (Arjan) Weijers, naar Landaansestraat 12, 6987 EK Giesbeek
fam. J. den Hartog‐Van Beek, naar Bandijk 33a, 6988 BK Lathum
mw. N.A. (Arianne) Breure, naar Jan Haringstraat 7, 3554 XV Utrecht
dhr. D.J. (Diederik) Besselink, naar Nieuwe Steeg 1, 6902 PP Zevenaar
mw. S. (Sandra) Bernds, naar Schaapsdri 151, 6902 AD Zevenaar

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
mw. J.J.A. (Joanne) van Bavel – naar Utrecht
mw. J.A. Franx – naar Oosterbeek
dhr. V. (Vincent) Sijbrant – naar Arnhem
dhr. J. (Jeroen) Puijman – naar Westervoort
dhr. M.A. (Maarten) Neeleman – naar Arnhem

Overleden
19‐12 dhr. A. (Arie) van Schooten – 88 jaar
26‐01 dhr. F.G.D.A. (Ferdie) Künne – 84 jaar
09‐02 mw. A. (Aaltje) Frederiks‐Nieuwenhuis – 72 jaar

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

Paaskaars 2018
Op eerste paasdag zal de nieuw paaskaars weer de kerk worden binnenge‐
bracht.
Op de kaars staan de alfa en de omega: de eerste en de laatste le er van het
Griekse alfabet. In het boek Openbaring noemt Jezus zichzelf de alfa en de ome‐
ga, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
Ertussenin staat de boot met het kruis. Hoe onstuimig ons leven ook lijkt, wij
mogen vertrouwen op Jezus Christus. Hij hee ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden vaart. De duif symboliseert de Heilige Geest, die ons
kracht gee en helpt.
Ook de kleuren hebben een betekenis. Wit staat voor zuiverheid, vreugde en
feestelijkheid. Rood verwijst naar het bloed van Christus en is de kleur van liefde
en blauw staat symbool voor de hemel en voor wijsheid en liefdadigheid.
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Paasontbijt 1 april
Het is intussen een goede ge‐
woonte geworden om op Paas‐
morgen samen te ontbijten.
Jong en oud zijn van harte wel‐
kom! We vinden het fijn als velen
aanschuiven.
Het ontbijt begint om 9.00 uur in
Het Gebouw in Lathum.
De paasviering begint een kwar er later dan gebruikelijk, om 10.15 uur.
In deze dienst gaat dominee Gert Jansen voor.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel is er na afloop de mogelijkheid voor een vrijwillige gi .
Als vervoer een probleem is, laat het ons weten, dan regelen wij dat.
U kunt zich tot 30 maart opgeven bij een van de co‐groepleden, via de mail of telefoon. Onder
de toren ligt ook een intekenlijst waarop u uw naam en het aantal personen kunt invullen.

Namens de Co‐groep,
Ria Klein Ikkink, tel 0313‐437379, e‐mail
fam.kleinikkink@kpnplanet.nl

Aan de gemeente van Lathum en Giesbeek,
Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling, kaartjes, bloemen en bezoekjes gedurende
mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna.
Het was fijn zoveel lieve mensen te kennen.
Hartelijke groeten van Greet Smeenk

NIEU WS BRIEF
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"Laat de kinderen tot Mij komen"
Wie kent dit lied niet. Ik vond het
als kind een mooi lied, lekkere me‐
lodie, maar de tekst die deed het
'm; ik voelde me zó welkom in de
kerk.
Dit gun ik alle kinderen, maar ik
heb er wel zorgen over. Want het
wordt s ller bij de kinderneven‐
dienst. Daarom deze brief aan u
allen, gemeenteleden, met of zon‐
der kinderen.

Zonder leiding geen kinder‐
nevendienst
Op dit moment bestaat de kinder‐
nevendienst leiding uit twee per‐
sonen. Om niet een keer per twee
weken aan de beurt te zijn hebben
we een aantal mensen bereid ge‐
vonden om incidenteel kinderne‐
vendienst te doen. Maar het zou
fijn zijn als we het vaste team
weer wat kunnen uitbreiden. Dat
is fijn in de voorbereiding van ex‐
tra ac viteiten en voor de kin‐
deren is het fijn om een aantal
vaste gezichten te zien.

Zonder kinderen geen kin‐
dernevendienst
Ik ben blij dat we nog kindernevendienst heb‐
ben in onze kerk. Dat we de kinderen in onze
gemeente wat te bieden hebben. Het komt
regelma g voor dat er maar 1 kind is. Maar
het is veel gezelliger als de kinderen onder‐
ling ook wat te kletsen hebben. We hopen
daarom de kinderen wat vaker in de kerk te
zien.
Maar wellicht is het ook wel jd voor veran‐
dering?

Tekst: da. H.J.W. Modderman
Muziek: Wim ter Burg

Graag gaan we als kindernevendienstleiding
met ouders van kinderen in de basisschool‐
lee ijd in gesprek. Anderen die iets willen
bijdragen zijn natuurlijk ook van harte wel‐
kom. Meer hierover leest u binnenkort in
Kerknieuws, maar dan kunt u er alvast eens
over nadenken.
Hartelijke groet,
Alber ne Janssen

P AGINA 10
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Interview Jan Ubbink
door Noortje en Sarah
Als u de naam Jan Ubbink hoort
waar denkt u dan aan? Ik weet bij‐
na zeker dat enkelen denken: is dat
niet de euh… .pastoor van Gies?
Nee, dat nou net niet, maar hij doet
en is wel heel veel in de RK kerk in
Giesbeek.
Hij woont in Lathum met zijn vrouw
Dinie, en is super trots op hun 2
kleinkinderen.
Op een zondagmorgen hebben Sarah en
Noortje Jan enkele vragen gesteld.
Noortje: wat voor werk deed je voor je met
pensioen ging?
Jan: ik werkte bij mensen met een geestelijke
beperking. Samen maakte we veel keramiek,
dat zijn dingen van klei. We maakten veel
lichtjes, deze tasjes hebben we ook gemaakt,
tasjes van 100‐jarige zondagschool. (In de
kerk in Giesbeek zie je ook verschillende
lichtjes van de hand van Jan, red.)
Sarah: hoe kwam het dat je in de RK kerk
ging werken?
Jan: ik ben in Giesbeek geboren op de Tuten‐
burg, dat kennen jullie vast wel (Sarah knikt
heel hard, ja dat kent ze heel goed) en ik ging
dus naar de Paulusschool. In de kerk kon je
als kind misdienaar zijn, dan ben je hulpje
van de pastoor jdens de mis en dat wilde ik
wel. Als misdienaar moest je ook La jn leren.
Noortje: waarom? Nou de pastoor zingt een
vraag in het La jn en de misdienaar moet
dan zingend in het La jn antwoord geven.
Noortje: is het een baan of is het vrijwilligers‐
werk?
Jan: het is geen baan, het dus is niet mijn be‐
roep, echt vrijwilligerswerk. Ik doe het wel
heel veel en ik heb de indruk dat de mensen

het fijn vinden dat ik het doe, dat is fijn want
dan hou je het langer vol.
Sarah: je draagt wel een toga ,hoe zit dat
dan?
Jan: dat is voor de uiterlijke vorm, zorgt er‐
voor dat mensen kijken naar ’t woord en niet
naar Jan Ubbink. Kleding maakt ook voor een
deel de dienst uit.
Noortje: heb je een opleiding of cursus ge‐
volgd ?
Jan: nee, een opleiding heb ik niet gevolgd,
maar wel cursussen gedaan, dat is al lang ge‐
leden.
Maar hoe kan ‘t dan dat je wel de mis doet?
Op een keer was er geen pastoor en toen heb
ik het gewoon gedaan.
Is er geen toestemming van kardinaal Eijk
nodig? Ik vraag me af of hij me kent.
En door het veel te doen (begrafenismis) pra‐
ten de mensen erover en dat in geval van
overlijden, dan bellen ze op en dan krijg ik te
horen ……….. is overleden en ze willen graag
dat jij de begrafenis doet.

NIEUWSBRIEF
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Ja en dan ga je naar de mensen toe en praat
en luistert heel veel. Soms zit je wel een paar
uur bij de familie. Dan ga je naar huis en be‐
gint het werk, teksten verhalen, liederen ver‐
zamelen. Van alles voor een rouwdienst.

Noortje: waar woon je?
Jan: ik ben de buurman van de kerk in
Lathum, niet van Gies en da’s maar goed ook
want dan was ik nooit meer thuis.

Sarah: mag je ook de communie doen?
Jan: in principe niet, ik mag wel het brood
uitdelen.
Als pastoor Tan een mis komt doen, dan zor‐
gen we dat de beker goed vol zit, hij doet de
zegening, want dat mag ik niet en dan kun‐
nen we het uitdelen.
De communie is een sacrament. Sacrament:
wat is dat? Dat is een handeling die een ge‐
woon iets (geen alledaags gebeuren) verhe
boven de gewone handeling.
Bijvoorbeeld trouwen en dopen, dat is ook
een sacrament. En rouw is dat niet, ik mag
dus wel een rouwviering doen en de commu‐
nie uitdelen.

Sarah: Ben je een pastor, diaken, voorgan‐
ger…
Jan: ik ben Jan Ubbink, ik doe dingen die lij‐
ken op pastor, diaken, voorganger. Ik probeer
dicht bij de mensen te blijven, ik doe niet of
ik het beter weet. Een diaken is wat anders in
de RK kerk, daar volg je een opleiding voor.
Een RK diaken mag sacramenten uitvoeren
zoals trouwen, dopen, etc.
Wat lust je niet zo graag? Spek met veel vet.
Mooiste kleur: blauw, groen.
Hobby’s: vrijwilligerswerk, bloemschikken,
keramiek maken.
En toen kwamen de koﬃedrinkers binnen
want de dominee was klaar met de dienst.

Anthonie van den Bos (ca. 1778 - ca. 1838)), Kruisdraging

prenttekening in ets en aquatint, h 70 mm × b 90 mm (Rijksmuseum)
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De generale
repe e
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Wie kan de meeste kerstkransjes in z’n mond stoppen?

Benjamin, Aron en Beli gingen
de uitdaging aan

De muzikale fam. Visser

Moppentapper Benjamin
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Sarah, Donna, Kirsten:
niets is cooler dan Kerstmis

Een dochter-en-vaderoptreden

Iedereen klaar voor het kerstverhaal? Starten dan maar!
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Gijs en Bart passen
op de schapen

De 3 (B)engeltjes

Willem-Alexander
en Maxima

De hoofdpersoon
van het verhaal
Soldaat Aron
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Tijd voor koﬃe ...

… en een
praatje
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Kerkbeheer
In de winterperiode staat voor Kerkbeheer
al jd de ac e Kerkbalans centraal. Meer hier‐
over kunt u lezen in het ar kel over de ac e
kerkbalans 2017.
In de winterperiode staat voor Kerkbeheer
al jd de ac e Kerkbalans centraal. Meer hier‐
over kunt u lezen in het ar kel over de ac e
Kerkbalans 2018.
De eindejaarscollecte 2017 hee in totaal €
761,‐‐ opgebracht. Zoals in de brief voor de
eindejaarscollecte is aangegeven, wordt de
opbrengst be‐
steed aan het
opknappen van
het interieur
van de Wheme.
Op dit moment
zijn we bezig
met het uitwer‐
ken van de
voorstellen om

Michiel le Blon(1597 ‐ 1656), naar Albrecht
Dürer, Kruisafneming,
ets, h 38mm × b 35mm (Rijksmuseum)
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o.a. de geluidsdemping en de verlich ng van
de ontmoe ngsruimte te verbeteren. Daar‐
naast bekijken we of de toegankelijkheid van
de toiletgroep verbeterd kan worden voor
o.a. rolstoelgebruikers. De planning is dit te
realiseren voor de zomer. Voor uitvoering van
de plannen hebben we ook een subsidie we‐
ten binnen te halen van € 500,‐‐ uit het Ge‐
meentefonds van de classis Achterhoek‐West.
Het resterende bedrag willen we financieren
uit de opbrengst van de oliebollenac e 2017.
Dit jaar krijgen we de laatste subsidiebijdrage
binnen van de subsidieregeling van de rijks‐
overheid (BRIM) voor het in stand houden van
ons kerkgebouw. Deze bijdrageregeling gaat
al jd over een periode van 6 jaar. Op dit mo‐
ment werken we aan een nieuw onderhouds‐
plan voor het kerkgebouw voor de jaren 2019
t/m 2024. Op basis hiervan wordt opnieuw
subsidie aangevraagd voor die periode.

Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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De ac e Kerkbalans 2018 is goed verlopen. We bedanken alle gevers en vrijwilligers die de
ac e weer tot een succes hebben gemaakt. Mogen wij er op rekenen dat u jdig het door u
toegezegde bedrag overmaakt?
Tot nu toe is er aan toezeggingen een bedrag van € 21.911,‐‐ binnen. Ten opzichte van 2017
(€ 22.169,50) is dit iets minder (1,2%). De toezeggingen liggen boven de begro ng van €
21.500,‐‐. Dit neemt niet weg dat we nog wel een te kort van € 3.500,‐‐ houden op de exploi‐
ta ebegro ng van 2018.
Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans geven we
hieronder wat cijfers.
Bezorgd:

177 brieven

Reac es ontvangen:

167

Geen reac e ontvangen:

10

Bedankt als lid:

5 gemeenteleden

Verhuisd:

1 lid

Wel reac e, geen bedrag:

4

23 leden zeggen meer toe, in totaal

: € 786,50

19 leden zeggen minder toe, in totaal

: € ‐ 610,00

Ten opzichte van vorig jaar is door de leden die bijdragen € 176,50 meer toegezegd. Dat dit
niet resulteert in een hogere opbrengst dit jaar hee te maken met het overlijden van ge‐
meenteleden in 2017 en een zeer beperkte groei van onze gemeente.
Voor ons als college van Kerkrentmeesters is het belangrijk uw toezegging te ontvangen in de
maanden die u hebt aangegeven op het antwoordformulier. Wij hebben bepaalde vaste ver‐
plich ngen zoals het betalen van de predikant, de energienota’s, voorgenomen onderhoud
en overig kerkelijk werk. Nu wij weten wat wordt toegezegd, kunnen we verantwoord onze
verplich ngen aangaan.
Nogmaals bedanken wij allen die bijdragen aan het werk van onze plaatselijke kerk.
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P AGINA 19

Jong geleerd is oud gedaan

P AGINA 20

J

26

. 1

Kreuzen en schillen

Mixen
De suikerpot

Bakken

Uitleggen
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P AGINA 21

Proeven

Samen schaften

Zoals u allen wel weet, bakt Jan geen
bollen meer.
Mag ik u daarom voorstellen onze
“nieuwe” bollenbakker: Robin Janssen
(man van Alber ne, vader van Gijs, Bart en Em‐

ma, schoonzoon van Ab en Ria — dit ﬀ ter infor‐
ma e.)

Samen met Hammie bakt hij ze bruin.

P AGINA 22

J

26

De verkoop loopt
gesmeerd.

Hallo, ﬀ kijken … en weer
staat ze in de deur, onze
hoﬀotograaf Mieken.

Ja, helaas hoort dit er ook
bij: schoonmaken .

We hebben weer

VET goed gebakken!

. 1
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Goede vrijdag in Giesbeek
The Passion vertelt jdens een groots en
uniek muziekevenement over het lijden,
sterven en de
opstanding van
Jezus. Bekende
ar esten steken
dit eeuwenoude
verhaal in een nieuw jasje aan de hand van
hedendaagse Nederlandse popnummers.

P AGINA 23

De beelden zullen in de Goede vrijdag‐
viering worden vertoond en er zullen gebe‐
den en teksten worden uitgesproken door
de jeugd. Er zal ook bij gezongen worden.
Het is goed om als voorbereiding op Pasen
even s l te staan bij het lijden, dat nog
steeds overal op de wereld plaatsvindt.

Bij elke sta e is voor die gelegenheid een
atribuut opgesteld dat te maken hee met
de voorstelling. De atributen halen het ver‐
haal naar de werkelijkheid van nu.

In de eerste eeuwen van onze jaartelling gin‐
gen veel pelgrims op weg naar Jeruzalem,
om de weg te gaan die Jezus op zijn laatste
levensdag hee afgelegd. Het maken van
een bedevaart naar Jeruzalem was echter
alleen voor een beperkt aantal mensen mo‐
gelijk. Gaandeweg groeide daardoor het ge‐
bruik om de lijdensweg van Jezus in de eigen
omgeving af te beelden. Bij kloosters en in
kerken werden kruiswegen afgebeeld in de
vorm van beeldengroepen, fresco’s of schil‐
derijen. Zo kon men, door s l te staan bij elk
van de a eeldingen (sta e), de lijdensweg
van Jezus volgen.

's Middags om 3 uur is er de traditonele
Kruisweg met medewerking van het Cecilia
kerkkoor. Er wordt dan bij iedere sta e s l
gestaan, gebeden en gezongen.

In goede samenwerking tussen de twee ge‐
loofgemeenschappen is een en ander tot
stand gekomen. Iedereen is van harte uitge‐
nodigd aan de vieringen deel te nemen.

The Passion wordt uitgezonden op Wi e
Donderdag 29 maart live om 20.30 uur op
NPO 1.
In Giesbeek in de St. Mar nuskerk is er op
Goede vrijdag 's morgens onder school jd
ruimte voor de kinderen om met Pastor Je‐
roen en Jan Ubbink langs de sta es van de
kruisweg te gaan.

Om 19.30 in de avond is er de
Oecumensche Goede vrijdag
dienst / viering die verzorgd
wordt door de jeugd van de
PKN Gemeente Lathum‐
Giesbeek.
Daarvoor zijn enige weken gele‐
den opnames gemaakt van een
verlicht kruis in Giesbeek, dat
over de dijk gedragen werd.
Tevens zijn er foto's gemaakt
van scènes van de Kruisweg.

