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Overpeinzingen bij de herfst
De herfst kent vele gezichten. Van oudsher is
de herfsttijd de tijd van de oogst, oogstfeesten
en dankdag voor gewas en arbeid. Sommige
mensen denken bij de herfst vooral aan de
uitbundige kleurenpracht van de bomen, heerlijke herfstgeuren, het zachte licht van de zon.
Anderen denken bij de herfst meer aan het
begin van een kale en donkere tijd. Bomen
verliezen hun bladeren en worden kaal. Op
rustige herfstdagen kan het buiten leeg en stil
zijn. Alsof de natuur in zichzelf keert.
Bomen die hun bladeren verliezen, natuur die
in zichzelf keert, ervaringen die kunnen raken
aan je eigen leven. Ervaringen van verlies, verlies van gezondheid, van levenszin, van dierbare mensen. Verlies ook van zekerheden omdat
je leven verandert.
Bladeren die vallen, natuur die in zichzelf
keert, de ervaring daarvan hoeft niet alleen
verlies te zijn. Het kan ons ook iets geven.
Door stil te staan en na te denken over je leven, wat daar belangrijk in is, wat je vreugde
en verdriet geeft. In dat proces van nadenken
kun je dichter bij de kern van je eigen leven
komen. Je krijgt meer zicht op je wortels, de
dragende grond van je bestaan. Zicht op je
stam, op wie je bent en wilt. Zicht ook of de
takken van je levensboom nog wel verbonden
zijn met die stam, de wortels van je bestaan.
Al nadenkend krijg je zo meer zicht op wat
voor jou persoonlijk belangrijk is, en wat je
misschien anders wilt.
De boom die haar bladeren verliest kan zo
symbool worden van verlies en vernieuwing,
verdriet en vreugde, herinnering en verwach-

ting. Symbool ook voor leven meer vanuit je
zelf, je levenskern, je ziel. Zo zelfs dat de herfst
niet alleen een donkere tijd meer is, maar ook
een tijd kan zijn waarin meer licht valt op de
aarde. Zoals dominee-dichter Jaap Zijlstra ergens verwoordt.
Herfst
Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.
(tekst in het Liedboek p. 1195)

De ervaring van de herfst kan je ziel blootleggen. Je verliest je tooi, je vanzelfsprekende
leven. Tegelijk kan er nieuwe ruimte ontstaan
en meer uitzicht vrij komen. Dat uitzicht laat
zich niet dwingen. Niet bij jezelf en al helemaal
niet bij een ander. Het groeit in eigen tempo in
je binnenste, zoals nieuwe knoppen groeien
aan herfstbladeren.
Als bladeren vallen, valt er meer licht op aarde, we staan scherper getekend en meer hemel valt ons bij. We leven in een bezield verband, niet alleen met elkaar, maar ook met de
hemel. We zijn opgenomen in het liefdesverbond van God met ons. Gods licht raakt de
kern van ons leven en bezielt ons. Misschien
wel juist in de herfst.
Gert Jansen
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Vieringen rond Advent en Kerst
Zondag 25 november

10.00 uur

Eeuwigheidszondag

Zondag 2 december

10.00 uur

Zondag 9 december

10.00 uur

1e advent
ds. D. Engelage (Vorden)
oecumenische viering
in Giesbeek
2e advent
da. F. van der Hoek (Arnhem)

Zondag 16 december

10.00 uur

3e advent

da. I. Eldering (Velp)

Zondag 23 december

4e advent

Kerstviering jeugd ?

Maandag 24 december 22.00 uur

Kerstnachtdienst

ds. C. van Wingerden (Doetinchem)

Dinsdag 25 december

1e Kerstdag

ds. G. Jansen

Zondag 30 december

geen kerkdienst

om 10.30 uur koffiedrinken bij de
oliebollenbakkers in Het Gebouw

Maandag 31 december 19.30 uur

Oudjaar

ds. G. Jansen

Zondag 6 januari

Nieuwjaarsontmoeting Ds. K. Dijk (Duiven)

10.00 uur

10.00 uur

ds. G. Jansen

Het verhaal van tien kleine christenen
Tien kleine christenen ontvingen saam de zegen,
één vond de preek de moeite niet, toen waren er nog
negen.
Negen kleine christenen, ze baden dag en nacht,
één bad en kreeg niet wat hij vroeg, toen waren er nog
acht.
Acht kleine christenen op de smalle weg door ’t leven,
één vond de brede weg zo mooi, toen waren er nog zeven.
Zeven kleine christenen, ze lazen elkaar de les,
één werd er boos en zei: ‘Adieu’, toen waren er nog zes.
Zes kleine christenen actief in het kerkbedrijf,
één miste wierook en Latijn, toen waren er nog vijf.
Vijf kleine christenen traditie in het banier,
één hoorde jullie God is dood, toen waren er nog vier.
Vier kleine christenen onder Johannes Paulus pontifi,
één kreeg van hem geen erelint, toen waren er nog drie.
Drie kleine christenen, elk had zo zijn idee,
één werd oneerlijk miljonair, toen waren er nog twee.
Twee kleine christenen: met tweeën heel alleen,
met ruzie wie de grootste was, toen was er nog maar
één.

Eén heel oprechte christen vol van lieve vree,
zijn vijand werd een goede vriend, toen waren er weer
twee.
Twee heel bescheiden christenen aan het werk met veel
plezier,
zij vroegen niets, zij deelden uit toen waren er weer vier.
Vier heel gewone christenen, zij hielpen dag en nacht,
en die geholpen werd, hielp mee toen waren er weer
acht.
Acht vriendelijke christenen, zij vroegen God om zegen,
maar vroegen er ook mensen bij, toen waren er weer
negen.
Negen kleine christenen, in mensen God gezien,
zij zongen samen gloria, toen waren er weer tien.
Tien kleine christenen, zij brachten HEM tot leven,
Die niet voor kerk, maar voor de mens zijn leven had
gegeven.
Twaalf kleine christenen, zij leefden zoals Hij,
Zo kwamen er weer net als toen in één dag duizend bij

Gelezen als opening van het Liemers moderamen overleg in Lobith en bij de kerkenraadsvergadering in Lathum
op 11 oktober jl..
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Van de ouderlingen
BEZOEKWERK
De 80 plussers werden tot voor kort standaard rond hun verjaardag door een ouderling bezocht.
Uit ervaring blijkt dat deze mensen steeds
meer activiteiten hebben en niet altijd op een
bezoekje namens de kerk zitten te wachten.
Het voorstel van de ouderlingen is om nu de
mensen als ze 85 jaar worden te gaan bezoeken. Wel zullen we als iemand 80 jaar wordt
contact met hem/haar opnemen om af te
spreken wat we gaan doen. Er zullen nl. ook
80-plussers zijn die zich eenzaam voelen, die
wegens hun gezondheid haast nergens meer
kunnen komen en blij zijn dat ze bezoek krijgen.

bezoeken.
Zijn er bij u in de buurt zieke gemeenteleden / dorpsgenoten of is er wat anders aan
de hand, laat het ons (ouderlingen, kerkenraadsmensen ) dan weten.
Wij horen en zien niet altijd alles.
GEMEENTECONTACTMIDDAG
Het is al een traditie geworden dat we op de
eerste of tweede woensdag van het nieuwe
jaar een gemeentecontactmiddag houden
voor de 75-plussers.
Deze middag zal plaatsvinden op woensdag 9
januari 2019 in de Wheme.
Gemeenteleden vanaf 75 jaar ontvangen
hiervoor in de maand december een uitnodiging.

Wij blijven de mensen die al bezoek van ons
ontvingen maar nog geen 85 jaar zijn gewoon

Hebt u al een agenda of kalender voor 2019,
noteer dit dan alvast.

Oecumene

Meer over deze dienst kunt u eind november
in het Kerknieuws en het Angerlo’s Nieuws
lezen.

Op 23 september jl. hadden we in de
Lathumse kerk een oecumenische dienst.
Het was de week voor de vrede. Wat is het
dan mooi om een oecumenische dienst te
houden in een Protestantse kerk met een RK
voorganger.
Onze voorganger was pastor Jeroen Heemink.
Het Ceciliakoor uit Giesbeek ondersteunde
ons met het zingen.
Het was een mooie dienst met het thema:
generaties voor vrede.
De volgende oecumenische dienst is op de
eerste zondag van advent. Dat is op zondag 2
december in de kerk van Giesbeek.
De voorganger van die zondag is ds. D. Engelage uit Vorden (voorheen Drempt).

Dan hebben we op 27 januari 2019 een oecumenische dienst ook in de kerk van Giesbeek.
Dit is in de week van de eenheid. Onze dominee Gert Jansen zal in deze dienst voorgaan.
Namens de oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof
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Alle jeugd verzamelen

Zet zaterdag 15 december vast in je agenda.
We gaan dan met de jeugdkerk de kerstboom in de
kerk zetten!
Komen jullie allemaal helpen versieren? We beginnen om 15.30 uur in de kerk en na afloop gaan we
gezellig samen lekker eten.
Groetjes, Anita, Adri, Marisa en Albertine
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Gemaakt door de jeugdkerk
Zondag 4 november hebben we met een aantal leden van de jeugdkerk iets gemaakt voor in
de dankdagtasjes. Misschien dat u het wel gezien hebt tijdens de koffie. We hebben een rolletje met voer gemaakt om op te hangen van de winter voor de vogels.
De dames waren druk met het insmeren van de rollen en de heren rolden ze door een bak met
vogelvoer.
we hopen dat de mensen die er een ontvangen er veel plezier van mogen hebben, en de vogels een volle maag.
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Jeugdkerk in beweging
Voor de vakantie zaten we een avondje bij mekaar met wat jeugd, ouders, leiding en een gemeentelid om eens te bepraten waar we heen wilden met de jeugdkerk en zondagsschool.
De vakantie lijkt inmiddels al weer ver achter ons te liggen en dus zijn we al weer even aan de
gang. We nodigen sinds de vakantie eens per 2 weken alle kinderen en jongeren samen uit via
Whatsapp voor de jeugdkerk. En ze komen, in groten getale! We beginnen met het aansteken
van de kaars en een korte opening om daarna in groepjes uit mekaar te gaan. En dan gaat Anita ineens niet achter de wand maar ervoor aan de slag, met de jongere jeugdkerkgangers, terwijl Marisa en Albertine achterin verder praten met de grote jeugd.
Er is dus wel wat veranderd. En het bevalt ons leiding erg goed, hopelijk jullie ook! Voor het
komende half jaar staat er al veel op de planning, waaronder Advent met elke week een activiteit en in het nieuwe jaar gaan we zoals eerder genoemd eens buurten in Didam en Zevenaar
en komen zij ook bij ons. Naast onze tweewekelijkse ontmoetingen in de Wheme willen we de
jeugd ook af en toe meenemen naar de kerk. Want de Wheme hoort weliswaar bij de kerk
maar ís niet de kerk en daar, in de kerk, hoort de jeugd ook.
Onlangs zijn we met zijn vieren, Adri, Anita, Marisa en Albertine, naar een trainingsavond van
JOP geweest om inspiratie op te doen over hoe we de jeugd kunnen helpen zich thuis te voelen in de kerk. Het was leuk en leerzaam om het hier met anderen over te hebben. We hebben
goede ideeën opgedaan en voelen ons gesterkt om door te gaan met ons jeugdwerk en de
jeugd erbij te laten horen.

Meester van Delft
(toegeschreven aan -),
De annunciatie, 1503
houtsnede, h 109mm ×
b 142mm
(Rijksmuseum)
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JAARREKENING 2017 - staat van baten en lasten
KERKRENTMEESTERS
Begroting
2017

Rekening
2017

Rekening
2016

Baten
80
81
83
85

€
€
€
€
Totaal baten €

4.300,00
14.500,00
24.530,00
3.660,00
46.990,00

€
€
€
€
€

5.807,46
14.289,14
25.327,82
2.347,00
47.771,42

€
€
€
€
€

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

€
€

8.900,00
1.460,00

€
€

6.573,08
1.162,74

€
€

18.911,13
1.849,78

€
€
€
€
€
€
€
€
€

440,00
32.550,00
800,00
2.600,00
1.550,00
1.590,00
400,00
300,00
50.590,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.223,63
32.315,28
1.161,08
2.621,18
1.476,18
1.191,05
294,51
258,73
48.277,46

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Resultaat = saldo baten - lasten €

-3.600,00

€

-506,04

€

-1.010,98

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 2017 is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019
Evenals andere jaren vindt u in deze Nieuwsbrief de jaarrekening 2017 en de begroting van
2019. Tot vorig jaar werden deze beide besproken op de gemeenteavond in november. Maar
gezien de sterk afnemende belangstelling voor deze gemeenteavond, is door de kerkenraad
besloten niet langer standaard een gemeenteavond in november te organiseren.
Om u wel in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de complete jaarrekening en begroting liggen deze ter inzage bij de administrateur, Bert van der Saag, Hoefjes 1 in Giesbeek ,
telefoon 0313-630050.
Zowel de jaarrekening 2017 als de begroting 2019 vertonen geen heel grote afwijkingen ten
opzichte van voorgaande jaren. Wel is er jaarlijks een tekort dat aangevuld wordt uit de reserves.
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Begroting 2019
Kerkrentmeesters
Begroting
2019

Begroting
2018

Rekening
2017

€
€
€
€
€

4.500
14.300
23.900
4.520
47.220

€
€
€
€
€

5.200
14.500
24.200
3.230
47.130

€
€
€
€
€

5.807
14.289
25.328
2.347
47.771

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
34.150
1.150

€
€
€
€
€

8.000
2.000
33.700
1.000

€
€
€
€
€

6.573
2.386
32.315
1.161

€
€
€
€
€
€

2.700
1.550
1.350
350
300
51.550

€
€
€
€
€
€

2.700
1.550
1.350
350
400
51.050

€
€
€
€
€
€

2.621
1.476
1.191
295
259
48.277

Saldo baten - lasten

€

-4.330

€

-3.920

€

-506

Bestemming van het resultaat
boekjaar 2019

onttrekken
onttrekken aan onttrekken aan aan

Algemene reserve

€

Schelte Adamsz Bolswert, naar Gerard
Seghers, Annunciatie,
1596 - 1659
gravure, h 385mm × b
276mm
(Rijksmuseum)

-4.330

€

-3.920

€

-506
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Interview met Riet Bulten
Iets over Riet Bulten.
Je ziet haar geregeld in de kerk zitten, meestal
rechts vlak bij de rode paal.
Soms gaat ze voor het laatste lied de kerk uit,
waarom? Als de CO groep iets organiseert,
dan zorgt ze dat de bollen lekker warm zijn en
de koffie ingeschud. Ze denkt dus mee met de
CO-groep en gaat dat nu ook doen bij de diaconie.

Dit interview doen we omdat jij je gaat inzetten bij de diaconie.
Waarom diaconie en niet de kerkrentmeesters of ouderling? Ik ben gevraagd voor de
diaconie, vandaar de diaconie.
Heb je dit al eerder gedaan in een college
zitten? Heb nog nooit eerder in een college

Hoi Riet, hoe gaat
het met jou? Het
gaat goed met me.
Je had of hebt nog
steeds erg last van
de rug? Het gaat
redelijk goed met
mijn rug, maar de
pijn is nog niet helemaal weg.
Kun je jouw werk
hierdoor al wel
weer doen? Ja,
ik werk al weer een
tijd volledig.
Waar werk je, en
nog steeds met
plezier? Ik werk met veel plezier bij Huisartsenpraktijk Beek als apothekersassistente.

gezeten, wel in het bestuur van een badmintonvereniging.

Is dit het werk waar je voor geleerd hebt, en
zou je het weer doen of denk je nu, ach dat
had me ook wel leuk geleken om te doen.
Dit werk heb ik geleerd op de apothekersassistentenschool aan het Roermondplein in
Arnhem en ik zou het zo wéér doen.

Ben jij geboren in Lathum of stond jou
wiegje ergens anders? Ik ben geboren in
Lathum, op de plek waar we nu wonen, op de
Kerkstraat 27. Al snel daarna verder opgegroeid in Doetinchem.

Ondertussen lopen er ook al kleinkinderen
rond hè ? Ja 2 jongens en 1 meisje; Guus 3 en
Simon 1 jaar en 1 meisje Kiki 1 jaar, daarnaast
verwachten we een derde kleinzoon en stamhouder in het begin van november.
Hebben jullie een opa oma dag? Nee, we
staan alleen klaar bij nood.

Is André, jouw man, ook hier geboren?.
Nee, André is geboren en getogen in Doetinchem.
Hoe ben je elkaar tegengekomen. We zijn
elkaar in de SJOC ontmoetingscentrum in
Doetinchem tegengekomen. Lang geleden? Ja
dat is ongeveer 46 jaar geleden.

2
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De vakantie is nog niet zo heel lang geleden,
nog weggeweest? Waarheen? En hoe, hotel, tent, caravan ? Ja, we zijn met onze nieuwe grotere, 2e hands caravan naar camping De
Kolibrie in Warmenhuizen geweest en daarna
nog naar een camping in Ruinen en prachtig
weer gehad.

Een pak sneeuw of 35˚? Liefst zon en 25 graden.
Wat komt er bij jullie absoluut niet op tafel
en wat zou je wel alle dagen willen eten?
Geen bruine bonen, wel sla.
Wie zou er wel een keer bij de VVLK op mogen treden? Een paar Ierse muzikanten.

Ben jij van:
Koffie — thee? Koffie en thee.
Wijntje – biertje — fris? Fris.
Bioscoop — schouwburg? Bioscoop en
schouwburg.
Welke film zou je wel meerdere keren willen
zien? Sound of Music.

Nog even over de diaconie, aan welke doelen
zou jij als diaconielid de spaarpot willen verdelen, het mogen plaatselijke, regionale, landelijke, internationale zijn? De voedsel–bank,
Huis van Compassie en verder landelijke acties
bij rampen.
Riet, bedankt!

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

Jacob Ernst Marcus,
naar Jan Luyken, 1784
- 1826,
Verkondiging aan de
herders
ets en aquatint, h
120mm × b 142mm
(Rijksmuseum)
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Kerkbeheer
In de afgelopen periode zijn wij druk geweest
met 2 projecten namelijk de verbouw/
aanpassing van de Wheme en de uitbreiding
van de begraafplaats. We hebben getracht zo
veel mogelijk in eigen beheer met vrijwillige
inzet te realiseren. Daarvoor bedanken we
iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen.
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goed horende bezoekers is vastgesteld dat dit
een goede verbetering is.
In de achtergevel is een nieuwe nooduitgang
gemaakt die bij eventuele calamiteiten een
betere uitweg biedt dan de oude naast de
keuken.

De Wheme
In de Wheme is het toilet zodanig aangepast
dat dit beter toegankelijk is geworden en de
binnenruimte nu beter benut kan worden.

Verder zijn er nieuwe gordijnen opgehangen
en is meer sfeerverlichting geplaatst. De kastruimte voor serviesgoed en dergelijke is van
de keuken verplaatst naar de grote zaal, wat
een ruimtelijk effect geeft in de keuken.
Inmiddels is achter de Wheme met behulp van
vele handen een terras gerealiseerd.
Boven: vóór de verbouwing.
Onder: ná de verbouwing.

In de grote en kleine zaal zijn de oude platen
om het geluid te dempen vervangen door speciale geluiddempingsplaten. Door minder

2

NI EUWSBRI EF

De uitvoering is voor het overgrote deel gefinancierd met een subsidie van de classis
Achterhoek-West, de opbrengst van de eindejaarcollecte 2017 en de opbrengst van de
oliebollenactie 2017. Samengevat zijn we
weer klaar voor de toekomst.

De begraafplaats
In fases is het laatste gedeelte van de begraafplaats afgewerkt. Ca. 5 jaar geleden is
er al een nieuwe haag geplant op de grens
met de buren en deze was intussen hoog
genoeg om de oude beukenhaag te verwijderen, wat in het voorjaar is gebeurd. Afgelopen oktober is vervolgens het laatste vak
in orde gemaakt met een nieuw grindpad er
langs. Op de foto kunt u zien hoe het achterste gedeelte er nu uitziet.

P AGI NA 15

Subsidie
Op basis van het onderhoudsplan voor het
kerkgebouw voor de jaren 2019 t/m 2024 is
een subsidie verkregen van de rijksoverheid
(BRIM) voor het in stand houden van cultureel erfgoed. Het gaat om een bedrag van
ruim € 14.500,-- dat over een periode van 6
jaar jaarlijks in termijnen wordt uitgekeerd.
Namens het college van kerkrentmeesters
Ab Klein Ikkink
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Vanaf september is iedere zondag na de dienst de koffie klaar.
Ik moet zeggen het is elke keer weer gezellig. Als je dit leest en denkt,
ach, ik wil ook wel een keer koffie zetten. Laat het dan even weten.
Sta je aankomende zondag met een kop koffie in de hand, loop dan eens naar de achterdeur
en bekijk het mooie terras eens. Want in oktober heeft een hele groep mensen zich de benen
uit de ko… gelopen en de blaren in de handen van het grond kruien.

2
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2018 / 2019
Kerkbalans 2018 had als thema “Geef voor je kerk”. Veel gemeenteleden en begunstigers werden hierdoor aangesproken en hebben de plaatselijke Protestantse kerk Lathum/Giesbeek met
hun financiële bijdrage voor 2018 gesteund. U hebt samen € 21.911,-- toegezegd.
Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen over 2018 bijna € ……….. 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 2019 is wederom “Geef voor je kerk” . Kerk zijn
we samen en van zaterdag 19 januari tot zaterdag 2 februari gaan
vrijwilligers uit onze gemeente op pad om uw financiële toezegging op te halen. Het geld dat hiermee binnenkomt is hard nodig.
Om de kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn in
Lathum en Giesbeek. Gemeenteleden ontmoeten elkaar onder
andere in de zondagse viering en ervaren er bemoediging en inspiratie door Woord, zang en gebed. Iedereen is welkom in onze gemeenschap om ook elkaar te ontmoeten, voor praktische steun of een luisterend oor of je nu
lid bent of niet. Geef daarom aan je kerk. Zodat onze kerk kan blijven bestaan en iets mag betekenen voor iedereen.
De voorbereidingen voor kerkbalans 2019 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.
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Lathumse Oliebollen
en Appelflappen
Ze komen er weer aan…….
Een maandje geleden hebben we alweer bij elkaar gezeten om de bollenbakkerij op te starten. Wat ging er vorige keer niet zo goed en hoe
lossen we dat op. Er zijn 500 pakken bollenmix besteld in juni, en hopelijk heeft de appelboer 650 kilo appels voor ons geplukt.
Het blijft toch elke keer weer een beetje gokken, want je weet niet
van tevoren hoeveel er dit keer weer gebakken moeten worden.
Na een paar uurtjes stevig overleggen staat alles op de rit.
We bakken dit jaar op vrijdag 28, op zaterdag 29 en op zondag 30 december. Omdat de laatste
dag op een zondag valt, willen we u uitnodigen om dan een kopje koffie te komen drinken
met een bol of een flap.
Om 10.30 uur is de koffie klaar. U bent dan van
harte welkom in Het Gebouw.
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Adventskalender 2018: Hoop.
Vraag de kalender nu gratis
aan!

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender 2018 aanvragen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept,
verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag de
adventskalender nu gratis aan!
In de adventstijd leven we toe naar Kerst, het
feest van God die mensen niet aan hun lot
overlaat. Wij vieren dat Gods licht het wint
van de duisternis. De adventskalender daagt
u uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige
feest. ´Hoop´ is de rode draad door alle dagen
van de adventskalender 2018.

Adriaen van Wesel, Maria met het Christuskind,
ca. 1470 - ca. 1480
Giovanni Bellini (school van –), Maria met Christuskind, ca. 1490 - ca. 1520
olieverf op paneel, h 23,5cm × b 19,5cm
(Rijksmuseum)

eikenhout met sporen van polychromie, h 55cm
× b 18cm × d 14cm (Rijksmuseum)

