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Pasen: Licht, ontloken aan het donker
Nog even en we vieren Pasen. Christus, onze
Gekruisigde Heer, wordt opgewekt uit de dood.
Christus, het Licht, stralend voor allen in het
donker. Hartverwarmend en hoopgevend. Maar
niet als vanzelf.

Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen.

De vrouwen in de Paasverhalen weten in eerste
instantie geen raad met het licht van de Paasmorgen. Zij ervaren onbegrip, verwarring, angst.
Voordat het licht van de Paasmorgen gaat schijnen is een heel proces van opheldering nodig.
Zoals een ochtendnevel die alle werkelijkheid
versluiert, langzaam kan optrekken, en alles helder en met zonlicht overstraald wordt. Prachtig
als dat gebeurt. En het zo Pasen wordt bij de
vrouwen, bij ons. Mensen worden opgewekt,
staan op en gaan met hart en ziel leven, geloven,
hopen en liefhebben, aangestoken door het licht
van Christus.

Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.

De Paasliederen zingen uitbundig van dat gebeuren. Christus staat op en wij met Hem! Mooi.
Soms te mooi om waar te zijn, te hoog gegrepen
om te kunnen ervaren, en zingend te beamen.
Tegelijk kun je er wel hartstochtelijk naar verlangen dat het zo ook in jouw leven Pasen wordt.
Verlangen en ook bidden dat het zo Pasen
wordt. Dat licht ontluikt aan het donker.
Over dit licht schreef Sytze de Vries een lied.
(Lied 600 Liedboek).

Licht, aan liefde aangestoken,
Licht dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam.
Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood.
Gezegende Paasdagen en gegroet met licht,
Gert Jansen
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Vieringen rond Pasen
Zondag 14 april

10.00 uur

Palmpasen

ds. H. de Bruijn (Arnhem)

Donderdag 18 april

19.30 uur

Witte Donderdag
Heilig avondmaal

ds. G. Jansen

Vrijdag 19 april

19.30 uur

Goede Vrijdag

Oecumenische viering in Giesbeek
verzorgd door de jeugd en anderen

Zondag 21 april

10.30 uur

Pasen

ds. T. Hoekstra (Arnhem)

Van de ouderlingen.

geven. Wij horen en zien namelijk niet altijd alles!

Terugblik Gemeentecontactmiddag
Het is een mooie traditie om aan het begin van
het nieuwe jaar met de 75-plussers bijeen te komen. Zo ook op 9 januari j.l.
Het was goed om bij elkaar te zijn. Vertrouwde
gezichten, dorpsgenoten waarmee we al heel wat
jaren onze kerk delen.
Nadat iedereen voorzien was van koffie/thee en
een heerlijke wafel, begonnen we met een liturgisch moment. Ds. Gert Jansen stond stil bij
psalm 121: Ik hef mijn ogen op en zie. Hoe hebben
we deze psalm ervaren toen we kind waren en
hoe ervaren we dit nu. Een thema om eens goed
over na te denken.
We sloten dit officiële gedeelte af met het gedicht Dromen. Daarna was het tijd voor een gezellig samenzijn. We kunnen terugkijken op een
mooie middag.
Dromen
Bezoekwerk
De ouderlingen bezoeken de ouderen
vanaf 85 jaar rond hun verjaardag. Maar
de jongere ouderen die zich eenzaam
voelen, of die wegens hun gezondheid
haast nergens meer kunnen komen, krijgen regelmatig bezoek van hun wijkouderling. We bezoeken ook de gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Is
de opname van korte duur, dan bezoeken we ze naderhand thuis.

Gelukkig zijn er ook blije bezoekjes. Zo konden
we in januari j.l. op kraambezoek gaan bij Aafke
en Joris Köning in verband met de geboorte van
Twan. Namens onze kerk kregen ze een boekje
met bijbelverhalen voor peuters en kleuters.
Ook bezoeken we mensen die een huwelijksjubileum vieren: met 25 jaar, 40, 50 ,60 jaar en
meer.
Wij zijn blij dat Willy Hupkes de mensen die zij
als ouderling bezocht blijft bezoeken. Ook gaat
ze op bezoek bij nieuw ingekomen mensen in
onze kerkelijke gemeente die in haar wijk zijn
komen wonen.
Namens de ouderlingen,
Ria Westerhof en Ria van Doorn

Laten we de vrede dromen
alsof oorlog niet bestaat
en er nergens doden vallen,
nergens iemand iemand haat.
Laten we de stilte dromen,
harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken,
er geen straaljagers bestaan.

U moet het ons wel laten weten als er
zieken zijn of als er wat anders aan de
hand is waar wij als kerk aandacht aan moeten

Laten we de ruimte dromen,
brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden, bloemen,
en de wind brengt toekomst mee.
Laten we de liefde dromen,
warm en sterk en licht en zacht
laat die liefde in ons komen,
bij ons blijven, dag en nacht.
God van mensen, geef ons kracht
waar te maken wat wij dromen.
Margreet Spoelstra
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Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad vergadert meestal 6x per jaar, om
de twee maanden. In de tussenliggende maanden
vergadert het moderamen.
Wat staat er zoal op de agenda?
Heel praktisch, de ingekomen post. Meestal leesvoer dat verdeeld wordt. Soms een brief die om
aandacht vraagt. We staan stil bij de diensten die
in de periode ervoor waren en die de komende
maand op het rooster staan. Vanuit de verschillende werkvelden wordt verslag gedaan, zoals
pastoraat, diaconaat, predikant, kerkbeheer, jeugd
en de co-groep.
Elke vergadering komt de samenwerking in de
Liemers aan bod. Ook worden zaken uit de classis nabesproken.
Een korte impressie uit de vergadering van 21
maart:

Er is gesproken over de samenwerking in de Liemers. De jeugd gaat bij elkaar op bezoek, moderamen, voorgangers, diaconie en de kerkrentmeesters komen bij elkaar om informatie uit te
wisselen. Belangrijkste doel is om elkaar te leren
kennen en van elkaar te leren. Het rooster voor
2020 is besproken zodat dat ook weer ingevuld
kan worden. Ds. W. van Wakeren heeft aangeboden om volgend jaar vaker voor te gaan en daar
willen we graag gebruik van maken. De Co-groep
is bezig met de voorbereiding van het paasontbijt;
omdat er dit jaar wat extra’s gedaan zal worden is
het verzoek om de kerkdienst een kwartiertje later te laten beginnen. De jeugd is druk bezig met
de voorbereiding van de Passieviering op Goede
Vrijdag en de Passiewandeling op maandag 8
april. Pastorale zaken worden gedeeld. Na de
rondvraag sluiten we de vergadering met een
avondgebed.
Namens de kerkenraad,
Ria Klein Ikkink, scriba

Paaskaars 2019
In de Paasviering op eerste paasdag wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht in de kerk.
Dit jaar hebben we gekozen voor een afbeelding van een kruis met een duif.
Het kruis van Goede Vrijdag, symbool van Jezus’ dood. Maar de dood is niet
voorgoed, na Goede Vrijdag wordt het Pasen. We vieren dan de opstanding
van Jezus. Een nieuw begin.
De duif is het symbool van de Geest, inspirerend en bemoedigend.
De kleur rood is de kleur van het bloed en de kleur van liefde. Het wit is reinheid, feestelijkheid. Goud staat voor het koningschap van Jezus.
En tenslotte staan de alfa en de omega op de kaars, het begin en het einde.
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENADMINISTRATIE
november 2018—maart 2019
Nieuw in onze kerkelijke gemeente / Heropname:
- mw. Y.M. (Yvonne) Lamers, Ds. J.A. Visserstraat 31, 6988 AJ Lathum
- mw. D.V.K. (Danielle) Andolfo-Killies, Meentsestraat 121, 6987 CM Giesbeek
- dhr. G.E. (Rutger) den Hartog, Bandijk 33a, 6988 BK Lathum

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
- mw. W.G. (Ineke) Buurkes + dhr. D. (Dani) Peekstok – naar Achterste Weide 18, 6921 SH
Duiven
- mw. E.H.W. (Enny) Breure – naar Rietwijkerstraat 21h, 1059 VV Amsterdam
- mw. L.G.H. (Linda) Abbing – naar Kerkstraat 5, 6987 AA Giesbeek
- mw. A.A. Koenhen-Mulder – naar Steinlaan 50, 7001 DK Doetinchem
- fam. G.A. Siebelink-Hammink – naar Burg. Van Rielstraat 36f, 6987 AZ Giesbeek
- mw. H.L. (Hermien) Dolman-Van Zadelhoff – naar Huis te
Lathumweg 2, 6988 BS Lathum

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
- dhr. R. (Rudolf) van Wingerden – naar Dordrecht
Gaat u verhuizen?
- dhr. R. (Rico) Kramp – naar Arnhem
Laat het uw kerk ook weten.
- fam. C.R.H.I. de Jonge-Meschaninova (Pim & Ludmila) – naar
Blijf in contact met uw kerk.
Doesburg
E-mail:
Geboorte / doop:
leden@kerklathum.nl
15-01/24-03 Twan Köning, zoon van Aafke & Joris KöningSmids, Zevenaar

Zoals een kuiken
zich uit zijn schaal boort
het leven tegemoet.
Zoals het zaad
diep in de bodem ontkiemt
en zich naar het licht priemt.
Zoals Jezus op de derde dag
de dood van vergeten en voorbij
de dood van zinloosheid overwon.
Kathleen Boedt

Uit: Leeftocht. ’40 dagen diep ademhalen’, VSKOuitgave, 2007

Zo kan jij, kan ik, kan elke mens
opstaan
uit het donker
uit het graf
uit de dood van het leven
Pasen nabij.
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Oecumene
Op 2 december 2018 , de eerste zondag van
advent hadden we een fijne dienst in de kerk
van Giesbeek. De voorganger was ds. Dirk Engelage m.m.v. het Ceciliakoor.
Het thema was: Uitzien in verwachting. Dominee
Engelage sprak o.a. over zijn eigen belevenissen. Het was een indrukwekkende dienst .
De daarop volgende dienst was in de week van
de eenheid op 27 januari jl. ook in de kerk van
Giesbeek. Toen was het thema: Recht voor ogen.
In deze dienst ging onze predikant Gert Jansen
voor. Zang en Vriendschap zorgde voor de muzikale ondersteuning.
De eerstvolgende oecumenische dienst is op
Goede Vrijdag 19 april a.s.. Een dienst waar
veel mensen uit Giesbeek en Lathum van te
voren hun steentje aan zullen bijdragen.
In Kerknieuws volgt meer informatie over deze
dienst.
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Zij gaat regelmatig voor in de RK kerken van
Giesbeek en Doesburg. Ze heeft een opleiding
gedaan waardoor ze voor mag gaan in de gewone vieringen en rouwdiensten in de RK kerk.
Ook heeft ze les gehad van Andries Govaart en
Henk Jongerius die wij kennen van enkele liederen uit ons liedboek.
Na de zomervakantie beginnen we met een
dienst in de vredesweek nl. op zondag 22 september in de kerk van Giesbeek. De voorganger
in deze dienst is Jan van de Zee. Jan heeft rond
1990 enkele jaren in Lathum gewoond. Hij zat
enige tijd in de kerkenraad en leidde de jongeren gespreksgroep Aanzet. Jan deelt graag zijn
passie voor Gods woord in relatie tot het leven
van alledag.
Namens de oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof en Geza Berends

Dan is er een dienst op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei in de kerk van Lathum.
In deze dienst, die om 10.00 uur begint, zal mw.
Betsie Hakvoort voorgaan.

Oecumenische dienst op Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag is er 's avonds om 19.30 een oecumenische dienst in de St. Martinus kerk in Giesbeek. Deze
dienst staats in het teken van de kruisweg van Jezus.
Begin April is er een wandeling in Giesbeek gemaakt
waarbij we stilstonden bij het lijden van Jezus, maar ook
het lijden van velen heden ten dage. Samen hebben we
het kruis gedragen langs de staties. De beelden van de
wandeling zullen we terug zien tijdens de dienst.
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Jeugdkerk in beweging
Onlangs zijn de ouderen van de jeugdkerk op
pad geweest. Ze zijn wezen buurten bij de
jeugdkerk van Zevenaar, samen met jongeren
uit Didam. Omdat we zelf maar een kleine gemeente zijn met weinig jeugd leek het ons leuk
om meer gelijkgestemden te zoeken om eens
mee van gedachten te wisselen. In Zevenaar
is dit goed gelukt en als u dit leest zijn de jongeren uit Zevenaar en Didam ook bij ons op
bezoek geweest. In de loop van het voorjaar
gaan we dan nog een keer naar Didam.

Tevens zijn er ook contacten gelegd met de
kerken in Duiven en Westervoort. Zij organiseren diverse goed bezochte activiteiten voor de
jeugd waarbij we wellicht ook eens kunnen
aansluiten.

Kerkdienst gemist?
Kijk – meestal vanaf woensdag – op onze website
www.kerklathum.nl/geluidsopnamen_kerkdiensten
om een kerkdienst in mp3-formaat te beluisteren.
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De actie Kerkbalans 2019 is goed verlopen. We bedanken alle gevers en vrijwilligers die de actie
weer tot een succes hebben gemaakt. Mogen wij er op rekenen dat u tijdig het door u toegezegde
bedrag overmaakt?
Tot nu toe is er aan toezeggingen een bedrag van € 21.936,-- binnen.
Ten opzichte van 2018 ( € 21.911,--) is dit praktisch gelijk gebleven. De toezeggingen liggen
boven de begroting van € 21.250,--. Dit neemt niet weg dat we nog wel een tekort van ruim
€ 4.000,-- houden op de exploitatiebegroting van 2019.

Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder wat cijfers.
Bezorgd:
166 brieven
Reacties ontvangen:
159
Geen reactie ontvangen:
7
Wel reactie, geen bedrag:
5
37 leden zeggen meer toe, in totaal
14 leden zeggen minder toe, in totaal

: € 1.050,-: € - 455,--

(in 2018 waren dat 23)
( in 2018 waren dat 19)

Met het interpreteren van cijfers moet men altijd voorzichtig zijn. Maar we mogen wel concluderen
dat het resultaat van de actie Kerkbalans 2019 goed is. Dit jaar zijn er 166 brieven bezorgd t.o.v
177 vorig jaar. Deze afname heeft te maken met een gemeente die in beweging is (verhuizing,
overlijden en opzegging).
Gemiddeld is er dit jaar € 142 toegezegd (vorig jaar € 134 ).
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 verplichtingen 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 verplichtingen aangaan.
Nogmaals bedanken wij allen die bijdragen aan het werk van onze plaatselijke kerk.
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PAASONTBIJT 2019

De Paasviering begint ook dit jaar weer met het traditionele paasontbijt. Een
traditie dia al 25 jaar bestaat. Op zondag 3 april 1994 werd het eerste
paasontbijt georganiseerd.
Ook dit jaar wordt u van harte uitgenodigd op zondag 21 april. Om 9.00 uur
staat het ontbijt klaar in Het Gebouw te Lathum.
Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom. We zouden het erg leuk vonden om ook mensen te ontmoeten die er in de afgelopen 25 jaar bij geweest
zijn, maar nu elders wonen. Dus geeft het door!
Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop kan er een vrijwillige gift worden gegeven.
Als het vervoer een probleem is, laat het even weten dan regelen wij dat
graag.
Aansluitend vindt de Paasviering plaats in de Protestantse Kerk te Lathum. De
dienst begint om 10.30 uur, voorganger is Ds. Trinus Hoekstra uit Arnhem
U kunt zich tot 18 april opgeven voor het paasontbijt door uw naam in te vullen op de intekenlijst in de kerk of bij:
Ria Klein Ikkink, tel 0313-437379, e-mail klikkink@gmail.com
Graag tot ziens,
De CO groep.
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Kliederkerk
Op 4e advent is volgens traditie geen kerkdienst maar een
avondvoorstelling van de jeugd. Omdat er onvoldoende acteurs waren voor een musical kozen we voor een andere
invulling van de zondag dit jaar. Er was gewoon om 10 uur
dienst in de kerk, maar deze dienst was niet zo gewoon. Het
was geïnspireerd op het concept Kliederkerk, een themadienst met activiteiten voor jong en oud. Het thema op 4 e
advent liep een beetje op de zaken vooruit want wij vierden
alvast Kerst. Het was een heel gezellige en productieve
dienst, waarin veel geknutseld en getekend werd.

KERKNIEUWS
Protestantse Gemeente
Lathum-Giesbeek

Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er gebeurt in onze
gemeente? Abonneer u dan gratis op de twee wekelijkse
digitale “Kerknieuws”.
U kunt zich opgeven op het E-mail adres van Kerknieuws:
kerknieuwslg@gmail.com
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Donderdag 27 december 10.00 uur
We hebben afgesproken: om 10 uur heeft Hermien de koffie klaar,aldus Beli.
De jongens van de opbouw/opruim ploeg drinken voor de laatste keer koffie, want Hermien
gaat verhuizen. Na jaren van trouwe dienst voor de bollen cie. is de zolder op in huize
Dolman ontruimd.
Hermien bedankt dat wij al die jaren de grote rollen vloerbedekking , die lastige grote houten
platen , de vele rollen( die krengen zijn me toch zwaar) papier en wat al niet meer bij jullie
mochten stallen.

Donderdag 28 december 13.00 uur
De jongens zijn de kar al aan het afladen want de zaal en de keuken moet oliebolproof
gemaakt worden . 176 meter vloerbedekking uitrollen en vast plakken grote vuilniszakken om
de lampen, 503 meter duktape (ideaal spul) . de mixer komt uit de kast en de tafels staan ook
al met de neus in de goeie richting. O ja de appelboer komt tussendoor ook nog ff 650 kilo
appels brengen.
Om 17.30 uur doen we de deur op slot. Tot morgen 6.00 uur.

1

NI EU WSBR IEF

P AGIN A 13

Vrijdag 28 december 6.00 uur zo ook zaterdag 29 december
De olie pan gaat op 190 graden. Langzaamaan komen de mensen binnen om te helpen. Mixen
schillen koffie zetten…..de trein komt langzaam op gang maar als het eenmaal loopt dan gaat
’t van een leien dakje.

Zondag de 30e de laatste bak dag
Is ook de van de laatste sneetjes brood opmaken en dat gebeurt door er tosti’s van te maken,
dus om 8.00 uur slingert de gastvrouw het tosti ijzer aan en smeert een hele stapel tosti’s. als
goed kijkt zie je dat er niet alleen tosti’s op tafel komen, er waren nog enkele frikandellen over
van de avond tevoren en die smaken ook heel goed hoor.
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Als we op zondag bakken dan is om ½11 de koffie klaar voor wie daar zin in heeft, en vele
denken
“ja dat gaan we doen” zo ook de kameraden van Beli . Ze hebben eerst samen de rest van de
zolder bij Dolman leeg gehaald en dat naar de nieuwe opslag in de proefboerderij in Duiven
gebracht.
Nog even samen een bakkie koffie en de bollen/flappen proeven. Goed geregeld jongens!

De laatste dag is de dag van bezorgen, de bestellingen staan klaar om weggebracht te worden.,de verkoop loopt rustig door, en na het eten kunnen we al het 1 en ander opruimen .We hoeven niet te
haasten want de opruimploeg komt morgen pas.
Gastvrouwen in spe

Maandag 31 december.
Zaal ontruimen. Al vroeg zijn de jongens al bezig met opruimen. Een buurman die ook mee
helpt was erg vroeg op die morgen want hij wist dat de vuilniswagen zou komen. Toen die er
eenmaal was is hij ‘m in de nek gesprongen met de vraag of ze het afval van de bakkerij ook
mee wilden nemen.
De mannen van de vuilniswagen wilden dat wel en als dank zijn ze bedolven onder de bollen voor onderweg en nagezwaaid door iedereen.
Alles staat weer zoals het hoort! Fijne jaarwisseling en een gelukkig 2019!!
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yeah
Wist
u dat
Elise
tegen
woordig
ook
hier
woon
t
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Hoop dat de zoon
van Robin later
ook gaat bakken,
hebben wij onze
eigen bakker Bart

6754 , 6755,
6756…….

Ons bezorg team
komt naar je toe deze
winter!!

NR.
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Kleurplaat voor de jeugd
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29 juni is de
dag die je niet
vergeten
mag!
Er is dan weer
Voor de 17e
keer
De bbq
van de kerk!

KERK IN ACTIE
U kan nog steeds lege cartridges ,oude mobieltjes, brillen, oude ansichtkaarten en postzegels
in de doos onder de toren deponeren. Als de doos weer vol is worden de spullen naar een verzamelpunt voor Kerk in Actie gebracht. Het grootste deel van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.
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Bonhoeffer 75
Op 9 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich
Bonhoeffer terechtgesteld werd in het kamp Flossenbürg. De jaren daarvoor zat hij in de gevangenis. Daar schreef hij zijn beroemde brieven (‘Verzet en Overgave’). Ook tien gedichten
en een aantal gebeden ontstonden in die benauwde tijd. Deze gedichten en gebeden zijn het
vertrekpunt voor het werkschrift Bonhoeffer75, uitgegeven door De Roos van Culemborg en
inmiddels daar te bestellen. De presentatie hiervan vindt plaats op 13 april, van 13.00 –
15.00 uur in de Grote of Barbarakerk in Culemborg. Christien Crouwel zal als algemeen secretaris van de Raad van Kerken deelnemen aan het podiumgesprek, samen met onder andere
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, en Edward van ’t Slot, hoogleraar theologie en voorzitter van het Bonhoeffer Gezelschap. Het thema luidt ‘Keuzes van toen voor
nu’. De toegang is vrij. Voor het volledige programma en om het werkboekje te bestellen, zie
www.deroosvanculemborg.nl

Petrus

verhalen van geloof,
hoop en liefde

Petrus? Nee dit blad gaat niet over
die ene visser, die vriend en volgeling van Jezus. Wel over de kerk,
want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk
als een rots, en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral
een plek waar ieder mens welkom is.
Een blad voor alle Petra's en Petrussen!

