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Elke veertien dagen digitaal Kerknieuws!?!
Helemaal gratis!
Geef wel uw mailadres door!

Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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Menselijke handen en Gods hand
Mijn leven is veilig in de handen van God,
wat is dat een prachtige zin,
ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn,
maar die handen, hoe kom ik erin?
(Toon Hermans)
Geloven dat je geborgen bent in de hand van
God spreekt niet vanzelf. Het kan zelfs allerlei
vragen oproepen. Spreken over de handen van
God: kan dat eigenlijk nog wel in onze tijd? Een
God met handen? Is dat niet heel kinderlijk gedacht? Moeten we niet anders spreken over
God? Met andere beelden?
Frans Breukelmans, een theoloog, zei eens, als
reactie op die vragen: “Wat krijgen we nou?
God geen handen? God is de enige die handen
heeft. Wij mensen niet, wij hebben klauwen.
Wij jatten en graaien. God is de enige die handen heeft.” God graait niet. God opent zijn
hand. God geeft.

dan uw handen."
Gelukkig is de mens die menselijke handen ervaren mag als de hand van Christus, de hand
van God. Gelukkig ben je als vanaf de eerste
snik tot het einde toe handen mag voelen die
goed doen en je beschermen. Handen die met
aandacht wassen, die met zorg aankleden, die
met respect en tact aanraken, die vasthouden
in de diepte, die uitnodigend wenken vanuit de
verte, die vertrouwenwekkend toegestoken
worden in de vreemde. Zulke handen zijn een
beeld van de omvattende hand van God die je
leven draagt en grond onder je voeten geeft, en
die je tegelijk zegenrijk boven het hoofd gehouden wordt.
Je handen kunnen verwijzen naar de hand van
God. Als je handen niet graaien of mishandelen,
maar beschermen en het leven mogelijk maken.
Het besef dat je handen kunnen verwijzen naar
God geeft diepte en ernst aan je dagelijkse
handwerk. Tegelijk
ook verwondering en
vrolijkheid. In menselijke handen is God
vaak dichterbij dan je
denkt. 't Is alles een
gelijkenis van meer
dan aards geheimenis...

Onze handen kunnen
als de hand van God
zijn. Maar onze handen vallen niet saDetail van “de schepping van Adam”, fresco in het plafond van de Sixtijnse kapel in Rome, oorspronkelijk tussen 1508 en 1512 geschilderd
men met Gods handoor Michelangelo, maar vermoedelijk iets later herschilderd door Doden. Er blijft altijd
menico Carnevale na het kapot vallen van dit fragment.
een onderscheid tusMensen kunnen ook handen hebben, als ze
sen Gods hand en onze handen. Gods hand kan
iets weerspiegelen van de handen van God.
nog helen waar menselijke handen pijn doen.
Als onze handen open gaan en geven, kunnen
Gods hand wist tranen van ogen waar wij niets
ze zelfs worden tot handen van God. Ik denk
meer kunnen doen. Gods hand blijft groeten
aan een verhaal daarover vlak na de Tweede
ook juist daar waar medemensen je geen groet
Wereldoorlog. Ergens in een kerkje stond een
waardig achten. “Vrede zij jou. Je mag er zijn. Ik
Christusbeeld. De handen waren afgebroken.
ben er voor jou.”
Iemand had een stukje tekst vastgebonden
Gert Jansen
aan de armen. "Ik heb geen andere handen
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Vieringen rond Kerst
Zondag 24 november
Zondag 1 december

Eeuwigheidszondag
1e Advent, Oecumenische
viering in Lathum

10.00 uur
10.00 uur

ds. G.H. Jansen
dhr. J. Ubbink

Zondag 8 december

2e Advent
3e Advent
4e Advent
Kerstavond
Eerste Kerstdag

10.00 uur

mevr. M. Verschure

10.00 uur
10.00 uur
22.00 uur
10.00 uur

ds. K. Dijk
ds. H. van Loon-Kuiper
ds. G.H. Jansen
ds. C. van Wingerden

Geen dienst, koffiedrinken
bij de oliebollenbakkers in
Het Gebouw.

10.30 uur

Dinsdag 31 december

Oudejaarsavond

19.30 uur

ds. L. den Besten

Zondag 5 januari

Nieuwjaarsontmoeting
met oliebollen en appelflappen

10.00 uur

ds. D. Engelage

Zondag 15 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
Woensdag 25 december
Zondag 29 december

Van de ouderlingen.
Bezoekwerk, bloemen
De ouderlingen hebben in de afgelopen tijd
weer de ouderen rond hun verjaardag bezocht en mensen die hun huwelijksjubileum
vierden.
We bezochten ook de nieuw ingekomen leden
om kennis met hen te maken.
De laatste tijd waren er gelukkig maar weinig
zieken.
Als we weten dat er mensen van onze kerkelijke gemeente in een ziekenhuis liggen, krijgen ze de bloemen uit de kerk. Ook zijn er wel
eens andere omstandigheden dat een bos
bloemen op zijn plaats is of bij een kind een
kleine attentie. Maar wij weten niet altijd alles. Weet u iets, geef het dan aan ons door!

We willen de tipgevers die ons van het wel en
wee van onze mensen op de hoogte houden
heel hartelijk bedanken.
Zijn er geen zieken, dan brengen we de bloemen als een groet van onze kerk naar een ouder iemand.

Terugblik Gemeentecontactmiddag
Het is inmiddels een traditie om in het begin
van het nieuwe jaar een gemeente contactmiddag te houden .
In 2020 zal deze middag plaats vinden op
woensdag 8 januari in de Wheme.
Eind december krijgen gemeenteleden van 75
jaar en ouder hiervoor een uitnodiging.
Een hartelijke groet van de ouderlingen
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Vanuit de kerkenraad
Begin van dit jaar ben ik gevraagd om voorzitter te worden van onze Kerkenraad.
Een uitdaging die ik graag aangegaan ben,
vooralsnog voor de periode van twee jaar.
De Kerkenraadsetting was mij bekend. Ik ben
opnieuw ontvangen in een groep mensen, die
zich met veel enthousiasme en betrokkenheid
inzetten voor onze kerk.
Naast de reguliere taken van de Kerkenraad
zullen er in de komende tijd ook veranderingen
plaats kunnen gaan vinden.
U heeft al een paar maal in de Nieuwsbrief en
per mail over de samenwerking binnen de Liemerse kerkgemeenten kunnen lezen.
Een goede, maar ook noodzakelijke ontwikkeling, die in gang is gezet.
De Liemerse kerken bestaan uit: Westervoort,
Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden, Didam en
Lathum/Giesbeek. Mooi is om te vermelden
dat alle Liemerse kerken mee doen.
De kerkrentmeesters en de diaconie binnen de
Liemerse gemeenten, hebben regelmatig contact met elkaar om ideeën uit te wisselen en
elkaars werkmethodiek te bespreken.
Ook de voorgangers hebben in een aantal sessies gesproken over wat een samenwerking
binnen de gemeenten voor hun kan betekenen.

En ook voor de Liemerse Jeugd zijn er al een
aantal samenkomsten geweest.
In onze kerk heeft er zelfs een ware escaperoom plaatsgevonden met ruim 30 kinderen,
welke bijzonder goed ontvangen was bij de
jeugd. Iedereen deed enthousiast mee en zelfs
de volwassenen onder ons vonden het geweldig, wat geresulteerd heeft in een eigen escaperoom voor volwassenen. Maar terug naar de
jeugd. Door deze activiteiten leren jongeren
elkaar kennen, discussiëren ze met elkaar en
dit brengt een ware verdieping van het geloof
tot stand. Het is mooi om dit aan de zijlijn mee
te mogen maken.
Hoe gaan we samen verder?
Worden we één grote Liemerse streek Gemeente met behoud van onze eigen plaatselijke kerken? Behoud van onze eigen vierplek
hebben we als een voorwaarde genoemd voor
onze kerk Lathum/Giesbeek.
En is als zodanig dan ook opgenomen in de Intentieverklaring Protestantse Gemeenten in de
Liemers, die vorig jaar door alle Gemeenten is
ondertekend.
Een mogelijke vorm van samenwerking zal in
de komende tijd verder worden uitgewerkt.
Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u
natuurlijk uitbreid op de hoogte brengen.

Namens de kerkenraad, Adri Breure

Detail van "Een geestelijk Kers-Lied", Erve H. Rynders, 1831-1854 (houtsnede gekleurd in
blauw, geel en oranje; tekst in boekdruk, h 315mm × b 395mm)(Rijksmuseum)
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENADMINISTRATIE
april — oktober 2019
Nieuw in onze kerkelijke gemeente / Heropname:
mw. E.H. Bruggenwirth-Jaarsveld
Burg. Van Rielstraat 36, 6987 AZ Giesbeek

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
mw. A.A. Koenhen-Mulder
naar Burg. Van Rielstraat 36e, 6987 AZ Giesbeek

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:


fam. D. Groenewoud-Van Essen (Dick & Truus) – naar Spijk



fam. A.C. van Wingerden-Boer (Arie & Nellie) – naar Papendrecht



mw. E. (Ellen) Keultjes – naar Zevenaar



mw. J.P.G. Prins – naar Voorhout



mw. C.A. Klein Ikkink – naar Loenen (Gld.)



mw. M. (Marloes) Keultjes – naar Nijmegen



fam. R. Janssen-Klein Ikkink (Robin & Abertine & kinderen) – naar De Krim

Huwelijk:
22-06 dhr. A.B. (Arjan) Weijers & mw. W.A.M. (Gerda) Verboort

Overlijden:
06-10 dhr. J. (Jan) Heebink – 81 jaar

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

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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Oecumene
We kijken even terug.
Omdat het zondag 22 september Vredeszondag was, hadden we een oecumenische dienst.
Dit keer in de RK kerk van Giesbeek met een
protestantse voorganger, Jan van de Zee m.m.v.
het koor Zang en Vriendschap uit Lathum. Het
is mooi om op de Vredeszondag met meerdere
geloofsgemeenschappen samen een kerkdienst
bij te wonen.
Het was een mooie dienst, geheel in het teken
van Vrede.
Na de dienst bleven veel mensen, onder het
genot van een kop koffie of thee, nog geruime
tijd napraten.
De volgende oecumenische dienst is op 1 december. Deze dienst zal worden gehouden in de
kerk van Lathum; daarin zal Jan Ubbink. Het
thema van deze zondag is: GOD WIJST de
weg.
Op de eerste zondag van advent keren we ons
naar het komende feest van Kerstmis:
Gods Zoon komt in onze wereld. God wordt
mens. In welke wereld geschiedt dit? Een tumultueuze wereld, een samenleving met forse
tegenstellingen.
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In 2019 zijn we gestart in de Giese kerk.
In 2020 zullen we beginnen in de kerk van
Lathum. En wel op zondag 19 januari. De week
van de EENHEID. Jan Ubbink zal in deze
dienst voorgaan. We moeten nog bekijken wat
het thema voor deze zondag zal zijn.
Meer over de diensten kunt u t.z.t. in het kerknieuws lezen (ons digitale kerkblad).
Houdt u van een gospelkoor?
Kom dan op zondag 1 maart, de eerste zondag
van de veertigdagentijd, naar de oecumenische
dienst in de kerk van Giesbeek. Onze predikant
Gert Jansen zal voorgaan in deze dienst m.m.v.
Sign Of Friendschip, o.l.v. John Stinissen.
Namens de oecumenische werkgroep,
Ria Westerhof en Geza Berends

Sculptuur van de Annunciatie, Fratelli Alinari,
ca. 1880 - ca. 1895 (albuminedruk, h 253mm
× b 192mm) (Rijksmuseum)
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Totaal exploitatie diaconie — jaarrekening 2018
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Onze weg
Geen andere weg valt er te bewandelen dan die van de solidariteit.
De handen in elkaar slaan, kleinen en groten, machtigen en zwakken.
Geen ander pad is samen te effenen dan dat van de hoop.
Vechten tegen de ontmoediging, stapstenen leggen van moed en vertrouwen.
Geen betere energie is er dan die van de samenhorigheid.
Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen, over alle grenzen heen.
Geen krachtiger teken is er dan dat van vriendschap en liefde.
Getuigen worden van Gods droom en bouwen aan zijn huis,
hier en nu reeds, te midden van de woestijn.
Uit Woord en weg, sept. 2019.
(Protestants magazine voor taak- en ambtsdragers)

Fotoreproductie van een prent naar
een schilderij van de annunciatie door
Bartolomé Esteban Murillo, Gustav
Schauer, naar anoniem, naar Bartolomé Esteban Murillo, ca. 1850
(albuminedruk, h 169mm × b
120mm)(Rijksmuseum)
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Bericht van en over uw Kerkrentmeesters
Afgelopen voorjaar is gestart met een gedeeltelijk nieuwe bemanning. Ab Klein Ikkink en
Bert van der Saag hebben hun rol als respectievelijk voorzitter en administrateur vele jaren vervuld en zijn nu afgetreden. We mogen
blij zijn dat jullie ons “kerk-zijn” zo enthousiast en gedegen ondersteunen. We zijn jullie
veel dank verschuldigd! Gelukkig zijn deze
mannen nog steeds beschikbaar om ons van
goede adviezen te voorzien. Van hieruit: Veel
dank voor jullie inzet!
Atie heeft de administratie op zich genomen.
Ze valt met de neus in de boter, want binnen
PKN is een nieuw financieel-administratief
systeem geïntroduceerd. Dat heeft als voordeel dat alle kerken op dezelfde wijze gaan
rapporteren. Dus het wordt allemaal lekker
overzichtelijk. Maar…. zoals bij iedere omslag:
ook hier wat kinderziektes en onwennigheden die het hoofd geboden moeten worden.
De financiële rapportage over 2018 is inmiddels vastgesteld. In het overzicht ziet u een
uitsnede van de belangrijkste posten: de ex-

ploitatierekening. Mocht u daar vragen over
hebben of de gehele rekening in willen zien,
dan horen we dat graag.
Voor wat betreft de bouwkundige staat van
ons prachtige monumentje (en de andere gebouwen) kunnen we melden dat we keurig
“bij” zijn. Naast het regulier onderhoud voorzien we op dit moment geen schokkende zaken. Maar…bij een monument uit 1492 is
nooit iets zeker .
Leuk om te weten is, dat we van de Stichting
Vrienden van de Lathumse Kerk, een uitbreiding op onze geluidsinstallatie gekregen hebben. Voortaan kunnen we vóór in de kerk bij
presentaties of filmpjes, de laptop of tablet
direct aansluiten. Zodat het meegestuurde
geluid prima te horen is via onze installatie.
Goed om zulke Vrienden te hebben!
Met een vriendelijke groet,
namens uw kerkrentmeesters,
Willem Sijbrant

Detail van een muziekkast met een reliek van
Sint-Cecilia, Pierre Joseph Hubert Cuypers,
ca. 1858 - ca. 1859
(eiken- en grenenhout,
gedeeltelijk beschilderd in kleuren en
goud, vertind ijzeren
beslag, h 205,5cm × b
103cm × d 56,5cm)
(Rijksmuseum)
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Totaal exploitatie kerkrentmeesters — jaarrekening 2018

Totaal exploitatie
Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

Baten
80
81
83
85

€
€
€
€
Totaal baten €

5.200,00
14.500,00
24.200,00
3.230,00
47.130,00

€
€
€
€
€

5.302,82
13.863,89
26.175,38
7.277,00
52.619,09

€
€
€
€
€

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

€
€

8.000,00
1.800,00

€
€

6.979,39
1.217,66

€
€

6.573,08
1.162,74

€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
33.700,00
1.000,00
2.700,00
1.550,00
1.350,00
350,00
400,00
51.050,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.119,00
33.979,98
1.250,51
2.545,15
1.559,69
1.232,22
330,78
233,50
50.447,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Resultaat = saldo baten - lasten €

-3.920,00

€

2.171,21

€

-506,04

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 voordelig resultaat op de exploitatie over 2018 is toegevoegd aan de algemene reserve.
Paneel met de annunciatie, detail van een 16e-eeuwse preekstoel in het Musée de Cluny (foto
door Médéric Mieusement, 1850-1900; albuminedruk, h 346mm × b 259mm)(Rijksmuseum)
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Lathumse Oliebollen
en Appelflappen

Nog even en dan is het weer zover.
Het meel staat al klaar, de appels zijn besteld en de rest
van de boodschappen doen we binnenkort ook. Dus wij
zijn er klaar voor! Kijkt u er ook al naar uit?
We gaan weer bakken op zaterdag 28, zondag 29 en
maandag 30 december. Begin december komt het bestelformulier in uw brievenbus of mailbox.
Aanmelden voor hulp mag ook altijd, want u weet, vele
handen maken licht werk en het is gewoon reuze gezellig! (even een telefoontje naar Anita Smids, 631173)
Zondag 29 december bent u sowieso van harte welkom
rond half elf. Er is dan geen kerkdienst, maar wel koffiedrinken in Het Gebouw.

Detail van een wensbrief met als illustratie de Annunciatie, 1817 (ets gekleurd
in geel, groen en rood; pen in bruin, h 412mm × b 335mm)(Rijksmuseum)
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KERKBALANS 2019 / 2020

Kerkbalans 2019 had als thema “Geef voor je kerk”. Veel gemeenteleden en begunstigers voelden zich hierdoor aangesproken en hebben de plaatselijke Protestantse kerk Lathum/
Giesbeek met hun financiële bijdrage voor 2019 gesteund. U
hebt samen € 21.936,-- toegezegd.
Tot nu toe is er van de toegezegde bedragen over 2019
€ 18.350,-- 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 2020 blijft “Geef voor je kerk”. De actie loopt van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari. Uw/jouw bijdrage is 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. Samen zijn wij Kerk, geef daarom aan je kerk. Zodat onze kerk kan blijven bestaan en iets mag betekenen voor iedereen.

De voorbereidingen voor kerkbalans 2020 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 ophalen, weer een succes van maken.
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15 jaar concerten en lezingen
in de Lathumse Kerk.
Nog voordat de schrijver Jan Siebelink in het
eerste hoofdstuk van zijn bestseller Knielen op
een bed violen echt aan het verhaal begint, beschrijft hij eerst het dorpje Lathum met zijn
markante kerkje. Bij een bepaalde lichtval zie je
‘het dorp met de blauwe klokkentoren daterend uit de twaalfde eeuw eerst als in een
luchtspiegeling verschijnen,’ schrijft hij. Dat
kerkje markeert nog steeds de entree van het
dorp. Zo’n stuk cultureel erfgoed bepaalt mede
de ziel van het dorp en moet bewaard blijven.
Met dat idee als leidraad is vijftien jaar geleden
de vereniging Vrienden van de Lathumse Kerk,
de VVLK, opgericht. Sindsdien worden er zo’n
vijf, zes keer per jaar concerten en lezingen in
het kerkje georganiseerd waarvan de opbrengst besteed wordt aan het onderhoud van
het kerkje.
‘In feite slaan we twee vliegen in één klap,’
zegt Ina Berends, secretaris en drijvende kracht
van de VVLK en zo’n beetje bestuurslid van het
eerste uur. ‘Van de entreegelden leveren we
een bijdrage aan het onderhoud en we vinden
het fijn wat cultureels in het dorp te kunnen
doen. Culturele activiteiten dragen zeker bij
aan het levendig houden van het dorp. Wat dat
onderhoud betreft zijn we trouwens een keer
zeer aangenaam verrast. Bleek een goede gever een beschikking in zijn testament te hebben opgenomen. Kregen we helemaal onverwacht een flink bedrag op de rekening gestort.
Daarvan konden we voor een belangrijk deel
een grote restauratie in 2013 bekostigen! We
hebben trouwens heel wat donateurs. Dat ben
je bij ons al voor 10 euro per jaar, dan krijg je
de informatie over de optredens vooraf toegestuurd en je bent altijd verzekerd van een plekje.’
Of Ina verder nog wensen heeft? ‘Zeker! We
zouden het fijn vinden als er nóg meer mensen
uit Lathum zelf de avonden bezoeken. Ik denk
dat dat met het programma van dit jaar zeker
gaat lukken. In de afgelopen vijftien jaar heb-
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ben de nodige bekende mensen een lezing gehouden, zoals de schrijver Jan Siebelink, oudpoliticus, wetenschapper en schrijver Jan Terlouw en weerman Reinier van den Berg. En
voor dit culturele jaar zijn we heel blij dat Mart
de Kruif komt om een lezing te geven. Die man
heeft zoveel te vertellen. Hij is commandant
van de Landstrijdkrachten geweest en in Afghanistan voerde hij het bevel over een internationale troepenmacht van 45.000 man. Gelukkig
heeft hij niet alleen van oorlog voeren verstand. Hij is niet voor niets tegenwoordig de
programmamanager van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid. We hebben deze lezing dan
ook samen met het 4 mei comité georganiseerd.’
De Vrienden Van de Lathumse Kerk sluiten het
vijftienjarig jubileum muzikaal af met een optreden van Thijs van Leer. ‘Dit wordt dan al de
derde keer dat hij bij ons optreedt,’ vertelt Ina.
‘Voor zo’n grote naam is het kerkje eigenlijk te
klein, maar ja iedereen wil hem telkens opnieuw zien. Hij heeft trouwens een speciale
band met ons kerkje, ruim tien jaar geleden is
hij hier benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.’
De optredens van de VVLK zijn heel gevarieerd,
vaak klassiek, maar ook hele andere stijlen zoals wereldmuziek en Ierse muziek komen aan
bod. Vaak zijn de muzikanten conservatoriummensen, maar soms is het muzikale gevoel ze
gewoon met de paplepel ingegoten, zoals bij
de gipsyband La Manouche die twee jaar geleden figuurlijk het dak er bijna af speelde.
Het resterende programma voor het seizoen
2019 – 2020 is:
22-11-2019, Lemon Squeeze, wereldmuziek
24-01-2020, Trio Odessa, Oost-Europese muziek
27-03-2020, Mart de Kruif, luitenant-generaal
buiten dienst, lezing
05-06-2020, Thijs van Leer, concert
Toegangskaarten of donateurschap: e-mail
vvlk@chello.nl of telefoon 0313-631915. Betaling van de bestelde kaarten of donateurschap:
IBAN NL04ABNA0464264022 t.n.v. VVLK, Kerkstraat 2 te Lathum.
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Verzamelen voor Kerk in Actie
Hebt u nog postzegels, oude ansichtkaarten,
lege cartridges, oude mobieltjes of brillen,
gooi ze niet weg!
Neem deze spullen mee naar de kerk en deponeer ze in de verzameldoos onder de toren.
Is de doos weer vol, dan is er iemand die deze
spullen naar een verzamelpunt van Kerk in
Actie brengt.
Hier zijn ze heel blij en dankbaar voor de spullen.
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De kaarten en de postzegels worden verkocht
aan verzamelaars.
Mobieltjes worden nagekeken en zo mogelijk
gerepareerd en weer verkocht in Azië en Afrika.
Oude cartridges gaan naar een speciaal bedrijf die daar een vergoeding voor geeft.
Oude brillen gaan naar de "derde wereld".
Het grootste deel van de opbrengst is voor
het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest
gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.

Kijk ook voor nog meer informatie op de website van Kerk in Actie: https://www.kerkinactie.nl

Annunciatie, Lodewijk Schelfhout, 1930
(droge naald op koper, h 163mm × b 123mm) (Rijksmuseum)

