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Elke veertien dagen digitaal Kerknieuws!?!
Helemaal gratis!
Geef wel uw mailadres door!
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Pasen vieren in tijden van corona
Op het moment dat ik dit schrijf is alles ontregeld door het coronavirus.
In allerlei opzichten met grote gevolgen. Voor
onze gezondheid, de gezondheidszorg, en financieel-economisch: zorgen over ons werk,
ons inkomen, ons bedrijf. Corona raakt iedereen. Ook psychisch en sociaal. We voelen ons
onzeker, kwetsbaar, onveilig. Sociale contacten staan onder druk, terwijl we daar juist nu
behoefte aan hebben. Mensen met een kwetsbare gezondheid zijn aan huis gebonden.
Hierbij een oproep elkaar niet te vergeten. En
zoveel als kan wel met elkaar verbonden te
blijven, en aandacht voor elkaar te hebben.
Laat mensen die door het coronavirus aan huis
gebonden zijn niet alleen. Maar zoek contact
via de telefoon, een briefje in de bus of de sociale media. En informeer of er ook behoefte is
aan praktische hulp (boodschappen, vervoer
enz). Doe wat je kunt doen om elkaar te steunen. Zoek ook contact met anderen om samen
de nodige hulp te organiseren: beldiensten,
boodschappen doen. Zo kunnen we samen het
leven voor elkaar mogelijk te maken. En samen de gevolgen van corona enigszins beperken. En dat gebeurt ook.
Hartverwarmend en stimulerend dat zoveel
mensen zich voor andere mensen inzetten!
Dat we zoveel voor elkaar kunnen betekenen!
En ons niet laten verlammen door corona! Zo
kunnen we corona iets minder ontregelend
maken.
Nog even en we vieren Pasen. Licht en liefde
sterker dan de dood. Het geheim van Pasen
klinkt door in prachtige verhalen over bevrijding van onderdrukking en angst, opwekking
uit de dood. Onderdrukte Israëlitische slaven
worden bevrijd en gaan op weg naar een
nieuw land, een nieuwe toekomst van recht
en vrede. Jezus wordt opgewekt uit de dood.
Jezus leeft en wij met Hem!
Prachtige verhalen, maar ook ontregelend en
verwarrend. Er is heel wat voor nodig om de
onderdrukte Israëlitische slaven te laten gelo-

ven in een nieuw bevrijd leven. En hen in beweging te brengen. Nooit gedacht dat zij ooit
bevrijd zouden worden. Er is heel wat nodig
voordat bij de treurende, verwarde Maria
Magdalena het licht van Pasen doorbreekt. En
zij oog krijgt voor haar opwekte geliefde Heer.
Nooit gedacht dat Jezus’ liefde sterker zou
kunnen zijn dan de dood die scheiding maakt.
Het Paasfeest ontregelt net als corona. De ontregeling van Pasen is echter wel van een heel
andere orde dan die van corona. Corona kan
worden gezien als een symbool van de bestaande orde van angst en dood. Het werpt
ons terug op onze kwetsbare zelf. Pasen doorbreekt juist deze bestaande orde en schept
nieuw leven, nieuw samenleven, nieuwe hoop
en nieuwe liefde!
Gert Jansen
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 dooft
liefde die blijft.
Hoor een stem:
'Ik maak alle dingen nieuw.
Ik zal de tranen uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn!'
(Huub Oosterhuis)
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Ook andere activiteiten zoals de passiewandeling en het paasontbijt zullen niet doorgaan.

Vanwege alle maatregelen die de overheid
We proberen wel op andere manieren stil te
neemt, hebben ook wij besloten om tot en met staan bij de vieringen die in de Goede Week en
12 april geen kerkdiensten meer te houden.
Pasen plaats zouden vinden. Via de digitale
Best een ingrijpende keuze omdat ook juist de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
behoefte aan samenzijn zo groot kan zijn in de- mogelijkheden.
ze tijd. Maar we hebben ook onze verantwoor- Bent u nog niet geabonneerd, dan kunt u zich
delijkheid en bijbelse opdracht om naar elkaar opgeven via kerknieuwslg@gmail.com
om te zien en zorg te hebben voor elkaar en
onszelf.
Wij wensen u allen sterkte toe en Gods zegen!

Paaskaars 2020
Dit jaar is het een kaars met het kruis en de regenboog. De regenboog komt uit Genesis 9. God zegt dat de regenboog het
teken is van het verbond tussen God en alle levende wezens:
nooit weer zal er een zondvloed komen en zal het water de
aarde vernietigen.
Omdat er op Eerste Paasdag geen viering is zal de kaars op een
ander passend moment in de kerk worden gebracht.

Van de ouderlingen
Terugblik gemeentecontactmiddag
Op woensdag 8 januari hebben we de 75plussers weer ontmoet, een mooie traditie aan
het begin van het nieuwe jaar. Het was net als
voorgaande jaren goed bezocht en erg gezellig.
Willy Hupkes had heerlijke wafels meegebracht
voor bij de koffie/thee die gevuld konden worden met slagroom. Ze had er ook een uitleg bij:
volgens de streekgebonden traditie zijn de wa-

feltjes in december plat om als kniepertie gepresenteerd te worden, en worden ze vanaf
nieuwjaarsdag als nieuwjaarsrolletje (of rolletje
of rollechie(n)) gepresenteerd. De gedachte
hierachter is dat in december het oude jaar
zich volledig heeft ontvouwen; op nieuwjaarsdag symboliseert het rolletje het onbekende
nieuwe jaar, een nieuwgeboren baby in zijn
windselen. De platte versie wordt vooral in
Drenthe en in de noordwesthoek en Salland
van Overijssel gezien, de opgerolde versie
meer in Groningen, Twente en de Achterhoek.
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Na het aansteken van de kaars door een ouderling en een kort gedichtje, werd eerst even stilgestaan bij het overlijden van de organist Johan
Hupkes (die ons de voorgaande jaren begeleidde) en ons oudste gemeentelid en trouwe kerkganger Lena van Beek die op 4 januari is gestorven op 94-jarige leeftijd.
Een ouderling las voor uit 1 Korintiërs 13, over
de Liefde als het belangrijkste in ons leven. Onze dominee Gert Jansen had een mooie uitleg
over dit bijbelgedeelte. Er werden liederen gezongen onder muzikale begeleiding van Anneke
Nijman en een mooi gedicht voorgelezen:
Een schone lei:
een heel nieuw begin
voor jou, voor mij
een hele nieuwe start
een nieuwe schone lei.
waar ik vorig jaar van leerde
doe ik dit jaar niet meer fout
van het zilver dat ik heb verloren
maak ik dit jaar weer nieuw goud
alle mooie dingen van ´t jaar onthoud ik
en de slechte geef ik een plek
een plek in mijn hoofd
een plek in het nieuwjaar.
een nieuw begin staat voor mij klaar.

Bezoekwerk
Ouderen vanaf 85 jaar krijgen rond hun verjaardag een bezoekje van hun ouderling (als ze daar
prijs op stellen). De ouderling neemt altijd een
kleinigheidje mee. Echtparen die een huwelijksjubileum vieren, krijgen ook een bezoekje.
Als er iemand ziek is (als we dat weten) krijgt
hij/zij ook een bezoekje thuis of in het zieken-

huis. Mochten er mensen zijn in uw omgeving
waarvan u denkt, dat deze een bezoekje op
prijs zouden stellen, neemt u dan contact met
ons op? Zeker in deze tijd van isolatie i.v.m. het
Corana-virus willen we ze niet vergeten. Als bezoek niet verstandig is, dan kan er altijd via de
telefoon contact zijn om te laten weten dat we
hen niet vergeten. Sociale contacten zijn misschien niet mogelijk, terwijl ze daar juist nu behoefte aan hebben.
Helaas moesten we in februari afscheid nemen
van Harm Abbing. Hij is 74 jaar geworden en
was nog geen 1,5 jaar weduwnaar van zijn
vrouw Ruth. Hij kon slecht met het gemis omgaan. Het gedicht van Herman van Veen op zijn
rouwkaart willen we u niet onthouden:
Lieverd,
Leven is als sneeuw,
je kunt het niet bewaren.
Troost is dat jij er was,
uren, maanden, jaren.
Gelukkig konden we ook weer op kraambezoek!
En wel bij Suze, dochter van Ellen en Leon de
Reus-Den Hartog en zusje van Bowi. Zij kreeg
als kraamcadeautje het boek ‘Mijn eerste bijbelverhalen’. Tijdens de Paasdienst zou Hannah
gedoopt worden, dochter van Sadettin
Kirmiziyüz en Anne Breure. Deze doopdienst zal
helaas i.v.m. Corona uitgesteld moeten worden.
Jammer dat we Hannah dan nog steeds niet
kunnen bewonderen.
Wij wensen iedereen een mooie maar vooral
gezonde tijd toe.
Namens de ouderlingen,
Ria Westerhof en Ria van Doorn
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENADMINISTRATIE
November 2019 — maart 2020
Nieuw in onze kerkelijke gemeente / Heropname:
mw. J.B. Vossers-Kobesen, Burg. Van Rielstraat 36g, 6987 AZ Giesbeek
mw. A.L.Chr. (Anne) Breure, Zuideinde 380, 1035 PP Amsterdam

Verhuizing binnen de kerkelijke gemeente:
dhr. T.A. (Thomas) Besselink
naar Groenestraat 32, 6988 BB Lathum
fam. W.E. (Wim & Anneke) Buurkes-Van den Berg
naar 't Melkpad 2, 6988 AM Lathum

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
mw. L.G.H. (Linda) Abbing – naar het buitenland
mw. F. (Francis) van Lent – naar Heelsum
mw. E.J. (Eline) van Bavel – naar Arnhem

Geboorte:
14-02 Suze Jo-lena – dochter van Ellen & Leon de Reus-Den Hartog

Overlijden:
04-01 mw. H.J. (Lena) van Beek-Schieven – 94 jaar

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

21-02 dhr. H. (Harm) Abbing – 74 jaar

Vanuit de kerkenraad
Liemerse samenwerking kerken
Zoals u weet zijn er regelmatig gesprekken
over verder gaande samenwerking en hoe we
dat in een goede vorm kunnen gieten.
Uitgangspunt is dat we in alle huidige gemeentes een eigen plaatselijke vierplek blijven behouden. Onze kerk heeft zich uitgesproken voor een federatieve vorm van samenwerking en niet voor het opgaan in 1 gemeenschappelijke kerk.
De komende tijd wordt besproken hoe dan
daadwerkelijk die mogelijke samenwerkingsvormen er uit zouden gaan zien. Op basis
daarvan kunnen we dan kiezen.

Omdat het proces tot een definitieve samenwerking nog wel enkele jaren kan duren, zou
het best kunnen dat we uiteindelijk alsnog
groeien naar één Liemerse kerk. Wel moet
het dan zo zijn dat in Lathum dan nog steeds
het kerken plaatsvindt onder omstandigheden zoals wij die nu kennen. Met andere
woorden dat er zichtbaar en voelbaar weinig
zal veranderen. De winst moet zijn dat we
dan efficiënter kunnen werken en met minder
mensen de kerkelijke zaken in de Liemers
kunnen beheren.
Namens de kerkenraad, Adri Breure
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crisis een aantal jaar geleden. De vanzelfsprekendheid waarmee bij beide kerken ook de
diensten van de andere kerk staan aangekonEind 2019 heeft Maarten Smids van de RK Paro- digd. In 2018 waren er meerdere katholieke
chie een interview gehouden met 2 leden van de parochianen die meegingen op de reis naar
oecumenische werkgroep. Deze winter is het al Duitsland, die georganiseerd was vanwege het
gepubliceerd in Op Weg, het parochieblad en nu Lutherjaar.
staat het in onze Nieuwsbrief.
In het oog springende activiteiten vandaag de
dag zijn de Herdertjestocht rond Kerstmis, waar
In Lathum staat een mooi
Protestants kerkje, in Gies- altijd veel kinderen bij aanwezig zijn en de viering in de Goede Week; een plaatselijke
beek staat een imposante
katholieke kerk. Beide buur- ‘remake’ van de Passion. Het is een initiatief
van de jeugdkerk van de Prodorpen kennen een lange
oecumenische traditie. Van- testantse Kerk, maar er zitten
ook elementen van de traditioaf 1990 zijn er regelmatig vieringen in de kernele Kruisweg in. Een groots
ken, waar zowel katholieken als protestanten
aanwezig zijn, waar samen gebeden en gezon- gebeuren, dat veel enthousiasgen wordt. En waar iedereen na afloop met el- me losmaakt.

Er is veel meer dat ons verbindt, dan dat ons scheidt

kaar in gesprek gaat bij een kop koffie.

Hierop aansluitend zegt Ria: “Een zorgpuntje is,
Verantwoordelijk voor de activiteiten is een ac- dat een aantal trekkers van de jeugdkerk inmiddels de jeugdkerk ontgroeid zijn.” Maar haar
tieve en enthousiaste werkgroep. Namens de
Protestantse Kerk maken Ria Westhof en Geza enthousiasme blijft. Ze put haar motivatie ook
Berends hiervan deel uit. Petra Hetterschijt en uit het feit, dat haar overleden echtgenoot een
Jan Ubbink vormen de katholieke poot. Ria en belangrijke initiatiefnemer was van de samenJan vertellen: “In het begin waren er twee voor- werking. Jan kan bijna niet anders dan kijken
gangers in de vieringen: een katholieke pastoor door een oecumenische bril: zijn vrouw is oorspronkelijk van protestanten huize en hij heeft
en een protestantse dominee. Later regelden
we, dat een katholieke voorganger de dienst in zijn werkzame leven doorgebracht in protesde protestantse kerk leidt en een protestantse tantse instellingen. Hij ziet ook nog uitdagingen:
“Op het diaconale vlak zijn er wellicht meer movoorganger de dienst in Giesbeek. Dat doet
geen afbreuk aan het oecumenische karakter. gelijkheden om samen te werken en effectief
Integendeel. De medewerking van de koren is iets te betekenen.”
vanzelfsprekend en van harte.”
Jan en Ria besluiten: “De oecumene bloeit hier,
Momenteel zijn er zes oecumenische vieringen omdat van oudsher katholieken en protestanten al samen in het dorp woonden, er waren
per jaar, waar de werkgroep bij betrokken is.
Daarnaast zijn er nog andere momenten waar- altijd al zogenaamde gemengde huwelijken. Bij
op de geloofsgemeenschappen samenwerken een uitvaart zie je vaak zowel protestanten als
en elkaar tegenkomen, zoals de 4 Mei viering, katholieken in de kerk. Maar de kerkelijke sadie beurtelings in Giesbeek, Lathum of Angerlo menwerking vergroot de openheid naar elkaar
wordt gehouden.
en ook naar de buitenwereld. Je werkt gemakMet plezier blikken beiden terug. Als een hoog- kelijker samen met mensen die een andere achtepunt noemen ze een gezamenlijke openlucht- tergrond hebben, je leert over je grenzen hen
viering, die veel indruk heeft gemaakt. Maar er te kijken en die grenzen te relativeren. Zoveel
zijn ook kleine hoogtepunten: de betrokkenheid verschil is er niet. Er is veel meer dat ons verbij elkaar, over grenzen van geloofsrichtingen
bindt, dan dat ons scheidt.”
heen, die zich bijvoorbeeld uitte bij de MKZ-

J AARG AN G 28

P AG IN A 8

NR.

1

Vrienden Van de Lathumse Kerk –– interview met Ina Berends
Een keer of 5 per seizoen en dat al bijna 16 jaar lang, komt er een uitnodiging
langs van de VVLK voor weer een goed verzorgde muzikale avond in de
Lathumse kerk. Dit is wat wij zien, horen en meemaken, maar hoe gaat ’t achter de schermen?

Hoi Ina,
Jij bent er vanaf het eerste uur bij betrokken,
klopt toch?
Nou niet helemaal. Remco was van het eerste
begin en door zijn vertrek naar Zwitserland
kwam ik in zijn plaats.
Zijn er nog meer van de 1e lichting?
Jan Deen is echt van de eerste lichting.
Hoe kwamen jullie op het idee om dit te beginnen?
Om het kerkgebouw in stand te houden kun
je vele acties houden, subsidie aanvragen en
het oprichten van deze stichting met als doel
gelden binnen te halen welke uitsluitend
worden besteed aan de restauratie van het
kerkgebouw en orgel.
Met hoeveel mensen maken jullie elke keer
weer het programma?
Met het hele bestuur, vijf mensen dus. We
wikken en wegen om een gevarieerd programma te kunnen bieden.
Doe je dit samen of hebben jullie de taken
verdeeld, bijvoorbeeld: een paar mensen regelen de muziek, anderen weer wat anders,
enz.
We hebben allemaal wel een taak, maar proberen elkaar te helpen waar nodig.
Heb me al vaker afgevraagd: hoe kom je toch
elke keer weer bij de groepen/muzikanten.
Gaan jullie dan eerst luisteren/kijken?
Soms melden bandjes zich aan of krijg je een
krantenartikel onder ogen van een interes-

sante band. Dan heb je je computer nodig
om of op de site of op YouTube te kunnen
luisteren. Ook luisteren we wel eens “live”
naar een band. We sturen elkaar de link door
en bespreken dit tijdens een vergadering.
Of heb je ‘t van mond-tot-mondreclame misschien?
Dat gebeurt ook wel. Soms komen gasten
met een visitekaartje van een leuke band of
goede spreker. Je moet toch maar weer elke
keer iets anders bedenken?
Wie denken er op dit moment mee bij de
VVLK?
We zijn op dit moment bezig met een bestuurswisseling. Jan Deen en ik gaan, na 15
jaar, het stokje overdragen. Er moeten nog
taken worden verdeeld maar op dit moment
is Wout van Stempvoort onze voorzitter. Anneke Nijman, Bert Wenink en Henk Dassen
zijn bestuursleden. Dan hebben we vele handen die ons helpen om het een mooie avond
te laten worden. Denk b.v. aan de bloemschikkingen, de dames in de Wheme die voor
een drankje zorgen.
Is er veel veranderd in de werk/denkwijze van
de organisatie? Zo ja wat dan?
Nou ja, door de tijd heen probeer je steeds
dingen te verbeteren en pas je dat dan aan
wanneer dat nodig is. B.v. het pauzedrankje.
Nu gratis, voorheen moest er worden afgerekend en dat hield enorm op vooral bij slecht
weer. De prijs van het entreekaartje werd
daarbij iets verhoogd. En met vele goede
ideeën van iedereen gaan we aan de slag.
Want je leert toch elke keer weer van situaties.
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Is het programma van het volgende seizoen al Wat zou er nog beter of anders kunnen tijdens
rond, en? Komen er nog knappe zangers optre- de avonden?
den?
We stellen het steeds bij. Wanneer we vinden
Ja, bijna, en jaaaa ,er komen nieuwe gezichten dat dingen anders of beter zouden kunnen
op het “podium”. We hopen, nu een beetje
bespreken we dat samen en passen het aan.
onzeker vanwege de situatie in ons land, dat
we begin mei het programma kunnen lanceWel jammer dat de avond in samenwerking
ren.
met de 4 mei-commissie is afgelast. Ik snap
het wel en het is niet anders, maar toch, gaan
Als jullie een hele grote zak met geld zouden
we die nog inhalen denk je?
hebben wie kwam er dan optreden?
We willen natuurlijk deze avond op een ander
Oei, persoonlijk zou ik die zak voor het doel
tijdstip inhalen, maar nu is het nog te vroeg
wat we beogen willen delen en dan voor zo
om te zeggen wanneer dit weer kan.
min mogelijk onkosten misschien wel een Stef
Bos willen vragen.
Wil je verder nog iets kwijt?
De ene avond zijn er meer gasten dan de andere, waar ligt dat aan denk je, ligt dat aan het
soort muziek dat meer of minder mensen
trekt?
Ja, deels wel en aan de tijd van het jaar. November is een drukke tijd voor iedereen en
dat merk je in het bezoekersaantal. Mensen
maken dan bewust een keuze.
Is de belangstelling naar het zin van de organisatie? Kan natuurlijk altijd meer toch?
Ja, je hoopt op een “volle bak”, maar tegenwoordig zijn er veel podia in de omtrek en die
willen natuurlijk ook een volle zaal.

Nou, ik ben meer een doener. Mijn tijd bij de
VVLK zit er bijna op. Ik wil iedereen bedanken
voor de bijzondere hartelijke ontmoetingen en
contacten. Een groot voorrecht natuurlijk als
je van de reserveringen bent en de kaartjes
mag uitdelen. Ik ken inmiddels heel wat mensen met hun wensen en vul maar in wat al niet
meer.
Volgend jaar ben ik er ook één van!
Lieve groet, Ina
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Oliebollen bakken 2019
Beli heeft samen met de jongens – Wim, Frits, Henk, Willem
– alle materialen uit de opslag
gehaald bij de fam. Koning en
dan kan het werk beginnen.
De vloer bedekken, lampen inpakken, tafels klaar zetten en ga
zo maar door.

Eens even kijken waar de
stekker erin moet!
Jong geleerd, oud gedaan.
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Appels, appels en nog eens appels –
nog geen tied veur koffie

maar het resultaat mag er zijn!
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Nou ze smaken
weer lekker
hoor!

NR.

Eten jullie
niet te veel
flappen, we
gaan zo
eten!

Ik heb er
pas
eentje
op

De zuurkool met worst is onderweg.

1
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Ff bewegen na ‘t eten,
Kunnen jullie dit??

Zal toch wel?!
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Er moeten dus
50 zakken bezorgd
worden
op Ringoven 2
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O jee, we
hebben een
schrijffout
gemaakt

De bezorgers krijgen instructies.
Na een paar
uur flink poetsen is de keuken weer als
vanouds.

En is er tijd
voor ...
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Ik zou zeggen:
“Jongens bedankt en
tot de volgende oliebollen bakkerij. Aju!”
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De actie Kerkbalans 2020 is goed verlopen.
We bedanken alle gevers en vrijwilligers die
de actie weer tot een succes hebben gemaakt. Tot nu toe is er aan toezeggingen een
bedrag van
€ 21.768,-- binnen. Ten
opzichte van 2019 ( € 21.936,--) 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 € 5.000,-- houden op de exploitatiebegroting van 2020.
Om u een indruk te geven over de samenstelling van de inkomsten uit kerkbalans geven we hieronder wat cijfers.
Bezorgd:
170 brieven
Reacties ontvangen:
155
Geen reactie ontvangen:
15
Wel reactie, geen bedrag:
3
32 leden hebben hun bijdrage verhoogd, samen : € 822,-- (in 2019 waren dat 37
leden, € 1.050,--)
11 leden hebben hun bijdrage verlaagd, samen : - € 325,-- ( in 2019 waren dat 14
leden, - € 455,--)
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De meer en minder toezeggingen worden
vergeleken met de gemeenteleden die ook
vorig jaar hebben bijgedragen. Dat heeft dus
geresulteerd in een meeropbrengst van €
497,--. Dat dit niet altijd bijdraagt tot een
hoger bedrag voor de totale opbrengst van
de actie kerkbalans heeft te maken met wijzigingen in de samenstelling van onze gemeente door o.a. verhuizing en overlijden.
Met het interpreteren van cijfers moet men
altijd voorzichtig zijn. Maar we mogen wel
concluderen dat het resultaat van de actie
Kerkbalans 2020 goed is. Gemiddeld is er dit
jaar per gever € 140 toegezegd (vorig jaar
€ 142 ).
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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Verzamelen voor Kerk in Actie
Oude ansichtkaarten, postzegels, lege cartridges, oude mobieltjes en brillen, Kerk in Actie
is er blij mee!
Het grootste deel van de opbrengst is voor
het zendingswerk van Kerk in Actie. De rest
gaat naar het zendingswerk van een partnerorganisatie.

De spullen zijn weer naar een verzamelpunt
van Kerk in Actie in Doetinchem gebracht.
De doos waar u alles in kunt deponeren staat
op de kast onder de toren.

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

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 Nieuwsbrief “Kerknieuws”.
U kunt zich opgeven op het e-mail adres van Kerknieuws: kerknieuwslg@gmail.com

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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