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NIEUWSBRIEF

november 2020

Advent 2020

Nieuwsbrief najaar 2020!
Elke twee weken verschijnt Kerknieuws , digitaal.
Met daarin de actuele informatie over de wijze
waarop we contact kunnen houden.
Blijf op de hoogte en in contact met
elkaar.
Contactorgaan van de Protestantse
Gemeente Lathum / Giesbeek
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De mensen van voorbij……. Meditatie van onze predikant.
DE MENSEN VAN VOORBIJ
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
(Hanna Lam)

In veel kerken worden in november
overledenen herdacht. In sommige kerken rond 1 november (Allerheiligen), bij
ons in Lathum-Giesbeek op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We noemen de namen van de mensen die ons ontvallen zijn, en ontsteken
een kaars voor hen. De mensen die ons
ontvallen zijn, vergeten we niet.
Zij bljjven bij ons in wie zij voor ons
geweest zijn, en nog steeds zijn.
Zij blijven bij ons in wat zij ons hebben
meegegeven en nagelaten. Zo herdenken
kan dankbaar stemmen vanwege alle
goede herinneringen die er zijn, maar
ook verdrietig vanwege gemis en leegte
die een geliefde achterlaat. Herdenken
kan ook opstandig maken. Waarom
mocht hij of zij niet langer leven?

Herdenken kan mooi en troostrijk zijn,
maar ook moeilijk vanwege allerlei
emoties die het oproept. Emoties waar je
soms geen raad mee weet. Omdat je niet
weet hoe je verder moet met je leven nu
je geliefde er niet meer is. Of omdat je
worstelt met pijnlijke herinneringen die
je niet kunt loslaten.
Het kan helpen als je die emoties kunt
delen met andere mensen, mensen die er
voor je zijn en zo je verdriet en alles wat
je gevangen houdt helpen dragen. Het
kan ook helpen als je al je emoties kunt
delen met God, Gods in wiens hand wij
onze geliefden geborgen mogen weten,
God in wiens hand ook wij geborgen mogen zijn. Kome wat komt, van God is de
toekomst.
Herdenken gaat allereerst over onze
geliefde overledenen, ons verleden.
Herdenken gaat daarnaast ook over ons,
ons heden, onze toekomst. Herdenken is
toekomstgericht.
Liefdevolle God, wees met uw liefde bij
ons als wij onze geliefden herdenken.
Wees met uw liefde ons in de tijd die
komt, dat wij uw mensen mogen zijn,
medemensen voor elkaar.
Gert Jansen
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Vieringen in november en december
Zondag 1 november

Doopdienst Marloes Weijers

10.00 uur

Ds. L. den Besten

Zondag 8 november

Dankdag

10.00 uur

Ds. B. Bomer

Zondag 15 november

Doopdienst Hannah Kirmiziyüz

10.00 uur

Ds. T. Hoekstra

Zondag 22 november

Eeuwigheidszondag

10.00 uur

Ds. G.H. Jansen

Zondag 29 november

10.00 uur

Dhr. J. Ubbink

Zondag 6 december

1e Advent, Oecumenische viering in
Giesbeek
2e Advent

10.00 uur

Ds. W. van Wakeren

Zondag 13 december

3e Advent

10.00 uur

Mevr. G. Pols

e

Zondag 20 december

4 Advent

10.00 uur

Ds. B. Grandia

Donderdag 24 december

Kerstavond

22.00 uur

Ds. H. de Bruijn

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag

10.00 uur

Ds. G.H. Jansen

Zondag 27 december

Geen dienst

Donderdag 31 december

Oudejaarsavond

19.30 uur

Ds. W. ten Boom

Zondag 3 januari

Nieuwjaarsontmoeting

10.00 uur

Ds. I. Eldering

Vanwege het bijzonder karakter van deze diensten is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor de diensten. Dat kan
tot zaterdagmorgen bij de scriba via mail scriba@kerklathum.nl of tel. 0313-437379 Meer hierover leest u ook in
Kerknieuws.

Bij de diensten
In de maand november hebben we twee keer een doopdienst, een feestelijke viering! Het is een feest als er gedoopt
mag worden, Blijdschap en dankbaarheid om een pasgeboren kind voor de ouders en familie. Mooi dat jullie je kind
willen laten dopen, om Gods zegen en hulp wilt vragen bij de opvoeding van jullie kinderen. Het zijn twee aparte vieringen omdat we maar met 30 mensen in de kerk bij elkaar kunnen komen en zo beide families de ruimte kunnen
geven.
We sluiten op 22 december het kerkelijk jaar af. Die zondag, Eeuwigheidszondag, gedenken we allen die ons dit jaar
zijn ontvallen. Dit jaar zullen er 6 kaarsen branden, 5 voor gemeenteleden en één kaars voor allen die geen naam
hebben. Dit jaar zal de dienst er een beetje anders uitzien dan wij gewend zijn. Er zal geen schikking zijn met waxinelichtjes om aan te steken door de gemeente voor onze eigen geliefden waar we bij stil willen staan. In verband met de
coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. We moeten immers zoveel mogelijk op onze plaats blijven zitten.
Bij veel diensten zullen we ook nog mee te maken hebben met die coronamaatregelen. De eerste advent-viering, een
oecumenische dienst zou in onze kerk , maar iis vanwege de ruimte verplaatst naar Giesbeek. Op kerstavond is er
wel dienst in de Lathum, zonder Zang en Vriendschap.
Extra dit jaar is een Liemerse Kerstviering. Een dienst vanuit de 6 Liemerse kerken met Liemerse voorgangers. Die
zal weer digitaal opgenomen worden en rond de kerst beschikbaar zijn.
Zoals het er nu naar uitziet wordt de nieuwjaarsontmoeting een ontmoeting zonder oliebollen en appelflappen. We
hopen elkaar wel een goed jaar te kunnen wensen!
Met elkaar hopen we op mooie vieringen in deze maanden.
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Samenwerking in de Liemers
Zoals u weet is er al een jarenlange samenwerking
gaande tussen de PKN kerken in de Liemers, zoals
ook in eerder nieuwsbrieven is aangegeven.
De zes kerk-gemeenschappen, Rijnwaarden,
Zevenaar, Didam, Duiven, Westervoort en
Giesbeek/Lathum hebben in september 2018 een
convenant ondertekend waarin zij hebben
aangegeven de samenwerking verder te willen
ontwikkelen.
Door de Corona crisis is e.e.a. in een versnelling
gekomen, met name in de lockdown fase. Ondanks de lockdown fase of misschien wel dankzij
de lockdown fase zijn er veel meer contacten
ontstaan binnen de 6 kerkgemeenschappen,
mede omdat er enkele maanden kerkdiensten
werden gehouden in 1 van de 6 kerken. Die dienst
werd dan beschikbaar gesteld, via YouTube, voor
alle andere kerk-gemeenschappen. Hier is veel
gebruik van gemaakt en kan als een hele mooie
ontwikkeling worden gezien.
Daarnaast hebben de voorgangers van de zes gemeenten een gezamenlijke dienst rond Pinksteren
uitgevoerd en ook rond de kerst zal er weer een
gezamenlijke dienst worden gemaakt. Het is
geweldig dat dit nu meer gestalte krijgt.
Dat er nu diensten via YouTube live om 10.00 uur
zondagochtend te zien zijn is dankzij de kennis
vanuit andere Liemerse kerken. Overigens kunt u
de diensten op YouTube live zien maar u kunt met
de zelfde link ook altijd terugkijken. De links van
de diensten worden verstuurd via Kerknieuws die
u per mail kunt ontvangt. Binnenkort kunt u ook
op de “kerk Lathum” website de diensten live of
op een later moment terug zien.
Binnen Liemers verband worden nu gezamenlijke
plannen en acties opgesteld voor de Diaconie, de
Kerkrentmeesters en de communicatie (PR).
Er wordt gekeken naar de diaconale, financiële en
bestuurlijke situatie binnen de diverse kerken.
Omdat er op termijn vrijwel zeker minder vrijwilligers zullen zijn, wordt het plaatselijk alles willen
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besturen steeds moeilijker. Een overzicht met een
meerjaren begroting van de financiële situatie
wordt gemaakt zodat te zien is wat we over 5 of
10 jaar kunnen verwachten.
De verwachting is dat vanaf volgend jaar m.b.v.
een deskundige een plan wordt opgesteld hoe
een gemeenschappelijke Liemerse kerk er uit zou
kunnen zien.
Vanuit onze Lathumse kerkenraad willen we dan
ook graag met u in gesprek om te weten wat voor
u belangrijk is voor onze Lathumse kerk en voor
het geheel van de Liemerse kerken.
Door de coronacrisis hebben we zo versneld stappen gezet en dat heeft ons allen goed gedaan en
kan als positief gezien worden. Het is nu belangrijk om gezamenlijk verdere mogelijkheden te
onderzoeken.
Het is niet gemakkelijk, maar wordt wel
noodzakelijk en namens onze kerkenraad neem ik
graag deel aan dit proces, gesteund door onze
kerkenraad en onze gemeente.
Met vriendelijke groet,
Adri Breure
lid kerngroep Samenwerking i d Liemers,
voorz. Kerkenraad Giesbeek/Lathum
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Kerkelijke stand
MUTATIES LEDENADMINISTRATIE
April t/m oktober 2020
Nieuw in onze kerkelijke gemeente / Heropname:
•

mw. C. (Chantal) den Hartog, Watervogel 47, 6988 CA Lathum

•

Dhr. S.R. (Steven) Holtslag, Rhedense Veerweg 64, 6987 EE Giesbeek

•

Mw. E. (Ellen) Keultjes, ‘t Melkpad 15, 6988 AN Lathum

•

Fam. P.R.M. & D.M. Killies-Nieuwendaal, Meentsestraat 121, 6987 CM Giesbeek

•

Mw. M.C. Klompjan, Burg. Van Rielstraat 36, 6987 AZ Giesbeek

•

Dhr. G.J. Bakker, Groenestraat 2, 6988 BB Lathum

Verhuizing naar buiten de kerkelijke gemeente:
•

mw. J.B. Vossers-Kobesen—van Giesbeek naar Duiven

•

Mw. K. (Karlijn) Kamperman—van Giesbeek naar Zevenaar

Geboorte:
13-08 Marloes—dochter van Arjan & Gerda Weijers, Giesbeek

Doop:
20-09 Suze Jolena—dochter van Ellen & Leon de Reus, Giesbeek

Overlijden
29-05 Mw. E. (Enneke) Pluim, Giesbeek—91 jaar

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

12-07 mw. A.A. (Aal) Koenhen-Mulder, Giesbeek—95 jaar
06-08 dhr. J.A. (Joep) Beumer, Giesbeek—87 jaar

Redactionele wisseling
Al vele jaren heeft Bert van der Saag voor ons deze Nieuwsbrief gemaakt. Stukjes verzameld, plaatjes gezocht
en dat alles tot een prachtig geheel verwerkt, tot de “gele” Nieuwsbrief. Vorig jaar heeft Bert aangegeven dat hij
het paasnummer nog wilde maken maar dat we daarna opzoek moesten naar een andere eindredacteur.
En vorige week heeft u ook de laatste Kerknieuws van zijn hand ontvangen. ontzettend bedankt voor al jouw
creativiteit en energie die je er in gestopt hebt!!

En die andere eindredacteur hebben we ook gevonden, of heeft zij ons gevonden?
Vanaf deze editie wordt de Nieuwsbrief in elkaar
gezet door Willie den Hartog. Zij zit al in de redactie van Kerknieuws en gaat dit er nu bij doen.
Willie, we zijn heel blij dat jij dit oppakt en wensen
je succes en veel plezier!
Ria Klein Ikkink, scriba

NIE UW S BR IE F

In het kader van onze Oecumenisch
samenwerking worden er jaarlijks meerdere diensten/vieringen gehouden in
afwisselend de kerken in Giesbeek en
Lathum. Deze diensten hebben vaak een
eigen thema maar hebben natuurlijk altijd betrekking op het samen gelovig
zijn en kijken naar wat ons samen
bindt.
In deze Nieuwsbrief willen wij terugkijken op een aantal vieringen. Vieringen welke in deze bijzondere tijd,
waarbij iedereen voorzichtig is vanwege
besmettingsgevaar, helaas niet allemaal
zijn doorgegaan.
De viering op Hemelvaartsdag 21 mei 2020,
met als voorganger ds. Hans Brezet kon
helaas niet doorgaan vanwege het coronavirus.
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Ondanks de
beperkingen en oplaaiend virus, was het redelijk druk in de kerk.
Door de aanwezigheid van de vele jonge
kinderen was er sprake van een hartverwarmende dienst.
De opbrengst van de collecte was
bestemd voor de Stichting Het Vergeten
Kind.We kunnen dankbaar terugkijken op
een mooie en sfeervolle viering.
De eerstvolgende oecumenische dienst is
op de eerste zondag van advent nl. op
29 november a.s.. Deze dienst had
plaats zullen vinden in de kerk van
Lathum . Voorganger Jan Ubbink.
Deze dienst gaat wel door maar dan in
de kerk van Giesbeek. Deze kerk bied
meer ruimte en is hierdoor veiliger
i.v.m. corona.
We hopen u dan in goede gezondheid te
mogen zien.
Namens

de oecumenische werkgroep,
Geza Berends en Ria Westerhof.

Op zondag 20 september j.l. ,
—————————————————————–———
Vredeszondag, hebben we een bijzondere
viering gehad in Giesbeek met als voorganger ds. Wilco van Wakeren. Een Oecumenische viering met als thema: Vrede
verbindt verschil. Er zijn verschillende geloven in een kerk. En er zijn
Temidden van de onmogelijkheden die het
verschillende gebruiken. Hoe gaan wij
coronavirus afgelopen maanden met zich
om met verschillen?

INGEZONDEN:

meebracht en brengt; werd verrassend
Het was een bijzondere viering omdat
duidelijk waar de kerk wel toe in staat
door allerlei coronamaatregelen de
was!!Dank aan de Kerkenraad voor de inzet
viering er anders uitzag dan “normaal”.
Er mocht bijvoorbeeld, behalve door het afgelopen tijden. Misschien niet voor iekoor Cecilia, niet gezongen worden en
dereen zichtbaar maar achter de schermen
was de kerk zodanig ingericht dat de 1
wordt volop gewerkt en nagedacht wat de
½ meter regels gehanteerd konden
worden.
beste mogelijkheden zijn om met elkaar in
Maar het meest bijzondere was dat
contact te blijven.
tijdens deze viering Suze Jo-Lena de
Reus, dochter van Ellen en Leon en
zusje van Bowi, werd gedoopt.

Kerkenraadsleden;

dank jullie wel!!
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Vrienden Van de Lathumse Kerk

onze mooie kerk.
Onderstaand bericht is door het bestuur van de VVLK naar de
bezoekers en donateurs gestuurd:

De stichting Vrienden van de Lathumse Kerk
(VvLK) bestaat vijftien jaar. De Vrienden hadden het culturele programma van dit bijzondere
jaar daarom juni jongstleden af willen sluiten
met de Nederlandse muzieklegende Thijs van
Leer.
Dat optreden kon zoals bekend door de coronacrisis niet doorgaan en helaas hebben wij als
bestuur van de VvLK nu ook moeten besluiten
dat het nieuwe culturele programma 2020-2021
voorlopig niet van start gaat.
Dit besluit is natuurlijk op de eerste plaats
ingegeven door veiligheidsoverwegingen, maar
door de 1,5 meterregel konden ook financieel
de evenementen niet meer uit.
Een batig saldo is belangrijk voor de Vrienden,
omdat dat bestemd is voor de instandhouding
van ons historische, gezichtsbepalende kerkje in
Lathum.
Door de jaren heen heeft het culturele programma in Lathum een zeer toegewijd publiek opgebouwd. Het bestuur hoopt dat we op korte
termijn weer kunnen starten en daarmee weer
kunnen bijdragen aan het instandhouden van

Ten tweede meldt het bestuur dat er twee wisselingen zijn in de bestuurssamenstelling;
Jan Deen en Ina Berends hebben vanaf het
begin van het ontstaan van de stichting enorm
veel bijdragen geleverd aan alle activiteiten en
bestuurswerkzaamheden. Beiden hebben
aangegeven te stoppen als bestuurslid. Dat is
natuurlijk erg jammer, maar we respecteren hun
besluit en zijn beiden erg dankbaar voor alles
dat zij voor de VVLK hebben betekend in de
afgelopen 15 jaar. We zullen, zodra dit kan,
uitgebreid afscheid van hen nemen.
Gelukkig hebben we ook twee mensen bereid
gevonden om zitting te nemen in het bestuur.
Henk Dassen (uit de Molenstraat) zal de taken
van penningmeester op zich nemen.
Willie den Hartog zal de taken van
bestuurslid op zich nemen.
We zijn blij dat zij dit willen doen en wensen
beiden veel genoegen bij hun taken.
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1e Zondag van de
Advent 29 november
2020
In deze onzekere tijden is de vraag actueel: Wat kunnen we verwachten?
De Advent is bij uitstek de tijd van verwachten.
Niet voor niets is het sinterklaasfeest begin december.
Een spannende tijd voor jong en oud.
Zou die goede man voor mij wel een cadeautje brengen?
En zou die met dat cadeautje ook wat aandacht voor me hebben?
En zijn er ook onverwachte dingen?
Belangrijke zaken in ons bestaan, maar ook in de samenleving, gebeuren vaak
onverwachts.
Ook als je het al langere tijd hebt zien aankomen, wanneer een doorbraak er
eindelijk is: het wordt ervaren als onverwacht.
Waarom? Omdat na de omkeer het leven niet meer hetzelfde is. Met het oog op
het nieuwe begin op het feest van Kerstmis worden we gewekt om waakzaam te
zijn. Zorg dat je niet ingedut bent in je onverschilligheid of in je routine.
Sta open voor het onverwachte en werk aan een goede levenshouding. Een levenshouding die onverwachte dingen aanvaard en er mee om kan gaan.
Met de eerste zondag van de Advent begint de cyclus van zondag/
weekendvieringen weer op nieuw.
We moeten oppassen dat we niet in een sleur terecht komen, zo van ik weet het
wel over vier zondagen als alle vier de kaarsen branden dan is het weer
Kerstmis.Het is als met de jaargetijden, niet iedere herfst is hetzelfde en
de winter die komt zal weer anders zijn dan de vorige. Soms moeten we letten
op kleine dingen.
Tot ziens op de eerste zondag van de Advent, dit keer in de kerk die in
Giesbeek staat.
Hartelijke groeten,
Jan Ubbink
———————————————————————————————————————————————————————————————————

Kerknieuws

Protestantse Gemeente Lathum
Wilt u ook op de hoogte blijven van wat er
onze Gemeente? Abonneer u dan gratis op de
lijkse digitale nieuwsbrief Kerknieuws.
Het is ook mogelijk op elke twee weken een
versie in de brievenbus te krijgen.
U kunt zich opgeven op het email
adres van Kerknieuws:
Kerknieuwslg@gmail.com. Of neem contact op met de scriba.

Giesbeek
gebeurt in
twee wekepapieren
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Van de ouderlingen:
De ouderlingen hebben van eind maart tot eind juni i.v.m. de corona de zieken en de ouderen
rond hun verjaardag helaas niet kunnen bezoeken. Er was wel contact per telefoon of een groet
op hun verjaardag via een kaartje.
Inmiddels is al het achterstallig bezoekwerk weer ingehaald. Alleen de mensen in het Binnenrijk, die erg kwetsbaar zijn, moeten we nog bezoeken.
Verder zullen we t.z.t. een kennismakingsbezoek brengen aan nieuwe gemeenteleden. Wat betreft informatie over onze gemeente zullen we deze nieuwsbrief meenemen.
Helaas hebben we in de corona-tijd van drie gemeenteleden afscheid moeten nemen. Doordat
er niet elke week een kerkdienst was, duurde het wel eens enkele weken voordat de overledene
in onze gemeente werd herdacht.
Gelukkig was er ook goed nieuws. We mochten op kraambezoek bij Arjan en Gerda Weijers.
Zij waren de trotse ouders geworden van dochter Marloes. We namen voor Marloes het boek
“mijn eerste bijbelverhalen“ mee.
Ook gingen we, met bloemen, op bezoek bij de heer en mevrouw Wiltink die hun gouden
huwelijksjubileum mochten vieren.
In de periode dat er geen diensten in onze kerk plaatsvonden is er wel elke week een bloemengroet naar iemand gebracht.
Gelukkig hebben we nog steeds ondersteuning van Willty Hup;kes, die - zodra de situatie het
toelaat– gemeenteleden bezoekt.
Wij willen de tipgevers die ons van het wel en wee van onze mensen op de hoogte houden heel
hartelijk bedanken. Wij horen en zien niet altijd alles dus bel ons gerust.
Hartelijke grroeten,
Ria Westerhof en Ria van Doorn.

Gemeente Contactmiddag.
Het was al heel lang een traditie dat we op de eerste of tweede woensdag van het nieuwe jaar een gemeente
contactmiddag hadden. Helaas zal dat in 2021 niet door kunnen gaan.
De 75 plussers vallen in de risicogroep wat betreft de corona. In de Wheme kunnen we de anderhalve meter
afstand niet hanteren. Veiligheid gaat boven alles.
Via deze weg wensen we iedereen alle goeds toe in deze bizarre corona-tijd.
Een hartelijke groet van de ouderlingen,
Ria en Ria
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Adri en Willem de jongens van beeld en geluid bv.
Adri woont samen met Anneke op klaverweide in Giesbeek.
Hij is druk met het poetsen van z’n racefiets en natuurlijk met hun kleindochter Hannah .
Maar hij kan ook goed met de computer(beeld en geluid) overweg.
Samen met Willem heeft hij zich de afgelopen maanden druk gemaakt om
t allemaal goed in beeld te krijgen.

Willem is best wel druk met zeilbootjes bij de watersport en samen met Rijna crosst hij
geregeld in hun mooie ouwe lelijke eend door riesweerd en omgeving.

Gelukkig weet hij ook het een en ander
snoertjes en stekkers en computers . Samen hebben ze net
gepuzzeld tot waar we nu zijn.
Willem heeft namens Adri hun verhaal opgeschreven…………..

van
zolang

Leuke ontwikkelingen in/dankzij Coronatijd
Wat is er nu leuk aan Coronatijd zult u denken. Natuurlijk hebben we daar allemaal onze zorgen over en moeten we een
lastige tijd door. Maar het kent ook voordelen. Zo zijn Adrie en Willem inmiddels steeds beter aan het worden in het
uitzenden van kerkdiensten.
Tijdens bijzondere gelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen, konden we de diensten al in beeld en geluid opnemen en
later op een stickje of cd aanbieden aan degene die het graag nog eens wilde zien of bewaren. Er kon een begin en een eind
aan geplakt worden met wat tekst, de slechte stukken konden weggeknipt worden, we hadden daar hadden we dan alle tijd
voor.
Nú kwam er een extra dimensie bij: tijdsdruk!
Zaterdagochtend de dienst opnemen, zaterdag middag bewerken en zaterdagavond op YouTube zetten. Eerst een kale dienst
met een begin en eind titel. Dat werkte!
Maar ja, die dominee vertelde één keer welk lied er gezongen moest worden en vanuit huis kun je niet even op het psalmbord
kijken. De oplossing was om ook in de beelden op de goede momenten aan te geven welk lied er gezongen moest worden.
Ook dat lukte. Tijd om nog een beetje meer perfectie aan te brengen: het zou ook wel leuk zijn om de volledige tekst van een
lied als ondertitel in beeld te brengen. Als ‘t even kon ook nog op het juiste moment in-gemonteerd… ook dat lukte uiteindelijk. Gevolg voor Adrie en Willem was dat zij de diensten al 5x gezien hadden voordat ie online gingen. Beetje veel van t
goede maar wel voor het goede doel.
Veel leerpuntjes doorlopen. Wat is de plaats van de dominee, hoe stelt de camera zich scherp, waar moet de lessenaar precies
staan. Wat te doen met het tegenlicht vanuit de ramen.
Dankzij het samenwerkingsverband in van de kerken in de Liemers kregen Adrie en Willem contact met Arrie van der Vliet,
de beeld en geluidsman van de kerk in Didam. Hij bleek het orakel van de Liemers, veel tips en aanwijzingen hielpen in de
goede richting. “We hoeven het niveau van EO of NOS niet te halen, maar steeds dichter daarbij komen is wel gaaf”.
Inmiddels zijn de eerste live uitzendingen geweest. Weer een nieuwe dimensie! Nog even sleutelen en dan kunnen misschien
ook hier de “songteksten” live in beeld geschoven worden.
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(Vervolg Leuke ontwikkelingen in/dankzij Coronatijd)
Inmiddels zijn de eerste live uitzendingen geweest. Weer een nieuwe dimensie! Nog even sleutelen en dan kunnen
misschien ook hier de “songteksten” live in beeld geschoven worden.
Op de vraag of deze mannen het bijltje er tussentijds wel eens bij neer hebben willen gooien was het antwoord
volmondig: “Nee! Het vreet tijd, zeker om te komen waar we nu staan, maar het is superleuk te zien het steeds beter
wordt. Ook de reacties van de kijkers zijn erg leuk. Het voorziet in een behoefte en daar doen we het toch voor?!”
De volgende stap is dat de zaken zo opgezet gaan worden dat meerdere mensen met enig gemak deze uitzendingen
kunnen verzorgen want met hoeveel plezier ze het ook doen…een zondag gewoon zelf in de kerk zitten zonder verplichtingen is ook wel weer top.

De veranderende kerk in Coronatijd!

Wat een gedoe toch allemaal met die corona.
En dan doen ze op 15 maart de kerk dicht, he-le-maal dicht, maar al snel had de kerkenraad er wat op gevonden. De scriba heeft zich de blaren op de oren en de vingers gebeld
en getypt om de juiste mensen op de juiste plek neer te zetten.
We gaan online, klinkt goed niet dan? Tis net echt.
De jongens van beeld en geluid hebben er heel wat uurtjes in zitten om te krijgen wat we nu
hebben.
En als de kers op de taart zijn we sinds zondag 4 oktober zelfs live online.
Er was is een dominee die zei dat z’n zoon gezegd had, “ik kan beter in m’n bed aan de
kerk denken dan in de kerk aan m’n bed.”
Nou hoe mooi is ’t nu: je kan vanuit je bed naar de kerkdienst kijken!
Hoewel er 30 stoelen beschikbaar zijn in de kerk om live aanwezig te zijn bij de live
opnames!!
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Ria

Vrouw van Ab , moeder, oma, dochter, zus, buurvrouw, tuinierster zangeres (koor),co
groep, bollen cie. gastvrouw en SCRIBA !
Scriba maakt verslag van vergaderingen van de kerkenraad, maakt voor t grootste deel het
rooster voor diensten organisten enz. en schrijft en verstuurd dat wat nodig is.
En toen kwam de corona en de kerk gaat dicht, geen vergaderingen en diensten meer geen
gastvrouw zijn. Dan is de functie scriba een makkie. ( denk je )
Maar niks hoor.
Op 22 en 29 maart was er samen met Ellecom een online dienst.
Daarna vanuit de kerk in Lathum.
En toen begon het.
Met de laptop op schoot de telefoon in de hand de nodige papieren informatie uitgespreid
om zich heen zit ze op de bank begint de scriba met het regelen van een orangist, dominee,
ouderling ,diaken , kerkrentmeester koster : willen ze wel komen en meewerken, zo niet
dan moet er weer een ander gevraagd worden. En dat elke week weer.
Na verloop van tijd kwamen de diensten vanuit de hele Liemers en kreeg ze weer een
beetje “lucht” want ieder regelde zijn eigen dienst.
Toen die sessie voorbij was kwam ’t zanggroepje in beeld. Er zijn nu zo ongeveer 10-12
mensen die om de beurt met z’n drieën zingen, hartstikke fijn en mooi maar ’t moet wel
weer geregeld worden.
Gelukkig is dat Ria wel toevertrouwd !
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31 oktober Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken.
Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen
t.a.v. de katholieke kerk op de deur van de Slotkapel in Wittenberg gespijkerd zou hebben.
Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. In de 16e
eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.Hierbij een woordzoeker met allerlei woorden die
met Luther te maken hebben, veel plezier ermee!
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Protestantse Lezing
Premier Rutte
Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - houdt
minister-president Mark Rutte online de
Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het
goede en mislukte leven. Dit festival wordt georganiseerd door de
Protestantse Kerk. Via een livestream. Zaterdag 31 oktober | 20.30 uur22.00 uur | livestream via www.protestantsekerk.nl

KERKBALANS 2020 / 2021
Dit jaar was het thema voor de actie Kerkbalans “Geef voor je kerk”. Dat heeft het mooie resultaat opgeleverd aan
toezeggingen van € 21.888,--.
Tot eind september was hiervan ruim € 18.000,-- 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.

Het thema voor 2021 wordt “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De actie loopt van zaterdag 16 januari tot
zaterdag 30 januari. Uw 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 vandaag aan de kerk van
morgen. Zodat onze kerk kan blijven bestaan en iets mag blijven betekenen voor iedereen.
De voorbereidingen voor kerkbalans 2021 zijn in volle gang. Graag doen wij alvast
een beroep op u om onze kerk volgend jaar weer financieel 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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Lathumse Oliebollen en
Appelflappen

Al 34 jaar krijgt u van ons
een bestelformulier met deze kop. In 2020 zouden we voor
de 35e keer gaan bakken. Maar helaas hebben wij besloten
om dit jaar geen bollen en flappen te bakken. We kunnen
niet aan alle maatregelen voldoen en ook nog de gezellige
sfeer creëren die we gewend zijn.
Maar uiteraard hopen wij u volgend jaar weer wel van
oliebollen flappen te voorzien.

Van de redactie:
Met veel plezier hebben we met elkaar deze Nieuwsbrief voor u samengesteld.
Dit is het eerste exemplaar dat ik voor u in elkaar mocht zetten. Gelukkig kon
ik daarbij rekenen op veel steun van Bert van der Saag, als ervaringsdeskundige.
Juist in deze tijd is het belangrijk met elkaar in contact te blijven. Deze Nieuwsbrief is hiervoor een bijdrage.
Bovendien verschijnt elke twee weken ons digitale Kerknieuws, met daarin de
verwijzing naar de zondagse vieringen.
We realiseren ons dat niet elk gemeentelid in staat is om de digitale informatie
tot zich te nemen. Voor enkelen gemeenteleden wordt Kerknieuws in een papierenversie aangereikt.
Bovendien is het mogelijk om de zondagse vieringen bij te wonen. In de kerk en
bij meer personen via de verbinding in de Wheme.
Veel leesplezier. Laten we contact houden!
Hartelijke groeten, Willie den Hartog

