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Protestantse Gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
beheerder A. Folmer Kerkeveldstraat 23 T. 225961 ap.folmer@gmail.com 
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Kerkenraad: 
predikant mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter B.H. Talens Heideweg 3 T. 532071  bert@talens.nl 
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organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 T. 221347  kinderkerk@pkn-didam.nl  
crèche mw. W. Blom Oude Maatsestraat 14a T. 228655  wilma.blom@hotmail.com 
Pastoraat: 
voorzitter mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 pastoraat@pkn-didam.nl 
Diaconaat: 
voorzitter vacature  
secretaris mw. J. Steenblik Pr. Beatrixstraat 72 T. 224936 diaconie@pkn-didam.nl 
kerkinactie R. Groefsema De Plataan 163 T. 226735 rgroefsema@hccnet.nl 
rekeningnr.  1111.03.738 
Vorming & Toerusting: 
contactpersoon vacature 
Financiën & Beheer: 
voorzitter G. Kooij Dijksestraat 2 T. 223380 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. 1111.01.468 
Oecumene: 
contactpersoon W.P. Locher Rozenstraat 17 T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
Jeugd & Jongeren:   
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
Publiciteit: 
redactie ‘Samen’ mw. M.A. Kooijman Raadhuisplein 15 -22 T. 223043 publiciteit@pkn-didam.nl  
  Zevenaar 
rekeningnr.  3148.51.801 
 
Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. 

De opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één 

van de kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
Stand december 2009 
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Voorwoord 
Wees goed voor deze aarde 

Wees goed voor deze aarde, 
het dier, de boom, de plant, 
want alles heeft zijn waarde, 
Is schepping van Gods hand. 
Wees goed voor al het leven, 

het heeft een eigen recht. 
De Heer gaf het zijn zegen, 

Hij is er aan gehecht. 
 

Wees goed voor deze aarde, 
zij is Gods eigendom. 

God houdt zo van de paarden, 
de meren en de zon. 

Wees goed voor al het leven, 
Gods hart klopt er in mee. 

Hij heeft zijn Geest gegeven, 
aan berg en dal en zee. 

Wees goed voor deze aarde, 
vertrap en plunder niet. 

Bewerk haar en bewaar haar, 
zoals de Heer gebiedt. 

Wees goed voor al het leven. 
Bezorg de Heer geen smart. 

Wie doodt, hij werkt God tegen, 
hij trapt Hem op zijn hart. 

    Tekst: Hans Bouma 

Verschijningsdata 2010 
Inleveren kopij(vóór 19:30) opmerking Verschijningsdatum Nr. 
dinsdag 5 januari  zondag 17 januari 1 
dinsdag 9 februari Start 40-dagentijd zondag 21 februari 2 
dinsdag 16 maart Palmpasen zondag 28 maart 3 
dinsdag 20 april  zondag 2 mei 4 
dinsdag 25 mei  zondag 6 juni 5 
dinsdag 6 juli  zondag 18 juli 6 
dinsdag 24 augustus Startzondag zondag 5 september 7 
dinsdag 5 oktober  zondag 17 oktober 8 
dinsdag 16 november 1e advent zondag 28 november 9 
dinsdag 4 januari 2011  zondag 16 januari 2011 1 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 9 februari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 17 januari tm. zondag 14 februari 2010 
17 januari 2010 – Tweede zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H.G.A.J. Günther-

van Dijk, Deventer 
Collecte : Hospice Didam  
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Wilma Blom en Marscha van de Peppel 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Video : J. Vaessen  
Klokkenluiders : W. Bikkel en H. van den Dool 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
“Bruiloft te Kana”  Jesaja 62:1-5; Johannes 1:29-2:11 
 

Wat zoek je eigenlijk? 
Een lam van God dat zonden wegdraagt, 

is dat voldoende om op weg te gaan, 
een cryptische beschrijving van een man die zwijgen gaat, 

en kracht toont die verborgen blijft 
en liefde die zich nog raden laat? 

 
Wat zoek je eigenlijk? 

Wijn die eerst water was, 
een leven dat soms opgaat naar feest en vreugde, 

ook voor wie moet leven op de rand van het bestaan? 
 

Wie zoek je eigenlijk? 

24 januari 2010 – Derde zondag na Epifanie, in de gebedsweek voor de 
Eenheid 
11.00 uur : oecumenische dienst in de Mariakerk, mw. ds. A.U. 

Melzer, m.m.v. gospelkoor All Together 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche : Ellen Geven en Christien van der Vliet 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Video : H. Boender 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
 
 
 



5 

“Jij bent mijn getuige” 
De liturgie is voorbereid in Schotland. De Schotten lieten zich inspireren door de 
zendingsconferentie in Edinburgh in 1910, precies 100 jaar geleden. De 
deelnemers daar deden de ontdekking: de wereld is veranderd, dus we moeten 
die kant van de boodschap naar voren brengen die aansluit bij deze nieuwe 
wereld. Getuigen is altijd een dialoog van enerzijds de inspiratie in Christus en 
anderzijds het aanvoelen van het moment.  
In het geseculariseerde Westen zal getuigen anders gaan dan in door christenen 
gedomineerde landen. Meer dan preken vraagt onze wereld om belijden. Meer 
dan een ander vertellen waarin hij of zij afwijkt, moeten wij eerlijk onszelf 
verantwoorden. Het gesprek begint bij onszelf, over onze kwetsbaarheid, onze 
betrokkenheid en ons vermogen recht recht te blijven noemen.    
De door de Schotten aangeleverde liturgie heeft interessante aspecten. Zo is de 
preek vervangen door dialogen aan de hand van verschillende symbolische 
voorwerpen. We hopen u te mogen begroeten op 24 januari in de Mariakerk. 

31 januari 2010 – Vierde zondag na Epifanie  
10.00 uur : dienst voor jong en ouder, mw. ds. A.U. Melzer, m.m.v. 

gospelkoor All Together 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche : Melitta van der Vliet en Mart Ros 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Video : mw. A. Ketterink  
Klokkenluider : D. Schep 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis en start winteractiviteit 
 
“Tegen zinloos geweld” 
Samen met de JOPper’s, de jongeren in de gemeente, hebben we deze dienst 
voorbereid. 
We hebben de film “Wit Licht” samen bekeken, die gaat over kindsoldaten in 
Afrika. Geweld is een steeds terugkerend thema in de Bijbel, vanaf het begin. 
Wat betekent geweldloos nu? Wat zijn de richtlijnen die Jezus ons aangaf in de 
Bergrede? Hoe kunnen we deze omzetten? Het gospelkoor zingt op deze 
zondag, de jongeren hebben hun speciale bijdrage die ons aan het denken en 
het doen zet. Na de dienst willen we een tegel plaatsen tegen zinloos geweld op 
het pad naar de kerk. Samen vieren, nadenken en doen. Wees welkom! 
In deze dienst leggen Arja de Kroon en Lies Beijer, pastoraal medewerkers, de 
belofte van geheimhouding af en wordt Trudi Boelee aangesteld als cantor. 
 

4 februari 2010 
15.30 uur : oecumenische dienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. 

Melzer  
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7 februari 2010 – Vijfde zondag na Epifanie   
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer  
Collecte : Kerk in Actie - werelddiaconaat; avondmaal: project 

Bangladesh   
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche : Paulina van Grol en Kirsten Smit 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Video : J. Boelee 
Klokkenluiders : R. Mintjes en T. Folmer 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
We hebben al een begin gemaakt van de nieuwe lezingencyclus uit Exodus. Het 
verhaal van Mozes begeleidt ons tot aan Pasen, dat zijn wortels heeft in het 
gedenken van het pesachmaal op witte donderdag. Maar nu staan we nog aan 
het begin. Drie vrouwen spelen een belangrijke rol: de moeder van Mozes, zijn 
zuster en de dochter van de farao. Alle drie doen ze iets wat je niet zomaar zou 
verwachten. Ze doorbreken het normale patroon, wijken af van het gangbare en 
redden daarmee een kind en een volk. De moeder van Mozes houdt het kind niet 
bij zich, maar doet afstand van hem. Zijn zus houdt zich niet op de achtergrond, 
maar springt in de bres en spreekt een Egyptische prinses aan. Deze dochter 
houdt zich niet aan het bevel van haar vader, maar beschermt het leven van het 
ten dode opgeschreven jongetje 

Voor niemand bang. 
Soms is dat overmoed, 

groot denken van jezelf, klein van de ander. 
Maar hier en nu is het de kunst, de gave 

niet te verharden in de tegenslag 
niet te verstarren als het tegenloopt 
maar recht en middendoor te gaan 

niet stilgezet maar tot het echte leven opgestaan. 
maak mij voor niemand bang. 

 
Exodus 2:1-10; Lucas 5:1-11 

14 februari 2010 – Zesde zondag na Epifanie  
10.00 uur : dienst  van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, 

Zutphen 
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche : Marian Lenting en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Video : H. Boender 
Klokkenluider : H. Boender 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
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Mozes is ‘gevonden’ door de dochter van de farao en wordt opgevoed in het 
paleis, met ‘staatssubsidie’. Dat is de grap die in dit verhaal zit. Tegelijk is het 
ook tragisch. Want waar hoort Mozes thuis? Aan het Egyptische hof, waar hij 
opgroeit? Of in het getto van de Israëlitische slaven, waar hij vandaan komt? En 
enorme split is het, en een vraag waar zijn loyaliteit naar uitgaat. Het lijkt 
eenvoudig maar is het niet. Twee werelden komen samen. Zelfs zijn naam heeft 
twee betekenissen. De Egyptische betekenis is: ‘zoon van …’ en op de 
stippeltjes staat dan meestal een godennaam. In het vervolg zal blijken van 
welke God Mozes een zoon is. De Hebreeuwse betekenis van zijn naam is; “Hij 
die uit het water trekt.” Zoals Mozes zelf uit het water is getrokken en van de 
dood is gered, zo zal hij de Israëlieten van de dood redden. 
 
Exodus 2:11-25; Lucas 6: 17-19 

Van de predikant 
Terugblik 2009 
In mijn overdenking van de oudejaarsavond vertelde ik over een collega van mij 
in Duitsland die een nieuw gebruik in zijn familiekring heeft ingevoerd. Ergens in 
hun huis staat een mooie schaal en vanaf het nieuwe jaar werden er briefjes in 
verzameld. Minstens één keer per maand schrijft ieder uit het gezin iets neer dat 
hij aan goeds heeft meegemaakt, gelezen of gehoord: over een mooi schilderij 
dat hij heeft gezien, hippe muziek, een gedicht of een gedachte. 
Door het jaar wordt dit verzameld en op oudejaarsavond wordt met al die briefjes 
het jaar opnieuw beleefd. Maar dan vanuit een bijzonder perspectief. Met al die 
briefjes wordt het een vrolijk jaar waarmee de schaduwkanten gedragen worden, 
omlijst. Ik heb toen een lijst gemaakt wat op briefjes had kunnen staan als we dit 
in onze kerkelijke gemeenschap hadden gedaan, naast het ‘gewone’ werk van 
zondagse diensten, omzien naar elkaar en het besturen van het geheel. Het is 
indrukwekkend, en nog eens wordt duidelijk hoe snel je mooie dingen dreigt te 
vergeten. Leest u eens en weet dat bij elk gebeuren talloze verhalen horen waar 
avondenlang over verteld zou kunnen worden: 
• Het begon in januari met de dienst voor jong en oud over talenten. Ons 

gospelkoor ‘All Together’ zong voor het eerst in een dienst. Nu zijn ze niet 
meer weg te denken. 

• Nadat het stiltecentrum in Meulenvelden werd gerealiseerd was dit het jaar 
dat, op de zomer na, elke maand een dienst werd gehouden in Meulenvelden 
en op de hoogtijdagen soms wel twee! Een teken van levende oecumene.   

• En dan Paulus. Het gevleugelde woord ging de gemeente rond. “onze 
dominee houdt van Paulus. ” Dat bleek in de kerkdienst met het musicalkoor 
uit Borne en later met ons bezoek aan de musical zelf in Borne. Zouden we 
zoiets ooit hier in Didam kunnen realiseren? In oecumenisch verband 
misschien? 
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• De providers werden joppers, met hun opperjopper Marianne, die de taak als 
jeugdouderling op zich nam. Nu is er regelmatig een soos, waar we samen 
eten en inhoudelijk doorpraten. Na een afsluitende bijeenkomst voor de zomer 
waar we gingen bowlen en laser-gamen, iets dat ik voor het eerst deed, 
ontstond het idee van een kerkdienst over ‘zinloos geweld’ onder het genot 
van een heerlijke hamburger bij de Mac. 

• De spanning waar we als gemeente in hebben gezeten toen onze Statenbijbel 
werd gestolen. Eeuwen in bezit van de gemeente. Dat heeft zeer veel 
slapeloze nachten gekost. De vreugde dat ze weer terug was, de geweldige 
inzet van politie, de ouderling die bij haar bezoek aan New York ook aanklopte 
bij het bureau van zangeres Rianne met de vraag of de verloren gegane 
bladzijden bij haar waren gearriveerd. Het tragische ongeval en het noemen 
van de naam van Elrond op Allerzielen. Dankzij de inzet en het volhardend 
geloof ligt de Bijbel weer op de kansel: een Bijbel met geschiedenis. 

• De sobere maaltijd stond in het teken van de voedselbank in Zevenaar. Nu is 
de voedselbank in Montferland een feit. Theo Reuling is er actief in geweest, 
onze diaconie heeft het van harte ondersteund. Opnieuw een oecumenisch 
optrekken samen met maatschappelijke organisaties. Het is een teken dat in 
de gemeente de voedselbank noodzakelijk is en hopelijk vindt een ieder die 
het nodig heeft de weg ernaartoe. Mocht u meer informatie willen over het hoe 
en wat, dan kan dat in alle vertrouwelijkheid altijd bij de diakenen. 

• Het vastenproject van KIA is een vaste prik. Dit jaar werd de vastenkalender 
aan de leerlingen van de Albert Schweitzerschool aangeboden. Een prille 
samenwerking die misschien tot meer mag uitgroeien.  

• 4 mei herdenking. Samen met de Oranjevereniging en de basisscholen 
hebben we een indrukwekkende herdenking gehad in Meulenvelden, daarna 
de optocht naar het monument, de scouting, de gedichten, de muziek. 
Opnieuw was er een vredestocht over de grens heen, ook in oecumenisch 
verband. Vanuit ’s Heerenberg liep de pelgrimage naar Emmerich, waar we 
gastvrij werden ontvangen en ‘All Together’ voor het eerst internationaal 
optrad. 

• De gemeenteavond over het Oikocredit.  
• De paascyclus is een vast gegeven en voor menigeen het hoogtepunt van het 

kerkelijk jaar. Dit jaar hebben we de doopgedachte met een ritueel gevierd. 
Voor mij en voor velen voor het eerst, indrukwekkend om het te doen en te 
ondergaan. 

• Het jeugdwerk groeide steeds meer boven het plaatselijke uit. De contacten 
die ontstonden met Halle tijdens de voorbereiding van de zomeruitwisseling 
werden steeds intensiever. Zo zeer dat we over en weer elkaar bezoeken met 
de jeugddiensten en zelfs samen voorbereiden. Dat is wat de landelijke PKN 
voor ogen staat, regionale samenwerking. 

• de Pinksterwake. Ook dat is een terugkerende oecumenische viering in de 
week voor Pinksteren. De Geest waait en gaandeweg groeit er een 
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vanzelfsprekendheid om als voorgangers in de ‘dependance’ van de ander te 
vieren.  

• Met Pinksteren vierden we de belijdenis van Wilma Blom. Dank aan de 
jongeren die in de voorbereiding hiermee optrokken. De gesprekken waren 
gezamenlijk, voor Wilma was het duidelijk dat zij in het openbaar haar geloof 
wilde uitspreken en deed dat in een brief die ze voorlas. Ze ontving de zegen 
voor haar verdere weg in de voetsporen van Jezus zelf. 

• In juni was de fietstocht naar Hoog- Keppel, paard en wagen volgeladen met 
vrolijke zangers, de lekkere Hall’se pannenkoeken. Het was gezellig en het 
leverde een bijdrage voor de uitwisseling met Bonchida.  

• En zo ontstond het theaterstuk over Noach. Bovenop een stellage was een 
ark gebouwd. In een intensieve week, waar we allen met plezier op 
terugkijken, zongen en dansten we met elkaar. We sloten de week af in de 
pastorietuin met een goulashfeest. Toen al klonk bij het afscheid nemen: … 
tot volgend jaar in Bonchida.  

• Voor de zomervakantie namen we afscheid van de kinderen van de 
kindernevendienst. Zij kregen de zegen mee voor de volgende stap in hun 
leven. De middelbare school. Een rugzakvol ter ondersteuning en een welkom 
in de groep van de joppers. Op de avondmaalstafel heel veel boeketten voor 
de examenkandidaten. Ook zij gingen ‘over’ naar een volgende stap in hun 
leven. Een klein teken vanuit de kerk: denk eraan … we vergeten jullie niet, je 
blijft altijd welkom. Tja, en zo ontstond het idee van het instapmoment. En op 
de startzondag begroeten we de 4-jarigen met een grote bij … ‘jij hoort erbij’.  

• Na de zomer was het de vredeszondag. Met de oecumenische werkgroep 
voorbereid, een bijzonder moment.  

• In het najaar begon het nieuwe elan vanuit de PKN, een missionair elan. Wat 
dat precies inhoudt, daar hoort u meer van. Als kerkenraad sluiten we hierop 
volmondig aan. Intern wordt er veel over nagedacht en stappen gezet, zelf als 
preikant ben ik betrokken bij het missionair gebeuren in de regio en werd ik 
gevraagd om landelijk wat mee te denken. Deze maand  bent u uitgenodigd 
voor de gemeenteavond rondom het missionair elan. 

• Ik ben de startzondag vergeten. Een dag om te vieren, een moment van 
bezinning, een middag vol ontmoeting en een hele lekkere afsluiting!!! Met 
dank aan ieder die hierbij betrokken is geweest. 

• De herfst staat in het teken van de oogst. Elk jaar weer zorgen we samen voor 
de bakjes. Het fruit, de jam, de bloemen alles wordt verzameld, gereed 
gemaakt en ook dit jaar weer brachten we de bakjes samen rond. Een inzet 
die de waardering krijgt niet alleen van de bezochten.  Namens hen allen: 
dank. 

• De herdenking van hen die ons zijn ontvallen, Allerzielen. Een dienst die elke 
keer weer indrukwekkend is. Ondersteund door de cantorij, de muziek, de 
teksten, hopen we elk jaar opnieuw mensen tot steun te zijn in tijden die 
donker en zwaar zijn. 
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• En toen ontstond opeens vanuit de kinderkerk de vraag om mee te doen in 
het schoenenproject. Alle kinderen deden mee en velen, heel velen uit de 
gemeente met hen. Uiteindelijk brachten namens ons allen Corné, Colet en 
Colijn 80 dozen naar de verzamelplaats. Een hele achterbak van de Mercedes 
vol! Trots zwaaide deze dominee hen uit. En op kerstochtend werden we 
bedankt met het schoenendozenlied. Ontroerend. 

• De vespers in de adventstijd. Een zo andere sfeer. Uitnodigend tot inkeer en 
bezinning, toelevend op de kerst. Het oecumenisch koor, de teksten, de stiltes 
in een tijd van hectiek een plaats van rust. 

• Ook dit jaar hadden we een levende kerststal in aansluiting op de 
kinderkerstnacht. Ap Steenblik blies de midwinterhoorn (!), de schaapjes 
mochten vervoerd en waren zo tam dat al die handjes de warme vacht konden 
voelen. Dank aan de herders. De joppers speelden voor de kinderen het spel, 
zorgden voor de chocomelk en de kransjes, en juf Ria werd door de 
kerkgangers al voor de volgende kerst ‘geboekt’. Het was zo stil toen ze het 
verhaal vertelde van Martijn de schoenmaker.  

• Na de sfeerdienst voor de kinderen volgden de kerstnacht samen met de 
cantorij. Uit logistieke redenen wat vroeger dan andere jaren, maar net zo 
warm. We vierden het samen. Net als de kerstochtend, ondanks sneeuw en 
ijs. Vooraf oud bekende kerstliedjes, en in de dienst ‘All Together’. 

• 2009 sloten we af met twee ‘oliebollen’-dagen. 4000 oliebollen, hard werken, 
veel gezelligheid, lekkere soep en broodjes, prima verkopers en lange 
bestellijsten. Het was een hele organisatie, de vermoeidheid in de gezichten 
te lezen, maar de pret stond in de ogen en een geweldig resultaat. 

 
Nogmaals dank aan iedereen, zoveel handen, zoveel inzet, zoveel inspiratie, 
zoveel bestuurskracht, zoveel betrokkenheid ook op elkaar, zoveel 
enthousiasme, dat wil letterlijk zeggen ‘in God’ of gedreven door Gods Geest. 
Kortom: deze gemeente is het meer dan waard! 
 
Op naar 2010 … doet u mee? 

Afwezig 
Nu u dit leest ben ik samen met ds. Wim de Jong uit Halle en ds. Kor Datema uit 
Varsseveld voor ruim twee weken in Kameroen. Op 4 januari komt ds. Janos 
Marton uit Bonchida met twee collega’s hier naar Didam. Ook zij gaan mee naar 
Kameroen. Wij zijn allen uitgenodigd door Kerk in Actie om mee te doen aan een 
internationaal ontmoetingsproject in Kameroen. We zullen daar samen met drie 
Kameroenese collega’s Bijbelstudie rondom het Bijbelboek Daniël doen waarbij 
de dialoog tussen noord-zuid, oost-west en het grote verschil in cultuur 
meeresoneert. Erg spannend en in een volgende Samen zult u er meer over 
horen. Als het nodig is kunt u tussen 4-20 januari altijd contact op nemen met de 
scriba Arja Schep. 
           ds. Annette Melzer 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
Actie Kerkbalans 2010 
We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen elkaar in alle 
opzichten een voorspoedig en gelukkig 2010 toe. Wij hopen dan dat veel van 
onze voornemens, die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren, 
gerealiseerd kunnen worden.  
 
Ook het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarvan u lid bent, 
hoopt dat. Onder het motto “Een kerk is van blijvende waarde” worden alle 
gemeenteleden in de periode van 17 t/m 30 januari benaderd voor de jaarlijkse 
vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze eigen gemeente.  
 
Wij vragen uw speciale aandacht voor de informatiefolder en de brief in de 
Kerkbalans-envelop.  
 
U hebt vorig jaar bij de actie Kerkbalans 2009 een totaalbedrag van € 46.546,00 
toegezegd; een lichte stijging t.o.v. het voorgaande jaar. Nogmaals hartelijk dank 
daarvoor. 
 
Het college van kerkrentmeesters ziet daarom de actie Kerkbalans 2010 met 
veel vertrouwen tegemoet zodat het werk van de kerk kan doorgaan en we ons 
fraaie kerkgebouw in stand kunnen houden. 

Overige acties 
      €  toegezegd  €  ontvangen tot 5 januari 
Kerkbalans 2009   46.546,00    44.140,00 
Eindejaarscollecte          1.299,00 
Solidariteitskas           3.020,00 

Collectebonnen 
Vraag ernaar bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  
Altijd gemakkelijk; geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij de 
belastingen. Een kaart bonnen kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 
bonnen van € 1,- 

Oliebollenactie 
De evenementencommissie heeft op 28 en 29 december een oliebollenactie 
georganiseerd. De actie heeft netto € 1.150,00 opgeleverd. Een prachtig 
resultaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers, jong en oud. Zoals u hebt kunnen 
lezen in de “Samen” van oktober jl., sluit de begroting voor 2010 met een tekort 
van bijna € 9.000,00. De opbrengst van de actie is daarom meer dan welkom.  
Namens het college allemaal heel hartelijk bedankt. 
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Energieverbruik 
Als gevolg van het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in 2008 is het 
gasverbruik in de periode 1 januari 2009 – 1 januari 2010 bijna gehalveerd in 
vergelijking met het verbruik in de jaren 2006 en 2007. 

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Wij vragen u dringend om datums van activiteiten vroegtijdig door te geven aan 
de heer Ap Folmer. Dit geldt uiteraard ook voor wijzigingen!! 
 
Het kerkzaaltje en de huiskamer worden namelijk ook frequent verhuurd aan 
derden. 
            Wim Kooijman 

Kerkvisitatie 
Enige tijd geleden ontvingen wij van de PKN het bericht, dat onze gemeente 
najaar 2009 of begin 2010 weer in aanmerking komt voor een reguliere 
kerkvisitatie. 
 
We zijn een datum overeengekomen en het is de bedoeling dat de visitatoren 
ons bezoeken op woensdag 3 februari 2010. 
Zij zouden de visitatie graag uit drie delen laten bestaan: 
• een gesprek met gemeenteleden (die daar behoefte aan hebben) 
• een gesprek met de predikant 
• en een gesprek met de kerkenraad. 
 
De indeling van de avond zal er dan zo uit komen te zien: 
• 18.30 – 19.00 uur:  gesprek met de predikant 
• 19.00 – 19.45 uur:  gesprek met gemeenteleden 
• 20.00 -  …… ….. :  gesprek met de kerkenraad. 
 
Mochten er gemeenteleden zijn, die gebruik willen maken van de mogelijkheid 
om met de visitatoren te spreken, dan kan dat aan mij worden doorgegeven. Ik 
zorg er voor dat uw verzoek bij de visitatoren terecht komt en de afspraak 
gemaakt wordt. 
        Arja Schep – van der Klis, scriba. 
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Uitnodiging Gemeenteavond 20 januari 2010 
De gemeenteavond zal in het teken staan van DE MISSIONAIRE RONDE. 
Daar hebt u via SAMEN al het een en ander over kunnen lezen. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland vestigt onze aandacht dit najaar op een 
landelijke “Missionaire Ronde”. Een ronde die bedoeld is om in gesprek te gaan 
met iedereen die zich betroken voelt bij het werk in hun kerk, en samen op zoek 
te gaan naar initiatieven die het mogelijk maken om “kerk naar buiten” te zijn. 
 
In onze kerk is het gesprek over het missionaire werk van kerk en gemeente 
(weer) actueel. 
We leven in een tijd waarin gemeenten kleiner worden en pessimisme 
gemakkelijk de overhand krijgt. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende initiatieven 
waarbij mensen die op afstand van kerk en geloof leven weer in contact worden 
gebracht met het evangelie en de geloofsgemeenschap. Daarover willen we met 
u in gesprek. Om samen te zoeken naar goede missionaire mogelijkheden voor 
plaatselijke gemeentes. De Protestantse Kerk in Nederland is daar de afgelopen 
maanden ook mee bezig geweest. De missionaire praktijk is in kaart gebracht en 
in een werkmap geordend in 30 modellen. 
 
De PKN wil niet het zoveelste plan van bovenaf droppen, juist omdat in het 
missionaire werk nauw luistert, dat gemeenten het zó vorm en inhoud kunnen 
geven, dat het past bij de eigen wijze van plaatselijk gemeente zijn. 
Wat de PKN wel wil is ingaan op de gesignaleerde vraag naar praktisch 
bruikbare mogelijkheden, adequate werkwijzen en voorbeelden uit de praktijk. 
 
Bij de werkmap met de 30 modellen hoort ook een DVD. Aan de hand van de 
DVD wordt de avond ingeleid en dit zal waarschijnlijk heel wat gespreksstof 
aanreiken. De heer Floor Barnhoorn, gemeenteadviseur Protestantse Kerk 
Nederland voor de classes Doetinchem, Winterswijk en Zutphen zal deze avond 
leiden en met u in gesprek gaan over hetgeen u bezig houdt. 
 
Zet 20 januari in uw agenda, zodat u op de gemeenteavond om 19.45 uur (voor 
een eerste kopje koffie) in het kerkhuis van de partij kunt zijn. 
 
Namens de Kerkenraad, Arja Schep – van der Klis, scriba 
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Van de taakgroep eredienst 
Tijdens de laatste vergadering van de taakgroep Eredienst is er heel veel 
besproken. Een erg belangrijk punt was: we moeten op zoek naar nieuwe 
mensen om de groep te komen versterken. Wij zijn blij nu al te kunnen melden 
dat we Dini Luitwieler en Teus Beijer bereid hebben gevonden om zich bij ons 
aan te sluiten. Zo zijn we weer compleet! 
Voor 2010 hebben we een aantal plannen op tafel gelegd, die ondertussen ook 
al vorm hebben gekregen. De taakgroep functioneerde voorheen veelal 
coördinerend, maar we willen daarnaast in de toekomst toch ook meer als 
denktank gaan functioneren. 
Eén van de plannen is: door het jaar heen diensten organiseren, die mede 
voorbereid zijn door gemeenteleden, zowel door jongeren als door volwassenen. 
We zijn voortvarend te werk gegaan en we hebben al data geprikt. U kunt dus nu 
al kijken wanneer u tijd hebt om eens mee te doen en mee te denken met onze 
predikant om zo samen te ervaren hoe een dienst “groeit” en tot stand komt. 
Op 23 februari wordt de dienst voorbereid van 7 maart. En dat is een speciale 
dienst die uitgezonden wordt door het IKON. 
Op 18 mei kunt u mee doen aan de voorbereiding van de Pinksterdienst en op 
12 oktober voor de oogstdankdienst van 17 oktober. 
Zowel de dienst op de laatste zondag van januari als de dienst van 22 augustus 
wordt mede voorbereid door de JOPpers.  
In juni (of anders misschien op de startzondag) staat een Openluchtdienst op het 
verlanglijstje en in het najaar zal er een speciale Taizé dienst georganiseerd 
worden. Daar hoort u tezijnertijd meer over. 
In Zevenaar worden al jaren Thomasvieringen gehouden. We willen ons licht 
eens opsteken bij de organisatoren van deze vieringen en eens zien of we ook in 
Didam een dergelijke viering voor elkaar kunnen krijgen. 
Misschien is het leuk om met een groep gemeenteleden als voorproefje eens 
een Thomasviering (meestal op een zaterdagavond om 19.00 uur in Zevenaar) 
bij te wonen. 
 
Mijn vraag is nu: wie wil er meedoen aan de voorbereiding van bovengenoemde 
diensten? Je samen buigen over liederen, teksten, gebeden, gedichten, het 
thema van de preek en het uitwerken van al deze onderdelen tot een mooie 
liturgie is een bezigheid waar je veel in kwijt kunt, maar waar je ook veel van 
kunt leren! Wij worden er enthousiast van! Nu u nog! 
U kunt zich opgeven bij Annette of bij ondergetekende. Gewoon DOEN! 
 
     Namens de taakgroep, Arja Schep – van der Klis.  
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Oliebollenactie 2009 
Evenals vorig jaar heeft een aantal 
vrijwilligers zich ingezet om de 
kerkkas enigszins te spekken. 

Op 12 november 2009 zijn we bij 
elkaar gekomen om een plan van 
aanpak te maken. Dat heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat er 200 
pakken oliebollenmix,60 
literzonnebloemolie, 100 pakjes 

krenten, 100 pakjes rozijnen, 40 kilo 
appels en 2 flessen citroensap, dat 
alles ingekocht bij de Super-Coop in 
ruil voor een verkooppunt in hun 
winkel, in twee dagen tijd zijn 
omgetoverd tot ongeveer 4200 
oliebollen van goede kwaliteit. Om dit 
aantal bollen te realiseren was er 

besloten om een bakwagen te huren 
met afzuiging. 
Vorig jaar roken de bakkers eind mei 
nog naar oliebollen! Dit wilden we nu 
voorkomen, twee dagen oliebollen 
lucht is immers ook lekker. 

De bakwagen werd de avond te 
voren gebracht en opgesteld voor de 
hoofdingang van onze Kerk. 
De kabels aangesloten en in de 
vroege ochtend van 28 december 
was het al vroeg een drukte van 
belang in en om de Kerk aan de 
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Torenstraat. De bakken gevuld met 
50 liter olie en binnen in het knusse 
kerk keukentje werd gemixt, 
gemengd en gekneed dat het een 

lieve lust was. Het enige storende 
lawaai kwam van de boormachine die 
werd gebruikt om de grote 
hoeveelheden beslag te mixen. Na 
een korte inwerk periode rolde er 
iedere 9 minuten een emmer beslag 
van de productielijn die vervolgens 45 
minuten de tijd kreeg om te rijzen. 
Iedere emmer beslag werd 
vervolgens kritisch gekeurd door de 
opperbakker alvorens in de hete olie 
het rijzende leven te beëindigen en 
als oliebol verder door het leven te 
gaan. De eerste bollen werden door 

kenners geproefd en goed bevonden. 
Het was nu zaak om de grote 
hoeveelheid bestellingen te 
verzorgen. 

Een aantal vrijwilligers sorteerde de 
bollen en telden de bestelde 
hoeveelheden uit om die vervolgens 
in te pakken en van naam en adres te 
voorzien.  
 
De stemming was opperbest. Wel 

was er nog twijfel of we het 
noodzakelijke aantal bollen konden 
verkopen om uit de kosten te komen. 
De opperbakker was echter van 
mening dat de verkoop geen enkel 
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probleem zou zijn. Er waren immers 
al 1800 bollen op voorhand besteld. 
Natuurlijk was er ook gezorgd voor 
soep en broodjes voor de vrijwilligers. 
Gezien de kwaliteit van de soep 
moeten we eens overwegen of wij 
volgend jaar naast de oliebollen ook 

nog eens soep moeten gaan 
verkopen. De onderlinge 
samenwerking en de sfeer waren 
goed en plezierig. Een ieder sprong 
bij waar nodig. Aan het einde van de 

eerste dag stond de teller op 2200 
oliebollen en alle bestellingen waren 
de deur uit, ook weer dank zij een 

aantal buffelaars die onvervaard door 
het gladde Didam en verre omgeving 
trokken om de bestellingen af te 
leveren. Moe maar voldaan over het 
bereikte resultaat toog een ieder om 
18.00 uur naar huis om de volgende 
ochtend vroeg weer aanwezig te zijn. 
Ook de tweede dag verliep het 
bakproces meer dan voorspoedig in 
een sfeer mogelijk nog beter dan de 

eerste dag. Er werd heel wat 
afgelachen en zo links en rechts wat 
katten uitgedeeld en ontvangen! 
Het verkooppunt bij de Super-Coop 
ging aan de slag en de omzet steeg 
met sprongen, de bevoorrading had 
de handen vol om de kraam van 
bollen te voorzien. De medewerking 

van de bedrijfsleider en personeel 
van de Super-Coop was meer dan 
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voortreffelijk, ook zij bedankt 
daarvoor. 

Rond de klok van 14.00 uur stond de 
laatste emmer beslag te rijzen en 
waren er ongeveer 4200 bollen 
gebakken. 
Na een intensieve schoonmaakbeurt 
van materiaal en keuken schoven alle 
vrijwilligers aan om gezamenlijk een 
glas wijn van Aerdtse bodem te 
genieten en met een lekker hapje. 
Vermoeid maar voldaan sloten we de 
dag af. 
In de tussentijd had onze 
onvervangbare financieel adviseur de 

voorlopige stand uitgeteld. Er was 
een netto bedrag van 1150 euro 
overgebleven van deze 
oliebollenactie. Rest mij om iedereen 
te bedanken voor zijn of haar inzet en 
vooral voor de collegiale steun van 
iedereen aan iedereen als dat even 
nodig was. Het was weer een 
stimulerend voorbeeld van een 

Gemeente in actie! 
       
     Wim Bikkel

Select–express 
Met plezierige herinnering aan de zoektocht door Tesma, Meulenvelden en 
Panhuis vorig jaar waarbij wij als oliebolbezorgers diverse oudere 
gemeenteleden ontmoetten, togen wij ook dit jaar weer op pad. Nu was ons een 
andere wijk toebedeeld. Een nieuwe uitdaging: zoek de klant in “Het Kwadrant” 
en kijk ook om de hoek. Op het eerste adres bleek het geld al klaar te liggen. 
Helaas hadden we geen wisselgeld. Gelukkig kwam een buurvrouw thuis van het  
boodschappen doen. Ze wilde wel wisselen. ”Pakt u maar wat u nodig hebt!” Had 
ik zo’n vertrouwd gezicht? De volgende bestellingen konden vlot afgeleverd 
worden. Een mevrouw bood aan de bestelling voor haar buurvrouw aan te 
nemen als deze niet thuis zou zijn. Met een oliebol in haar hand opende ze 
lachend de voordeur voor de tweede keer. Een andere klant nodigde ons uit voor 
de thee, een volgende vond de oliebollenactie een leuk initiatief van de kerk en 
de laatste klant schitterde door afwezigheid. Select-express: lang niet iedereen 
in deze buurt kreeg binnen anderhalf uur oliebollen thuisbezorgd. Het ging om 
een select gezelschap. Wie zou daar volgend jaar niet bij willen horen? 
Vroegtijdig oliebollen bestellen dan! 
       Uw bezorgers,Jens en Greet Vaessen 
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Overvloed 
Als U dit leest is december al weer voorbij. Sint Nicolaas en al zijn zwarte pieten 
zijn in het kader van de vreemdelingenwet weer op de boot gezet en vertrokken 
naar hun land van herkomst. Er waren bij het vertrek geen kinderen die hem 
toezongen zoals bij zijn aankomst, er was alleen een afvaardiging van de 
populisten om hem hartelijk uit te zwaaien. Zeg maar dag met je handje. De 
vertegenwoordigers van het midden en kleinbedrijf hadden geen tijd. De 
stoomfluit van de vertrekkende stoomboot werd al overstemd door het 
jingelbellen van de arrenslee van de Kerstman. De klanten stroomden al weer de 
supermarkten binnen om hun kerstinkopen te doen. Onvoorstelbare 
hoeveelheden drank en voedsel werden overgeladen van winkelschap in 
winkelwagen en na het oplossen van de files voor de kassa, in de bagageruimte 
van personenauto's en fietstassen door stad en dorp gesleept om opgeborgen te 
worden in voorraad kasten. Voedsel samengesteld uit grondstoffen van overal uit 
de wereld. Voedsel waar na de feestdagen tonnen van weggegooid worden. Te 
veel gekocht, uit hamsterwoede of onnadenkendheid. Als ik dit, wandelend over 
de parkeerplaats van een supermarkt, aanschouw krijg ik het gevoel dat ieder 
gezin in het dorp minstens 4 arme vluchtelingen te eten krijgt met de kerstdagen. 
Ook oudejaarsavond is voorbij. Een avond waarop we tot bezinning komen. 
Melancholiek denken aan wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Nog erger dan 
op andere dagen beseffen velen onder ons deze avond wat eenzaamheid 
betekent na het kwijtraken van je partner of kind. Dan begrijpen we eens te meer 
dat geluk en gezondheid niet te koop zijn, al wil de ondernemer ons dat in zijn 
eindejaar folders wel doen geloven. Een ding is wel zeker, wij leven hier dicht bij 
de Tempel van overvloed. Of een ieder daar ook van profiteert is wat anders! In 
de Tempel was eten en geld in overvloed. Wie daar aan twijfelt, moet eens de 
vele kathedralen bekijken in de landen om ons heen. Van al de dieren die op het 
altaar van de Tempel in Jeruzalem geofferd werden deelden de priesters na 
afloop vlees uit aan de armen en behoeftigen. Er was genoeg voor een ieder die 
dicht bij het vuur zat en bleef zitten. Jezus had zo zijn bedenkingen tegen de 
gang van zaken in de Tempel. Sterker nog, Hij gooide de geldwisselaars naar 
buiten en ging de confrontatie aan met de Schriftgeleerden. Dat werd Jezus en 
zijn volgelingen niet in dank afgenomen. Dat zou Jezus nog duur komen te 
staan. Jezus en zijn volgelingen zochten hun heil ver weg van de Tempel. Hij 
trok naar de zee van Galiléa en zijn schare volgelingen volgde Hem. Weg van de 
Tempel van overvloed. Daar kreeg Jezus de boodschap dat Johannes, een 
trouwe volgeling, onthoofd was. Jezus, terneergeslagen en verdrietig, vertrok per 
schip naar een eenzame plaats aan het meer. Hij wilde even alleen zijn. 
Nadenken en rouwen over het verlies van een trouwe volgeling. Velen onder ons 
weten wat het is om een dierbare te verliezen. Maar de schare volgelingen liet 
Jezus niet met rust. Zij volgden zijn schip te voet langs de oever van het meer. 
Toen Jezus aan land ging zag Hij de schare vermoeide hongerige en zieke 
volgelingen. Jezus genas velen van hen en toen de avond viel zeiden de 
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discipelen,"stuur hen weg naar de dorpen in de omgeving. Daar kunnen zij 
spijzen kopen om zich te voeden". Maar Jezus had andere plannen. Hij was 
geen populist. Hij nam vijf broden en twee vissen, het enige wat er was. De 
menigte ging in het gras zitten en Jezus keek omhoog, sprak de zegen uit en 
brak het brood. De discipelen deelden brood en vissen rond, er was voldoende 
voor iedereen. Er bleven zelfs manden vol brood over. Er waren vijfduizend 
volgelingen. Jezus zou deze spijziging nog een keer herhalen. Ik noem het 
bewust geen wonderbare spijziging, want dat is het niet in mijn beleving. Jezus 
bewijst ons hier overduidelijk dat er op onze wereld voedsel genoeg is voor 
iedereen. Zelfs als je ver van de Tempel van overvloed verwijderd bent. De 
schare is op pad gestuurd zonder leeftocht. Die leeftocht was immers voor de 
volgelingen van de Schriftgeleerden en niet voor de zwervers die achter een 
prediker aanliepen die niet hun verhaal vertelde maar zijn eigen visie. Een 
opstandeling! Nu zouden wij zeggen, een potentiële terrorist. Slechts vijf broden 
en twee vissen waren er voor hen. Een restje van de overvloed van de 
Schriftgeleerden en hun volgelingen. Is dat niet een beetje het beeld van onze 
tijd. Leest Jezus ons hier niet de les? Er is voedsel voor iedereen op de wereld, 
het enige wat moet gebeuren is dat voedsel rechtvaardiger verdelen. En zelfs 
dan is er meer dan voldoende, er blijft zelfs genoeg over. Overvloed dus voor 
iedereen. Er is zelfs voldoende om een hele schare te voeden. Dat verhaal gaat 
ook op in onze eenentwintigste eeuw.  Jezus wijst ons op onze 
verantwoordelijkheid om tot een rechtvaardiger verdeling van eten en welvaart te 
komen. Net als Hij moeten wij geraakt worden door de ellende en honger van 
velen in deze wereld. Hij zegt ons, kijk het zijn maar vijf broden en twee vissen 
maar als je oprecht de wil hebt om te delen is er meer dan voldoende. Wij 
worden er niet armer van. Met een blij hart delen geeft vreugde bij hen die 
ontvangen en vreugde aan de gever. Ik denk dat dit de boodschap van Jezus is 
in dat verhaal van die spijziging. Jezus geeft nog een tweede keer hetzelfde 
voorbeeld omdat Hij weet dat we hardleers zijn en opdat wij er van doordrongen 
raken dat delen niet eenmalig en vrijblijvend is maar wij de plicht hebben om te 
blijven omkijken naar de medemens. Laten wij daar eens aan denken als wij 
putten uit onze overvloed. Mag het voor ons hier een onsje minder zijn? In de 
winkels is de rust weergekeerd. Alleen bij de drogist en apotheek ijlt de 
verhoogde december omzet nog een beetje na. De maagzuurremmers gaan bij 
doosjes vol over de toonbank. 
             Wim Bikkel 
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Personalia 
Gevestigd 
• mw. A. Groefsema, De Plataan 163 
• mw. H. Chin-Hulshof en twee kinderen, Hooiberg 19 

Vertrokken 
• naar Lobith: fam. P.L. Cusveller, De Meidoorn 40 
• naar Sittard: mw. I. Krabbendam, Verheijstraat 37 
• naar Nijmegen: dhr. A.C. de Kroon, Ploeg 5 
• naar Doesburg: dhr. G.J. Blom, Oude Maatsestraat 14A 

Verhuisd 
• mw. M.G. Garretsen-Hermsen, van Lupinestraat 5 naar Panhuis 5 

Bedankjes 

Hartelijk Dank 
Voorlopig hoop ik, dat dit de laatste keer is, dat ik een dank-jullie-allemaal schrijf 
voor alle belangstelling en welgemeende wensen. Was het vorige keer 
grotendeels voor ons 50-jarig huwelijksfeest en ook een beetje voor de 
verontrustende berichten vanuit het ziekenhuis, nu is het voor alles wat wij van 
jullie allemaal ervaren hebben tijdens een zeer zware operatie en mijn 
thuiskomst daarna. 
Het was allemaal hartverheffend en ontroerend tegelijk. 
Daarom, via dit bericht, allemaal heel hartelijk dank. 
          Jan en Giny Hagen 

Bedankje 
Een klein gebaar, een bloem, een hand, een groet,als teken van verbondenheid, 
zijn zulke kleine dingen, die doen ontzettend goed. 
Graag wil ik iedereen die mij de afgelopen maanden zo’n teken heeft gegeven 
bedanken. 
Stukje bij beetje probeer ik de draad  op te pakken en hoop jullie weer te mogen 
ontmoeten. 
       Vriendelijke groet, Dieneke Ros-Mullink 
 



Zondag 31 januari 
organiseert de evenementencommissie weer de 

winteractiviteit! 
Het is de bedoeling dat we er weer een gezellige dag van 

gaan maken. 
Zoals gebruikelijk beginnen we de dag met een kerkdienst 
voor jong en ouder.  We blijven daarna in de kerk, het 
programma is als volgt: 
 
§ 10:00 Kerkdienst voor jong en ouder 
§ 11:30 Koffie met wat lekkers 
§ 12:30 Start activiteit 
§ 14:30 Gezamenlijke maaltijd 
§ 16:00 Afsluiting 

De dienst is voor 
jong en ouder en ook voor de 
kinderen zal er een eigen 
programma zijn, komen jullie dus 
ook mee naar de kerk die dag? 
We hebben jullie nodig en we 
vinden het erg gezellig als jullie er 
weer met zo velen zijn!! 

 
Opgeven voor de winteractiviteit graag 
VÓÓR 25 januari, bij: 
Anneke Ketterink - Zandbergen, 
tel.: 0316 221752 of via de mail: 
lakz@planet.nl 

Tot dan! 
De activiteitencommissie: Anneke, Henk, Dieneke, Desiré, Gijs en Arja 
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Agenda 
17 jan 10.00 uur Tweede zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. H.G.A..J. Günther-van Dijk, Deventer 
18 jan 20.00 uur Gezamenlijk overleg in Nieuw Dijk 
19 jan 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
20 jan 19.45 uur Gemeenteavond “De Missionaire Ronde” 
22 jan 17.30 uur Gospelkoor 
24 jan 11.00 uur Derde zondag na Epifanie, in de gebedsweek voor de 

Eenheid, oecumenische dienst in de Mariakerk, mw. ds. 
A.U. Melzer, m.m.v. gospelkoor All Together 

26 jan 16.00 uur Catechisatie 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Bibliodrama door ds. Joanne Greving  
27 jan 19.45 uur Kerkenraadsvergadering 
28 jan 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
29 jan 17.30 uur Gospelkoor 
31 jan 10.00 uur Vierde zondag na Epifanie, jeugddienst, mw. ds. A.U. 

Melzer m.m.v. gospelkoor All Together  
 11.00 uur Winteractiviteit 
  1 feb 18.30 uur Inleveren kerkbalans-enveloppen 
 19.30 uur  Lectorentraining 
  2 feb 19.30 uur Cantorij 
  3 feb 18.30 uur Kerkvisitatie 
  4 feb 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
  5 feb 17.30 uur Gospelkoor 
  7 feb 10.00 uur Vijfde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Tafel, mw. 

ds. A.U. Melzer  
  9 feb 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30. 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
11 feb 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
12 feb 17.30 uur Gospelkoor 
14 feb 10.00 uur Zesde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed, ds. 

G. de Fockert, Zutphen 
16 feb 19.30 uur Cantorij 
18 feb 18.45 uur Verjaardagsfonds 
19 feb 17.30 uur Gospelkoor 
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