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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 
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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 
Met U wil ik opstaan  
 

Jezus Christus, 
met U wil ik opstaan 

tegen de nood en dood 
tegen marteling en lijden 

tegen armoede en ellende 
tegen haat en terreur 

tegen twijfel en berusting 
tegen onderdrukking en dwang. 

 
Met U wil ik opstaan 

Tegen alles 
wat het leven hindert. 
Met U wil ik instaan 

Voor alles 
wat het leven stimuleert. 

 
Wees Gij met mij, 

Opdat ik met U opsta. 
 

Amen 
Anton Rotzetter, Duitsland  

(in het kader van de 40dagentijdcampagne  
‘Het kan! Sta op voor een betere wereld’)  

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 21 februari tm. zondag 21 maart 2010 
Overzicht kerkdiensten in de veertigdagentijd 
Exodus: Uittocht 
Het boek Exodus is een doorgaande lijn in de lezingen gedurende de 40-
dagentijd dit jaar. Er klinken soms ook teksten uit het nieuwe testament. Het 
verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte is een groots en meeslepend 
verhaal met rijke betekenislagen. Een geschiedenis die zich voortsleept van dag 
tot dag, mensen bij name genoemd als getuigen. Komt er ooit een einde aan? In 
een lange rij zondagen trekken we met hen mee en horen van de 
zielenroerselen van Mozes, de koppige farao, de generaties dwangarbeid, de 
angsten en vertwijfelingen, de eindeloze gang door de woestijn, de verleidingen 
en krachtmetingen, de missers en de hoop, altijd weer de hoop – dat heeft haar 
eigen kracht. We volgen Mozes en Gods volk een eind de woestijn in. We 
schuifelen mee langs de route van Pesach naar Pasen. Maar niet te snel, Jezus 
heeft baat bij een goede bodem. We zullen de verhalen ervaren als uit het leven 
gegrepen, woorden die als zandkorrels de ziel binnendwarrelen: er blijven er 
altijd een paar achter. Dit verhaal gaat je tussen de kleren zitten, het gaat met je 
mee het voorjaar in! 
Sta op …  
Het project van de kinderkerk 40-dagentijd, de extra aandacht die KerkinActie 
van ons vraagt in deze vastentijd én het liturgisch bloemschikken sluit allemaal 
gezamenlijk aan bij de Bijbellezingen uit Exodus. Heerlijk en mooi dat we zo 
samen optrekken rondom hetzelfde thema: Sta op…! 
Als basis voor de bloemschikking gebruiken we het beeld van de weg: in de 
vorm van een lap stof met daarbij een staf als verwijzing naar leiderschap als 
steun en hulp voor onderweg. Bij die staf wordt wekelijks een symbolische 
schikking gemaakt die verwijst naar voedsel, houvast voor onderweg en het 
kiezen van de richting. Sta op… voor bevrijding, voor je naaste, voor vrede, voor 
een betere toekomst, voor een beter klimaat, voor een betere wereld. En dan op 
Paasmorgen de zekerheid: “zie het leven”, het kan! Uittocht.  
KerkinActie geeft elke zondag weer informatie voor een project v/d week. Deze 
zijn heel gevarieerd, leggen een link met het thema van de zondag en omvatten 
alle werelddelen, maar ook werk hier in Nederland: vrouwen uit de 
achterstandswijken in India; het werk van Exodus in Nederland; werk van 
verzoening in Nigeria; buurtwerk in Rotterdam; biogasinstallatie in Zuid-Afrika; 
kinderopvang in Bolivia. In de kindernevendienst staat een grote plaat centraal 
met een afbeelding van Jezus en zijn leerlingen die de maaltijd vieren. 
Daaromheen wordt elke week een afbeelding toegevoegd die aansluit bij het 
Exodusverhaal. Zo wordt duidelijk dat bij de laatste maaltijd van Jezus en zijn 
leerlingen al deze bevrijdingsverhalen meeklinken. Een centrale rol in het 
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kinderverhaal heeft een pelgrim en vertelt hoe het gaat met zijn reis. Als 
herinnering aan de plekken waar hij langs komt, hangt hij steeds meer attributen 
aan zijn wandelstok, en dat begint op de eerste zondag met een doorntakje! 

 
21 februari 2010 – Eerste zondag in de Veertigdagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : stichting UAF voor vluchteling studenten 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Video : D. Schep 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Sta op … voor bevrijding, de roeping van Mozes 
Exodus 3:1-18; Psalm 113 
 
Mozes wordt door God geroepen vanuit de brandende braamstruik. Hij moet 
naar de farao gaan om te vertellen dat de farao het volk moet laten gaan. Aan 
het begin van de 40-dagentijd zien we zo wat lichtpuntjes, horen we wie God 
voor ons is, waarheen hij ons wil leiden. Hij wil ons uitleiden naar een land van 
melk en honing, een land van overvloed en vrede voor iedereen! Wat een 
vooruitzicht voor het volk dat leeft midden in het getto van Egypte. 
 

Veertig dagen zijn wij onderweg naar Pasen. 
Veertig dagen op hoop van zegen, 
Veertig dagen van liefde en trouw. 

 
Veertig dagen met het volk Israël in de woestijn 

achter Mozes aan 
Veertig dagen lenen we zijn staf, 

Veertig dagen zoeken we wat hem gaande hield. 
 

Vandaag ontvangen we steun 
van de hoop dat God naar ons omkijkt, 

van de hoop op een thuis in het beloofde land. 

28 februari 2010 – Tweede zondag in de Veertigdagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : nieuw missionair werk in Nederland  
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Rosemarijn de Kroon en Kevin de Rijder 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
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Video : J. Vaessen 
Klokkenluider : W. Bikkel 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Sta op … voor je naaste, de staf van God 
Exodus 4:18-31, Psalm  114 
 
Mozes heeft het nodige te overwinnen voordat hij zijn opdracht kan of wil 
uitvoeren. Hij heeft vragen en twijfels, maar de roeping blijkt sterk genoeg te zijn. 
Alle mitsen en maren die Mozes bedenkt, worden door God beantwoord. Hij leert 
tekenen te doen om de mensen te overtuigen van zijn gezag. Daarnaast krijgt hij 
zijn broer Aaron als metgezel. Aaron, de man van het volk, heeft zelf ervaren wat 
onderdrukking is. Hij zal voor Mozes een steun en toeverlaat zijn. 
 

Ergens iemand heeft naar je gevraagd 
ergens iemand laat je komen 

ergens iemand legt zo maar beslag op jou 
Hij daagt je uit 
Hij roept je op 

Hij laat je meer doen dan jij van jezelf zou denken 
Hij zegt tot jou 
kom uit je zelf 

en wees naast me 
wordt mijn naaste 

als zijn roepen bij je aankomt 
zet je alles overboord 

geen redeneren 
geen verstand 

geen stand zal hier dan gelden 
alleen het hart. 

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

Melzer  

7 maart 2010 – Derde zondag in de Veertigdagentijd 
De IKON neemt deze dienst op en zendt hem uit op de radio op 14 maart, 
u wordt gevraagd om al om 9:30 uur aanwezig te zijn. 
09.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

m.m.v. gospelkoor All Together 
Collecten : kerkinactie/ zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en R. Talens 
Kindercrèche : Wilma Blom en Marscha van de Peppel 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Video : vacature 
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Klokkenluider  : K. van Hamburg 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Sta op … voor vrede. Stenen en nog eens stenen  
Exodus 6:2-9 en 6:28 - 7:7, Psalm 115 
 
‘All Together’, ons gospelkoor ondersteunt het zingen in deze dienst. 40 000 
luisteraars zullen in heel Nederland onze gast zijn, dus kom vooral en 
ondersteun de zang, vier met ons mee. De hele dienst is vrij kort, 45 minuten en 
om 11 uur is er koffiedrinken en napraten.  
Je kunt niet altijd op de toppen van wilskracht en vertrouwen verkeren, ook 
Mozes lukt dat niet. Hij heeft het nodig dat hem nog een keer duidelijk wordt 
gemaakt hoe de God van zijn volk echt betrokken is bij Zijn mensen. Het is en 
blijft menens. Waar haalt Mozes de moed vandaan nu zijn volk de moed heeft 
verloren? Het is immers moeilijk om vol te houden als de tegenslagen komen. 
Mozes trekt zijn plan in opdracht van God. Hij bezint zich op zijn taken en 
smeedt plannen over de aanpak. Hij wordt erop voorbereid dat de farao toch niet 
zal toegeven. Het zal strijd vragen om het volk te bevrijden en een vredige 
toekomst veilig te stellen. Het zal niet eenvoudig zijn om een verandering tot 
stand te brengen. Maar kan het? 
 

Heer, 
vaak kan ik niet praten 

zie ik dat er onrecht gebeurt 
maar gaat mijn mond niet open. 

Heer, 
ze luisteren niet, 

niet naar mij, 
ik ben maar klein, 

heb niet de goede woorden, 
durf niet. 

Heer, 
zie naar ons om, naar ons allemaal. 

geef ons woorden, 
durf en wilskracht, 

om te spreken, 
om passend het onrecht te benoemen, 

in ons gezin en op het werk 
in Nederland en in de wereld. 

Schenk ons woorden die verder helpen 
wijze woorden 

geef ons durf en behoed ons. 
(Berthe Soest) 
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14 maart 2010 – Vierde zondag in de Veertigdagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen, 

Doorwerth 
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche : Ellen Geven en Christien van der Vliet 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Video : mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : D. Schep 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Sta op … voor een betere toekomst 
Exodus 7:8-25, Psalm 116 
 
Mozes en Aäron hebben voor elkaar gekregen dat ze gesprekspartner zijn voor 
de farao. Maar de afloop van de strijd om de zeggenschap over Israël blijft 
ongewis. Het is aan Mozes en Aäron om de tegenstander duidelijk te maken dat 
zij opkomen voor een zaak die van groot belang is. De farao geeft zich niet 
makkelijk gewonnen, je moet van goeden huize komen wil hij toegeven. Dat zijn 
eigen mensen slachtoffer dreigen te worden, maakt voor hem geen verschil. 
Wanneer de tekenen die Aäron in opdracht van Mozes laat zien, door de 
Egyptische tovenaars herhaald worden, is het voor farao helder. De aanspraak 
die Mozes maakt op het wegleiden van het volk Israël uit Egypte, hebben 
onvoldoende zeggingskracht en rechtskracht. Opvallend is dat de farao niet 
onder de indruk is van de gevolgen van zijn weigering. Hij is alleen 
geïnteresseerd in zijn macht. Zo lang hij zijn persoonlijke macht overeind kan 
houden, zal hij dat niet laten. De prijs mag hoog zijn. Het behouden van de 
macht mag ten koste gaan van de toekomst van zijn eigen volksgenoten. 
 

Droom van vriendschap voor de rest van je dagen 
droom van afwezigheid van alles wat scheidt. 
Droom van een leven in goede gezondheid. 

Droom dat armoede niet meer bestaat. 
Droom van het beste voor heel je familie 

Droom dat kleuters weer oud kunnen worden. 
Droom van een tijd zonder oorlog en strijd. 
Droom dat het goede gedaan kan worden. 
Droom van zorg voor de wereld en elkaar. 
Droom van de liefde en droom van vrede. 
Droom dat gerechtigheid overal heerst. 

Maar als je droomt, droom dan niet in je bed. 
Droom met de hand aan de ploeg. 

En bid, dat God je kracht geeft, genade en moed, 
te bidden, te werken en te sterven voor je droom 

(uit Zuid-Afrika) 
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21 maart 2010 – Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 
Deze dienst wordt door de IKON live uitgezonden. Het is een korte dienst waarin 
de cantorij meewerkt en ons zingen ondersteund. Opnieuw aan u de vraag om al 
om 9.30 uur aanwezig te zijn. 
09.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

m.m.v. de cantorij 
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche : Melitta van der Vliet en Mart Ros 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Video : J. Boelee 
Klokkenluider  : R. Mintjes 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Sta op … voor een beter klimaat, hagel, hagel en nog eens hagel. 
Exodus 9:13-35, Psalm 117 
 
Het spel van de macht wordt tot het uiterste gespeeld. Het wordt grimmig. Is de 
farao toch af en toe onder de indruk? Twijfelt hij? In ieder geval is hij even bereid 
om toe te geven. Nu de prestaties van zijn tovenaars al lang niet meer kunnen 
wedijveren met de tekenen die Mozes mag laten zien. De farao erkent zijn zonde 
en bekent schuld. Hij belooft het volk te laten gaan. Een hoopvol teken? 
Onder indruk van de natuurkrachten was deze farao zeker. Maar Mozes leerde 
dat het vuur (in de doornstruik) Gods aanwezigheid kan aanduiden. De farao 
echter vergeet de vlammende bliksem die de hagel vergezelt zodra het 
natuurgeweld voorbij is. Als de plaag is geweken, wijkt ook zijn belofte om Israël 
te laten gaan. Ten diepste kan de farao niet belijden dat de aarde van de Heer is 
en dat de mens slechts ‘op Gods winkel past’. Hij gaat steeds weer voor het 
korte termijn gewin. Wanneer de plaag is weggenomen grijpt hij zijn kans om de 
macht over het volk Israël vast te houden. Zijn bekering verandert weer in 
verharding. 

Eeuwige God, 
wij danken U voor de glorie van Uw Schepping 
het mysterie dat ons verstand te boven gaat. 

wij danken U voor de aarde en het water, de zon en de wind, 
de dieren en de mensen, de culturen en de naties. 

Breng ons ertoe te belijden 
hoezeer wij het leven hebben geschonden, 

Uw gave aan ons. 
Sterk ons 

als wij proberen waar te maken 
dat de aarde en haar volheid van u is. 

Amen 
(uit Korea) 
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Van de predikant 

Een impressie uit Cameroun 
Het is zaterdagmiddag en uit de kerk komt vrolijk gezang. Ongeveer 40 vrouwen 
zitten in de banken op ons te wachten. Regelmatig komen ze bijeen, onder hen 
een aantal zeer jonge vrouwen. “Welkom kinderen van God”, “welkom vrouw van 
God”. De predikante begroet de groep. Dan beginnen we met een kleine liturgie. 
We zingen samen op het ritme van de trommel. Er volgt een gebed dat God 
dankt voor de veilige aankomst van Istvan uit Transylvanië /Roemenië en mij uit 
Nederland. Ds. Janeet Benoni-Otob opent de Bijbel bij Daniël 3. Nebukadnezar 
beval aan zijn volk te buigen voor het grote beeld dat hij heeft gemaakt. De dag 
hiervoor hebben we als theologen gesproken over macht. En de vraag die 
opkwam was: wat zijn de machten in ons leven die moeilijk zijn om te weerstaan,  
en hoe kunnen we deze toch weerstaan? Ds. Benoni begint met een korte uitleg. 
Ze vertelt dat  
deze vrouwen allen weduwen zijn. Het leven is voor hen zwaar. Ze zijn 
afhankelijk van hun schoonfamilies en vaak hebben ze geen eigen inkomen. Het 
raakte me. De kerk schiep hen een plek van ontmoeting, een plek van 
uitwisseling en een plek van diaconia (armenhuis). Elke vrouw brengt een stukje 
zeep mee naar de bijeenkomst. Ze worden verzameld en vier vrouwen nemen 
tien stukjes mee naar huis. Het is een spaarsysteem dat het voor elke vrouw 
mogelijk maakt om een keer een financieel  extraatje te krijgen door de verkoop 
van tien stukjes zeep tegelijk. Solidariteit onderling. Aan mij werd gevraagd hen 
een woord van troost toe te spreken. Ik aarzel. Ik bedacht hoe belangrijk het toch 
is dat vrouwen in hun positie elkaar ontmoeten, regelmatig! Sommige van de 
vrouwen komen al 15 jaar lang. Zou dit in mijn gemeente mogelijk zijn? Ik was 
onder de indruk van de kracht die hiervan uitging. Je helpt elkaar, je bidt voor 
elkaar en je zorgt voor de ander. De kracht lag er ook in dat ze hiermee, klein, 
het leven weer konden oppakken. Empowerment, dat was het woord dat bij me 
opkwam. Terug in Nederland zijn we vanuit de taakgroep pastoraat begonnen 
om een structurele rouwgroep op te zetten.  
Op dinsdag 2 maart is de sobere maaltijd en zal ik iets meer vertellen over ons 
project en de indrukken uit Cameroun. 

Samen Bijbellezen op verschillende manieren 
Vanuit de taakgroep eredienst is het initiatief gestart om samen een Bijbeltekst te 
lezen en daarmee een dienst voor te bereiden. De eerste mogelijkheid ervoor is 
dinsdagavond 23 februari 20.00 uur in de kerk. We zullen ons dan gaan buigen 
over de lezing van 7 maart, de eerste IKON dienst.  
In januari hadden alle medewerkers voor de jeugd een scholingsbijeenkomst: 
bibliodrama. We werden daarin meegenomen in de tekst uit Exodus waar Mozes 
God ontmoet bij de braamstruik. Ieder had zijn eigen ervaringen en op zeer 
veilige en indrukwekkende manier werd het begeleid door mijn collega uit 
Westervoort ds. Joanne Greving. We hebben de smaak te pakken en besloten 
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om dit nog eens te doen, maar dan ook andere gemeenteleden hiervoor uit te 
nodigen. 
De lectoren kregen een trainingsavond aangeboden door Willemien Wikkers. 
Ieder kwam er enthousiast en vol nieuwe ideeën vandaan. Mooi dat ook de 
nieuwkomers er veel baat bij hadden. Ook dit is zeker voor herhaling vatbaar en 
misschien dan uit te breiden voor een ieder die eens voor in de kerk staat om 
iets te vertellen, af te kondigen of voor te lezen. Wie weet.   

Zinloos geweld 
De tegel is gelegd en misschien hebt u hem al gezien vlak voor de ingang van 
de kerk. Het was een mooie dienst en nogmaals veel dank voor al degenen die 
voor en achter de schermen hebben mee gewerkt, de joppers voorop. De 
PowerPoint presentatie was prachtig en misschien dat we hem ook nog eens op 
de website kunnen zetten. 

Tijd van inkeer 
Na het carnaval begint de tijd van inkeer. De kerkdiensten worden soberder, de 
lofzang verstilt. De komende weken nodigen uit tot inkeer. Net als in advent is 
ook dan de kleur van de antependia paars, kleur van inkeer en lijden. Op de 
IKON-site is een dagkalender, die juist in deze tijd kan helpen om wat verdieping 
te ervaren. Ze reiken elke dag een thema aan. Zo bijvoorbeeld voor vandaag 
maandag 8 feb. het thema slaan: 
Slaan, dat doe je niet Slaan en opvoeden sluiten elkaar uit, wordt gezegd. Als we 
al slaan, is het uit onmacht. Dat is niet goed te praten, maar we slaan niet uit 
wraak, niet om een kind te straffen of te dwingen. Anderen spreken liever over 
een pedagogische of corrigerende tik, om het kind voor erger te behoeden. Ik 
weet eerlijk niet waar deze discussie op slaat zolang we tolereren dat het in veel 
gezinnen oorlog is achter de voordeur en er wekelijks doden vallen. 

Judith van der Werf 

Inloopochtend Meulenvelden 
Op verzoek van velen hebben we een aantal ochtenden gepland voor een 
inloopmoment in Meulenvelden. Dat wil zeggen een ochtend met elkaar zingen, 
praten, bidden en over een thema van gedachten te wisselen. Misschien dat we 
een keer ook de ochtend alleen gebruiken om liederen te zingen, op verzoek. De 
data zijn: 18 februari; 22 april en 24 juni van 10.30 tot 11.30 uur, wees welkom 
om elkaar te ontmoeten. 

Ruimte voor anders-zijn 
Elk mens is de moeite waard en verdient het om 
gehoord te worden en erbij te horen. Mensen die 
“anders zijn” door een psychiatrische ziekte of 
aandoening willen net als anderen gewoon meedoen in 
de wijk of buurt, het verenigingsleven, de sport of de 
kerk en op de arbeidsmarkt. Een verwelkomende 
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samenleving biedt mensen de ruimte om anders te zijn en stelt zich open voor 
mensen met een beperking. Dat gaat niet altijd vanzelf. De projectgroep Ruimte 
voor anderszijn, afdeling Oost Gelderland, vraagt ruimte voor elk mens en 
speciaal voor mensen met psychische problemen en hun naastbetrokkenen. 
 
Mensen met psychische klachten of een ziekte hebben vaak weinig mensen in 
hun omgeving met wie ze een goed gesprek kunnen voeren over de zaken die er 
echt toe doen. Waar vind je mensen met tijd en aandacht die niet bang zijn als 
een gesprek dieper gaat, over zingevings- en levensvragen? De projectgroep 
Rvaz-OG heeft een groep vrijwilligers gezocht en geschoold die juist graag naar 
zulke vragen luisteren en erover willen praten. En die niet zo snel oordelen of 
raar opkijken van wat je zegt. Op deze vrijwilligers kun je rekenen, ze doen het 
belangeloos en met respect voor ieders privacy. 
 
Hebt u zelf of heeft iemand in uw directe omgeving te maken met psychische 
problemen en wilt u een luisterend oor voor uw vragen en verhalen, aarzel dan 
niet om de coördinator of contactpersoon te bellen. Ook als u denkt ik zou wel 
vrijwilliger willen en kunnen zijn in dit project, schroom niet en bel. 
 
De projectgroep is een initiatief van het maatschappelijk activeringswerk, 
gedragen door levensbeschouwelijke groepen zoals Humanitas en verschillende 
kerken. De gemeentelijke overheid en de geestelijke gezondheidszorg 
sympathiseren met dit werk. Meer informatie vindt u op de website 
www.ruimtevooranderszijn.nl of door te bellen met: 
Ruud van Velzen, vrijwilligers-coördinator, 0314-333187 of met 
Jan-Peter Prenger, contactpersoon projectgroep, 0545-296912. 

ds. Annette Melzer 

Van het college van kerkrentmeesters 
Actie Kerkbalans 2010  
“Kerkbalans daar geef je voor, want een kerk is van blijvende waarde” 
Alle gemeenteleden zijn in de periode van 17 t/m 30 januari benaderd voor de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. En dat de kerk u veel waard is, blijkt uit het resultaat 
van de actie. Er is voor 2010 een totaal bedrag toegezegd van € 46.543,00. 
Het college wil vanaf deze plaats alle gemeenteleden hartelijk bedanken. 
Het houden van deze jaarlijkse actie is niet mogelijk zonder de hulp van 
vrijwilligers. Elk jaar helpt een 30-tal gemeenteleden mee om in de actieperiode 
alle adressen in de gemeente 1 of 2 maal, en soms nog vaker, te bezoeken. 
Allemaal heel erg bedankt voor uw medewerking aan deze financiële actie. In 
onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2007. 
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Toezeggingen actie kerkbalans 
Bedrag Aantal 

   2010 2009 2008 2007 
 geen toezegging / niet ingeleverd  43 52 53 49 
 €          1,00  t/m  €   50,00  137 131 127 135 
 €        51,00  t/m  € 100,00  54 56 55 61 
 €      101,00  t/m  € 200,00  51 53 54 50 
 €      201,00  t/m  € 300,00  29 21 27 27 
 €      301,00  t/m  € 450,00  21 22 16 18 
 €      451,00  t/m  € 700,00  18 17 19 15 
 €      701,00  en meer  6 7 7 6 
       
totaal aantal enveloppen 359 359 358 361 
       
totaal toezeggingen in euro's € 46.543 € 46.171 € 46.015 € 43.848 

Kerkbalans 2009 
Ontvangen t/m 9 februari: € 44.816,00 
Medio deze maand worden herinneringen verstuurd aan gemeenteleden die hun 
toegezegde bijdrage nog niet (geheel) hebben voldaan.  

Eindejaarscollecte 2009 
Ontvangen tot 9 februari: € 1.309,00. Alle gevers hartelijk dank. 

Collecten in het vierde kwartaal 2009  
Project Bangladesh, avondmaal 3x € 252,92 
Stichting wereldwijd   86,26 
Het Kruispunt   60,16 
Kerkinactie: 
- zending   75,85 
- werelddiaconaat   51,42 
- diaconaat   39,15 
- kinderen in de knel 2x   277,66 
Algemeen diaconaal werk 2x   90,10 
Kerk en Israël   52,59 
Zondag v.h. protestantisme   96,52 
Missionair werk   62,95 
Pastoraat   44,83 
Ned. Bijbelgenootschap   110,10 
Kerkdienst fam. Hagen   130,16 
Kinderkerk   44,55 
Thuiskerkenwerk 17x   959,69 
Totaal   € 2.434,91 
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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 kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,00.  

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Wij vragen u dringend om data 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 

Van de diaconie 
Wijziging bestemming bijdrage Terre des Hommes 
De diaconie steunt al vele jaren het werk van Terre des Hommes. Ieder kwartaal 
wordt een bedrag van € 204,00 overgemaakt aan deze organisatie waardoor 
onder meer het onderwijsproject van partner Yapari in de sloppenwijken van 
Jakarta, Indonesië wordt ondersteund.   
 
De komende drie jaar verschuift de focus van Yapari echter. Doordat kinderen 
door de nieuwe overheidsregeling gratis naar school kunnen, vervallen de 
schoolbeurzen die Yapari aanbood. Yapari gaat zich meer richten op het 
betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kinderen, bijvoorbeeld door 
ouderraden. Ook gaat Yapari nauw samenwerken met scholen om de 
lesmethoden van docenten te verbeteren en kindvriendelijker te maken. 
 
Door deze nieuwe aanpak is de benodigde financiële bijdrage van Terre des 
Hommes aanzienlijk lager dan voorheen. Terre des Hommes heeft de diaconie 
dan ook gevraagd of de bijdrage voortaan gebruikt mag worden voor een ander 
project dat de steun hard nodig heeft, namelijk het project  “Improve Acces to 
Education for Child Labourers and Empowerment of de Community” in Kedaung 
Wetang op Java, dat wordt uitgevoerd door partner YPSI. Dit project biedt 
ondersteuning aan kwetsbare kinderen, onder wie veel kinderarbeiders.  
Veel kinderen uit Kedaung Wetan op Java werken overdag in plaats van dat ze 
op school zitten. Ze verzamelen afval op de nabij gelegen vuilnisbelt of doen 
thuis gevaarlijk werk. Lokale projectpartner YPSI ondersteunt kwetsbare 
kinderen met onderwijs en gezondheidszorg. Ook geeft ze voorlichting over 
kinderrechten aan de ouders. De diaconie heeft ingestemd met de omzetting van 
de projectsteun. 

Praktische hulp gezocht 
Huiselijk geweld komt in Nederland helaas dagelijks voor. Een deel van de 
vrouwen en kinderen in Nederland lijden onder huiselijk geweld en moeten vaak 
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zelfs huis en haard verlaten! Bij Ruchama, onderdeel van De Hoop GGZ, worden 
vrouwen en kinderen – soms nog baby’s – samen opgevangen. Deze 
gezamenlijke opvang is de basis voor het toewerken naar een stabiele toekomst 
voor moeder en kind. 
 
Stichting Vrienden van De Hoop vraagt om ondersteuning “in natura”: de 
vrouwen van Ruchama hebben vaak kleine kinderen en hebben soms op hun 
vlucht alles moeten achterlaten. Daarom zijn ze op zoek naar de volgende 
spullen; boxen, babybadjes, commodes, speelgoed en kinderstoelen. Spullen 
kunnen ingeleverd worden bij verzamelpunten die over het hele land verspreid 
zijn. Hebt u bovengenoemde spullen en zou u die willen afstaan ten behoeve 
van Ruchama? Neem dan contact op met Vrienden van de Hoop: 078 – 6111 
355 of info@vriendenvandehoop.nl.  

Namens de diaconie, Ans Steenblik – Ruiterkamp 

Van de taakgroep eredienst 
  
Namens de werkgroep Thomasvieringen De Liemers ontvingen wij het 
onderstaande  persbericht. In onze taakgroep is tijdens de afgelopen 
vergaderingen gesproken over dergelijke diensten. Wij willen graag samen met 
andere gemeenteleden die er belangstelling voor hebben de eerstvolgende 
Thomasviering bijwonen. Alle gegevens vindt u in het onderstaande bericht. 
Als u met de groep mee wilt, laat u het me dan even weten? U kunt natuurlijk 
ook op eigen gelegenheid gaan en u bij de Andreaskerk bij ons aansluiten. 
We hopen met velen te zijn. 

Namens de Taakgroep, Arja Schep - van der Klis 

Thomasviering in Zevenaar 
ZATERDAG 27 februari, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
Dit jaar worden weer vier Thomasvieringen gehouden, want het blijkt dat veel 
mensen zich er door aangesproken voelen. Als jaarthema is gekozen  ‘ Aarde- 
Lucht- Water- Vuur ’, de vier elementen waaruit, zo zag men dat in de oudheid, 
alles is opgebouwd. In natuurreligies spelen deze elementen nog een grote rol, 
maar  ook ons spreken ze aan omdat ze zo verbonden zijn met het leven. Ook in  
Bijbelse teksten zijn deze elementen terug te vinden. Het thema voor de eerste 
viering is ”Aarde”. Aan de mens, geschapen uit het stof der aarde, is de aarde 
als woonplaats gegeven. We leven van de vruchten der aarde. Maar wat werd 
en wordt er gevochten om een stuk grond, wat wordt het voedsel slecht over de 
wereld verdeeld, wat is de aarde door de mensen vervuild. Zal er een nieuwe 
aarde komen waar voor ieder plaats is om te leven, waar vrede en voedsel is 
voor elk mens? Het thema zal via muziek, teksten, beelden en gedichten worden 
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belicht. Rik Bakker (indiaanse fluit) en vrienden(percussie) verzorgen de 
muzikale intermezzo’s. Eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit zullen ook 
voor deze Thomasviering kenmerkend zijn.  
 
We hopen op een zinvolle viering. Ieder die belangstelling heeft wordt vriendelijk 
uitgenodigd. Voor meer informatie: 
Elly Lemmen, parochiesecr. tel. 0316-523468  

Kerk in actie 
Uitnodiging voor de solidariteitsmaaltijd 2010 
Afrika, een continent met grote problemen. Met op diverse plaatsen gewapende 
conflicten Met grote gevolgen voor de bevolking. Zij hebben te maken met grof 
geweld en niet zelden wordt door die conflicten honger geleden. 
Daarom op dinsdag 2 maart a.s. een sobere maaltijd, uit solidariteit met hen, 
voor alle leden van de protestantse gemeente, voor alle parochianen en voor alle 
belangstellenden van en buiten Didam. De maaltijd begint om 18.00 uur en zal 
rond 19.30 uur beëindigd worden. U bent van harte uitgenodigd om aan deze 
maaltijd deel te nemen. De veertigdagentijd voor Pasen is ook een tijd van 
bezinning. Daarom zal tijdens deze maaltijd dominee Annette Melzer vertellen 
over haar reis naar Kameroen.  
Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.  
 
De organisatie ligt in handen van de werkgroepen Kerk in Actie en MOV.  
Ook dit jaar worden wij in MEULENVELDEN LOCATIE WAVERLO gastvrij 
ontvangen. Wanneer u wilt deelnemen aan deze solidariteitsmaaltijd, dan vragen 
wij u i.v.m. de organisatie, zich op te geven vóór vrijdag 26 februari bij een van 
de volgende personen: 
• Paul Ewald   tel. 0316-224809 
• Klaas van Hamburg tel. 0316-225733 
• Theo Hageman  tel. 0316-224664 
• Antoinette Makkinga tel. 0316-228709 
• Coby Bikkel   tel. 0316-223588 

Collecteren tijdens de 40dagentijd 
In de 40dagentijd denken veel mensen na over armoede en onrecht in de 
wereld, veraf en dichtbij. Pasen leert ons dat we het daar niet bij moeten laten. 
Er is behoefte aan mensen die het verschil maken. Sta op voor een betere 
wereld. Het kan! Om dit te laten zien, staat tijdens de 40dagentijd elke week een 
ander project van Kerk in Actie centraal. Twee zondagen uit de 40dagentijd zijn 
extra speciaal, namelijk zondag 7 maart en zondag 28 maart. Van 7 tot 13 maart 
is de voorjaarszendingsweek, waarbij we ons dit keer richten op 
rechtvaardigheid, vrede en verzoening op lokaal niveau in Nigeria. Kunnen 
christenen en moslims in Nigeria nog in vrede leven? Ja, dat kan!  
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Wat ook kan, is zorgzaam omzien naar kinderen in Bolivia. Op 28 maart vragen 
wij uw aandacht voor dit voorbeeld van het totale werk van Kerk in Actie. Het 
kan! Sta op voor een betere wereld. 

Kom maar met uw oude “niet meer te gebruiken”: 
postzegels, kaarten, oud geld en oude mobieltjes, maar ook zamelt Kerk in Actie 
gebruikte cartridges (inktpatronen) in. Voor elke bruikbare cartridge (orgineel) 
ontvangt Kerk in Actie een vergoeding van het bedrijf Eeko. Bij hen worden ook 
de oude mobieltjes tegen een vergoeding ingeleverd.  
U kunt in principe alle merken en typen inkt- en tonercartridges bij Kerk in Actie 
inleveren. Hieronder treft u het lijstje van merken aan, waarin het bedrijf Eeko 
vooral is geïnteresseerd:  
• Hewlett Packard  
• Canon  
• Lexmark  
• Panasonic  
• Ricoh  
• Dell  
• Brother 
Bij de hoofdingang van de kerk staat een doos waar u dat in kan doen. 

Paasgroetenactie 2010 
Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. Kerkleden sturen rond 
Pasen ter bemoediging een paasgroet. Deze Paasgroet is gericht aan politieke 
gevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland, aan Nederlandse 
gevangenen in het buitenland en aan gevangenen in Nederlandse 
gevangenissen. Kerk in Actie werkt hierbij samen met Epafras, het 
Justitiepastoraat en het Boekencentrum en maakt gebruik van de groetenlijst van 
Amnesty International.  

Een Paasgroet aan iemand die je niet kent... 
Als u mee doet, stuurt u een Paasgroet aan iemand die u niet kent. In veel 
gevallen zelfs aan iemand van wie u de naam niet kent: gevangenen in 
Nederland, Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dat doen we om hun 
privacy te waarborgen. Dat voelt misschien voor u wat onpersoonlijk aan. Maar 
degene die uw groet ontvangt ziet en voelt het als belangstelling van ‘buiten de 
muur’ voor hem of haar. En dat doet goed, zo horen we steeds weer, via de 
justitiepredikanten en de Stichting Epafras. U kunt aan de kaart wel een 
persoonlijke tint geven met een persoonlijke groet of bemoediging op uw 
Paasgroet: een Bijbeltekst die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem 
of haar heeft gemaakt...  Onderteken de kaarten aan gevangenen alleen met uw 
naam en vermeld nergens uw adres of woonplaats.  

Namens Kerk in Actie, Klaas van Hamburg 
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Van het pastoraat 
De nieuwe sectie-indeling van onze gemeente 
De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om gemeenteleden te vinden die 
bereid zijn om voor enkele jaren een functie in onze kerk te vervullen.  
Zo zijn er al geruime tijd te weinig pastorale medewerkers voor het werk in onze 
(vergrijzende) gemeente. Daarom hebben we de indeling van onze gemeente 
nog eens kritisch bekeken en zijn, ook gelet op de leeftijdsopbouw, uiteindelijk 
tot een aangepaste indeling gekomen. Door (gedeeltelijke) samenvoeging is het 
aantal secties teruggebracht van twaalf naar acht. 
Deze acht secties zijn over de huidige vijf pastorale medewerkers verdeeld. Dat 
is nog steeds een ongewenste situatie. Er zal dan ook naarstig naar nieuwe 
pastorale medewerkers worden gezocht en denkt u iemand te weten die dit wel 
zou kunnen/willen of misschien bent u het zelf wel: schroom niet om dit bij een 
kerkenraadslid door te geven. Als iedereen meewerkt en zijn 
verantwoordelijkheid neemt kunnen we een levende gemeente blijven! 
 
Op onze website, www.pkn-didam.nl, onder pastoraat, kunt u zien in welke 
sectie uw straat ligt en wie uw pastorale medewerker is. 

i/o Gerrit Kooij/ Wim Kooijman 

Belastingvoordeel voor gevers 
Notarieel schenken aan plaatselijke gemeente 
Sinds kort kunnen gemeenteleden bij een notaris laten vastleggen welk bedrag 
zij jaarlijks aan hun gemeente willen schenken. Notarieel schenken is 
aantrekkelijk omdat de gift volledig aftrekbaar is voor de belastingaangifte. Je 
kunt het verschil ten goede laten komen aan de kerk, zonder zelf meer te 
betalen. 
Uiteraard gelden er voorwaarden voor deze wijze van bijdragen. Allereerst moet 
de gever voor een periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte de hoogte 
van de gift per jaar laten vastleggen. Het Protestants Landelijk Dienstencentrum 
kan het opstellen van deze akte regelen en wil de notariskosten betalen als er 
naast de gift voor de plaatselijke gemeente een bedrag van minimaal € 100,- per 
jaar naar Kerk in Actie, jeugdorganisatie JOP of het Missionair Werk van de 
Protestantse Kerk gaat. 

Akte voor bepaalde tijd 
In principe is een notariële akte vijf jaar geldig. Dit is het minimum aantal jaren 
dat door de wetgever is vastgesteld. Maar het is ook mogelijk een schenking aan 
te gaan voor een langere periode. Het is niet mogelijk tussentijds de 
vastgestelde bedragen te verlagen of te verhogen. Bij overlijden wordt de akte 
automatisch stopgezet. 
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Combinatiegift 
De gift aan de lokale gemeente kan alleen in combinatie met een gift voor Kerk 
in Actie (of 1 van de specifieke programma’s zoals Kinderen in de Knel), JOP of 
Missionair Werk gegeven worden. Dit komt omdat in de akte maar één 
begunstigde mag worden opgenomen. Doordat de gift in eerste instantie 
binnenkomt bij het Protestants Landelijk Dienstencentrum, kan het daarna 
verdeeld worden over Kerk in Actie, JOP of Missionair Werk enerzijds en de 
plaatselijke gemeente anderzijds. Het spreekt voor zich dat deze vorm alleen 
kan gelden voor gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het voordeel van deze combinatie is dat plaatselijke gemeenten 
geen notariskosten hoeven te betalen, maar wel profiteren van de opbrengsten. 
En de gever heeft interessante fiscale voordelen. Een notariële schenking is 
volledig aftrekbaar. Hoe hoger het inkomen, hoe groter dus het voordeel. Via 
www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons berekenen gevers 
eenvoudig hun voordeel. 

Aanmelden is eenvoudig 
Op www.kerkinactie.nl/schenken en www.pkn.nl/steunons staat een 
aanmeldformulier om te downloaden. Het aanmeldformulier is ook telefonisch op 
te vragen via (030) 88014 56. Als dit ingevulde en ondertekende formulier, 
samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de gever aan het 
dienstencentrum wordt verzonden, zorgt het dienstencentrum voor de 
totstandkoming van de notariële akte. De gever krijgt deze met een 
begeleidende brief toegezonden. De plaatselijke gemeente ontvangt omwille van 
de privacy geen kopie van de akte, maar wel een kopie van de begeleidende 
brief. Aan het einde van het jaar wordt het bedrag dat de gever via het 
aanmeldformulier voor de lokale gemeente heeft bestemd vanuit het Protestants 
Landelijk Dienstencentrum overgemaakt. Zo is er sprake van een win-win-
winsituatie voor de gever, Kerk in Actie, JOP of Missionair Werk en de 
plaatselijke gemeente en/of plaatselijke diaconie. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.kerkinactie.nl/schenken en op www.pkn.nl/steunons of neem 
contact op met Henk Lubberts, tel. (030) 880 14 56, h.lubberts@pkn.nl 
 
Henk Lubberts is projectmedewerker Fondsenwerving. 

Dit artikel is overgenomen uit “Kerkinformatie”, december 2009. 

Lectoren training 
Aflevering 4 in de serie Mensen rond de eredienst 
Regelmatige bezoekers van onze kerkdiensten kennen ze wel: de lectoren 
(lezers) die de eerste Bijbellezing voor hun rekening nemen. De werkgroep 
ressorteert onder de taakgroep eredienst. In 2009 hadden zich 4 nieuwe lectoren 
aangemeld; op 1 februari kregen zij een training waaraan ook een aantal van de 
“zittende”  lectoren deelnam. 
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De lectorentraining werd gegeven door Willemien Wikkers namens het steunpunt 
Zuidoost. Zij vroeg allereerst wat de lectoren beweegt om dit vrijwilligerswerk te 
doen. Betrokkenheid bij onze prachtige heilige schrift en onze eredienst zijn 
belangrijke redenen; één lector formuleerde het zo: het lezen in de gemeente 
brengt mij dichter bij God. Vervolgens namen we wat basisprincipes door:  hoe 
ga je om met je ademhaling (zorg voor een diepe buikademhaling), zoek contact 
met je publiek (liefst in de rusten tussen de alinea’s), let op de stand van de 
microfoon (liefst kinhoogte), enz. Daarna las iedereen een tekst voor en kreeg 
commentaar van de andere aanwezigen, waarbij een ieder lette op een ander 
punt, zoals basishouding, tempo, pauzes, woordkleuring en articulatie. De 
onderlinge sfeer tijdens de training was zeer stimulerend en we mogen vier 
nieuwe lectoren verwelkomen, waaronder twee jongeren:  Wilma Blom, Christine 
van der Vliet, Ria Boon en Dieneke Ros. 

Wim Locher 

Passie op de kruisberg 
Van 21 maart tot en met 17 april 2010 
kunt u een bijzondere kruiswegroute 
lopen. En wel in de open lucht op de 
Kruisberg in Doetinchem, een mooi 
heuvelachtig stukje bos op het terrein 
van de Penitentiaire Inrichting De 
Kruisberg,dat speciaal voor dit doel 
gedurende 4 weken wordt opengesteld 
voor publiek. U vindt daar 15 
kunstwerken, gemaakt door regionale 
kunstenaars in samenwerking met 
gedetineerden. In de werkzaal in het 
Huis van Bewaring hebben de 
kunstenaars samen met de 
gedetineerden gebrainstormd over de vorm van het kunstwerk en, voor zover 
mogelijk, ook een begin gemaakt met de uitvoering ervan. Zij lieten zich 
inspireren door de 14 kruiswegstaties, waaraan een Paasstatie is toegevoegd. 
Juist in het werken met gevangenen krijgen woorden als veroordeling, vallen, 
opnieuw vallen en nog eens vallen, troost, ontmoeten van je moeder een heel 
speciale dimensie en dat komt dan ook tot uiting in de uiteindelijke kunstwerken. 
De route begint bij hotel-restaurant De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 te 
Doetinchem. Daar kunt u vanaf 21 maart een boekje met de route halen. In dit 
boekje en op borden langs de route wordt uitleg gegeven over de kunstwerken, 
over de manier waarop ze met behulp van gedetineerden tot stand zijn gekomen 
en over het ontstaan en de betekenis van kruiswegstaties. 
Dit project is een initiatief van de missionaire werkgroep Catharina Spiritueel van 
de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

99ee  ssttaattiiee::  ""JJeezzuuss  vvaalltt  vvoooorr  ddee  ddeerrddee  mmaaaall""..  
GGeemmaaaakktt  ddoooorr  PPiimm  vvaann  AArrkkeell..  
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Winteractiviteit 
De evenementencommissie plande 
een winteractiviteit voor de gemeente 
en zie daar: zelfs het weer werkte 
mee. Een dik pak sneeuw zorgde voor 
de entourage. Rond negen uur 
baanden de leden van het gospelkoor 
All Together zich individueel een weg 

naar de kerk door de barre 
sneeuwhopen. In de loop van de dag 
zou blijken dat het de moeite waard 
was geweest. 
Repeteren voor de dienst. Ook de 
jongste leden waren aanwezig. Hun 
koordiscipline is hoog: “Ik kan niet 
komen spelen, want ik moet zingen “. 
Tegen half tien voegden de 
cantorijleden zich bij de groep, ook om 
te repeteren. Andere gemeenteleden 
waren bezig met het vouwen van 
liturgieblaadjes, het klaarleggen van 
de statenbijbel, het aansteken van de 
kaarsen en andere voorbereidingen 
voor de dienst. Een drukte van belang 
zo voor tienen. De dienst voor jong en 
oud kon beginnen. Het thema was 
“Zinloos geweld”. De jongeren hadden 
zich in het onderwerp verdiept o.a. 
door een film over kindsoldaten te 
bekijken en een lied van War Child te 
beluisteren. De neerslag van hun 
besprekingen werd weergegeven in de 
dienst. Geweld is niet van gisteren 
maar het heeft ook altijd verzet 

opgeroepen. Door het plaatsen van 
een witte tegel met daarop een 
lieveheersbeestje willen de jongeren 
erop wijzen dat men zich moet blijven 
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verzetten tegen zinloos geweld. 
Na de dienst was er koffie met 
krentenwegge. Al gauw bleek dat er 
gewerkt moest worden. De 
aanwezigen werden ingedeeld in 
groepen, waarbij de kindergroep een 
eigen programma ging volgen. De 
overigen kregen per groep een 
opdracht en een kist met 
toneelattributen. Drama....in de goede 
betekenis van het woord.! 
Na wat aarzeling kregen de groepen 
de smaak te pakken. Heel verrassend 
om zoveel verborgen talenten naar 
voren te zien komen als creativiteit, 
leiderschap, zorgzaamheid, 
spontaniteit, welsprekendheid, 
dichtkunst en tekentalent. Genoeg 
ingrediënten om ter lering en vermaak 
van elkaar een aantal heikele 
onderwerpen ten tonele te voeren 
zoals drankmisbruik, 
voetbalvandalisme, inbraak met 
geweld, vooroordelen en discriminatie. 
Uiteraard had elk verhaal zijn eigen 

moraal en is er veel gelachen. 
De kinderen hadden ondertussen ook 
niet stil gezeten. Hun gezichtjes waren 
opgeschminkt tot lieveheersbeestjes, 
T-shirts bijpassend gemaakt, 
wasknijpers beplakt met.., stenen 
beschilderd met.....Kortom: een 
gezellige (lieveheers)beestenboel. 
Hierna was er erwtensoep voor 
iedereen. Elke keer weer 
verbazingwekkend dat uit een 
keukentje zonder kookgelegenheid 
een warme maaltijd tevoorschijn 
getoverd kan worden. Wie het geheim 
van de kok wil weten moet even op de 
site kijken van PKN-Didam. Wel even 
zoeken tussen de 217 foto's!  
Voor de liefhebbers van het surfen op 
het wereldwijde web is er nog via 
Google een filmpje te vinden onder de 
titel “Winteractiviteit PKN Didam“ Een 
aanrader! Al met al was het een 
geslaagde en gezellige dag.  
     
Greet Vaessen 
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Agenda 
21 feb  10.00 uur Eerste zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
23 feb 19.30 uur Cantorij 
25 feb 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
26 feb 20.00 uur Gospelkoor 
27 feb  Joppers Didam en Halle overleg Bonchida 
28 feb 10.00 uur Tweede zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift 

en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
  2 mrt 18.00 uur Solidariteitsmaaltijd in Meulenvelden 
 19.30 uur Cantorij 
 19.45 uur Kerkenraad 
  4 mrt 09.45 uur Pastoraat 
 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
  5 mrt 17.30 uur Gospelkoor 
  7 mrt 09.30 uur Derde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. gospelkoor All 
Together (IKON opname) 

  9 mrt 19.30 uur Cantorij 
12 mrt 20.00 uur Gospelkoor 
13 mrt 10.00 uur Cursus pastorale scholing 
14 mrt 10.00 uur Vierde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 

Gebed, ds. C. van Alderwegen, Doorwerth 
15 mrt 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
16 mrt 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
19 mrt 17.30 uur Gospelkoor 
21 mrt 09.30 uur Vijfde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. de cantorij (IKON 
uitzending)  

23 mrt 19.30 uur Cantorij 
26 mrt 20.00 uur Gospelkoor 
27 mrt 16.00 uur Joppers Didam en Halle overleg Bonchida 
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