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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 
Verzoening 
 

Geef ons de wil om door te gaan: 
laat ons toch samen weer jouw weg betreden 

en onze woorden niet tot spijkers smeden 
om daarmee and’ren aan het kruis te slaan. 

 
Geef ons een oor dat wil verstaan: 

soms houden woorden goede wil verborgen, 
maar luist’rend met ons hart, kunnen wij zorgen 

dat haast gesloten deuren opengaan. 
 

Geef ons de moed om door de pijn 
van onze misverstanden heen te kijken, 

steeds trachtend om elkander te bereiken, 
zodat wij samen weer jouw mensen zijn. 

 
Geef ons een glimp van het geduld 

waarmee jij generaties hebt zien falen. 
Laat jouw begrip en liefde nederdalen, 

opdat jouw geest elk mensenkind vervult. 
Jacqueline Roelofs – van der Linden 

 
 

DDee  rreeddaaccttiiee  vvaann  SSAAMMEENN  wweennsstt  uu  
PPrreettttiiggee  PPaaaassddaaggeenn  

LET OP! Sluitingsdatum de volgende SAMEN is dinsdag 20 april, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 28 maart tm. zondag 25 april 2010 
28 maart 2010 – Zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
Collecte : kerkinactie – totale werk 
Ontvangstcommissie :  fam. Boender 
Kindercrèche :  Paulina van Grol en Melissa de Rijder 
Kinderkerk :  Jan de Jong 
Video :  H. Boender  
Klokkenluider  :  H. Boender 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
Lezing : Exodus 11:1-10 en Lucas 19:29-40 
 
In onze lezing uit Exodus zijn we toe aan de aankondiging van de 10e slag, de 
laatste. Na de 7e slag is farao gaan marchanderen. Het volk mag gaan om hun 
God te dienen, maar dan zonder vrouwen en minderen. Vervolgens is het okay 
met vrouw en kind, maar zonder offerdieren. Farao klampt zich op deze wijze 
vast aan zijn macht. Zoals farao de machthebber van Egypte is, is het in Jezus’ 
tijd de keizer van Rome. Ook hij probeert van de goede aarde een ‘angstland’ te 
maken. Maar er is er één die heet ‘Ik ben er, zoals Ik er zijn zal.’ Hij heeft niet de 
farao, niet de koning van Judea als zijn volk gekozen, maar een slavenvolk, 
diegene die dorsten en hongeren naar gerechtigheid. Die Ene is er! Dat horen 
we vandaag opnieuw. Jezus is op weg naar Jeruzalem om die bevrijding uit 
Egypte te gedenken, te vieren. Op een ezel rijdt hij Jeruzalem binnen, als een zo 
andere koning. 
 
Om over na te denken: 

Wel rond te lopen overdag 
wakker geworden, opgestaan – 

maar toch het oor nog niet gewekt. 
Een wereld vol met oren die nog slapen, 

terwijl de mond al kreten slaakt, 
dat kan ‘Hosanna’ zijn, of: ‘Kruisigen!’ 
O Gij, met altijd weer gewekte oren, 

hoor wat ik zeg, en wat ik zeggen wíl – 
en open mij de oren voor uw Woord. 
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1 april 2010 – Witte Donderdag  
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : algemeen diaconaal werk; project Bangladesh 

(avondmaal) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Video : D. Schep  
 
Lezing : Johannes 13:1-15 
 
Wit is de liturgische kleur van deze dag, want van oudsher is dit de dag waarop 
mensen die gezondigd hadden en 40 dagen voor Pasen hadden gebruikt om te 
vasten en boete te doen, in witte kleren die boetetijd afrondden. Vanaf nu zijn ze 
weer ‘schoon’, ‘gereinigd’ en ‘wit als sneeuw’. We rondden de lijdenstijd of de 40-
dagentijd ook af en lezen het verhaal waarin Jezus de voeten wast van zijn 
leerlingen. Heeft ooit iemand mijn voeten gewassen? Iemand die je schoenen uit 
doet, je sokken … vervolgens vierde hij de maaltijd met zijn leerlingen. ook wij 
vieren de maaltijd, in gedachtenis aan dit laatste avondmaal.  
 
Om over na te denken: 
Hij heeft ons aangekeken. De een na de ander. Telkens bleven zijn ogen even 
hangen op elk van onze gezichten. En zoals wij iedere trek rond zijn mond, elke 
rimpel om zijn ogen kenden, zo kende hij die van ons. We kennen elkaar al zo 
lang. Maar hij keek verder. Dieper dan de oppervlakte reikte zijn blik en elk van 
ons was alleen met zijn gedachten. Wat denkt hij? Hoe zou hij me noemen? 
‘Dwaas, verrader, lafaard, zwakkeling, mislukkeling?’ En toen hij de ronde met 
zijn blik gedaan had, ontkende hij de namen die wij onszelf in zijn ogen gegeven 
hadden niet. Maar voluit, royaal gemeend zei hij: ‘ik hou van je.’ 
En nu ik me dit herinner zou ik het een avond lang, een leven lang willen 
herhalen: ik hou van je. Ik hou van je, om het uiteindelijk te kunnen geloven. 

2 april 2010 – Goede Vrijdag  
19.30 uur : lezingendienst, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. een 

zanggroep 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Video : J. Vaessen 
 
Lezing : Exodus 12:21-28 en Johannes 18-19:42 
 
We staan stil bij het lijden en sterven van Jezus. Dit is een sobere dienst. Goede 
vrijdag gaat over het kwaad in de wereld en over de duistere kanten van ons 
eigen bestaan. Om dat te zien helpen ons de oude Bijbelteksten. De lezingen 
worden afgewisseld met stukken uit de Mattheuspassion. Speciaal voor deze 
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dienst zijn een aantal mensen aan het repeteren geweest o.l.v. Trudi Boelee. We 
lezen vooral het evangelie. De woorden hebben hun eigen kracht. 
Om over na te denken: 

Troost 
Wie heeft genoeg troost 

om Hem te troosten? 
Ik niet 

Niemand? 
Veronica. 

Vrijwilligster, vrouw 
Niemand hoeft haar te dwingen 

uit haar schaamte naar voren te stappen. 
Losgewrongen uit haar medelijden 

en gezien waar het zeer deed. 
Een natte doek 

de koelte van troost 
op een kapot gezicht. 

Een doek is al genoeg troost. 
Nooit in het boek gekomen 

maar zij is er nooit rouwig om geweest 
die Veronica. 

3 april 2010 – Stille zaterdag  
15.30 uur : oecumenische dienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. 

Melzer + r-k. pastor, m.m.v. oecumenisch koor 

3 april 2010 – Paasnacht   
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

m.m.v. de cantorij 
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Video : vacature 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
 
Lezing : Exodus 14:15-31, Jona 2:1-11 en Mattheus 28:1-7 
 
Een zeer bijzondere viering waarin Gé de Graaff wordt gedoopt. In de nacht voor 
Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. Veel gebruiken die 
eeuwenlang de traditie hebben gevormd zie je in deze kerkdienst terug: het 
binnendragen van het nieuwe licht, de lezingen die de hele Bijbel omvatten vanaf 
de schepping, de uittocht uit Egypte de profetenwoorden. De paasnacht is van 
oudsher de nacht van de doop. Ook dit jaar kan wie wil zijn eigen doop 
gedenken. En dan klinkt na 40 dagen inkeer voor het eerst weer de lofzang, het 
Gloria, als een uitroep van vreugde. Alles is gericht op de opstanding van Jezus 
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en zijn overwinning van de dood “Christus is verrezen”. Met een eigen kaars 
dragen we het licht naar buiten en wensen elkaar ‘gezegende Pasen’. 
 
Om over na te denken: 

Wat wil ik 
terwijl ik roep in de stilte 
van de vroege nacht? 

Een antwoord? 
Dat is de vraag niet. 

De vraag is: 
Kan ik het antwoord aan? 

ook als het klinkt als: 
‘volg mij!’ 

Als er iets moet opstaan vannacht 
is het de moed 

om te doen als hij. 
Als er iets moet opstaan 

is het onze wil 
Hem te volgen. 

Als er iets moet opstaan 
is het ons geloof 

dat de dood niet het laatste woord is. 
Als er iets nieuw moet zijn vannacht 

is het onze liefde 
geboren uit hem 

maar bestemd voor de wereld. 
Als er iets moet opstaan vannacht 

is het mijn antwoord op; 
‘Heb je me lief?’ 

en wee, als je ‘ja’ zegt 
want het woord dat ie opgestaan zegt: 

‘oké, dat is goed, volg mij!’ 

4 april 2010 – Paasmorgen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecten : paascollecte voor JOP; project Bangladesh (avondmaal) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche : Marian Lenting en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk : Desiré Wenting  
Video : mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : D. Schep 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
Lezing : Johannes 20:1-18 
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Jezus is opgestaan uit de dood. Het is feest, voluit klinkt met de trompet ons lof, 
onze vreugde. Zonder beeld of beeldspraak verteld het evangelie het verhaal: 
een dode komt tot leven. Als je je dat niet zo makkelijk kan voorstellen ben je in 
goed gezelschap: Maria, Petrus en anderen uit de vriendenkring hadden daar 
zelfs moeite mee. Het is een niet te bevatten wonder. Een wonder dat de wereld 
moest redden. Als gemeenschap leven we uit dit wonder en vieren dat door als 
nieuw samen brood en wijn te delen. 
 
Om over na te denken: 

want als hij waarlijk is opgestaan vannacht 
dan ook onze moed om te doen als hij. 

want als hij is opgestaan in deze vroege ochtend 
dan ook onze wil hem te volgen. 

want als hij is opgestaan, dan ook ons geloof 
dat het donker niet het laatste woord spreekt. 

Als er iets nieuw is deze dag 
is het onze liefde, 

geboren uit hem en bestemd voor de wereld. 

11 april 2010 –  Eerste zondag na Pasen  
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Video : J. Boelee 
Klokkenluider  : R. Mintjes en T. Folmer 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis  
 
Lezing : Exodus 15:22-16,27 en Lucas 24:13-35 
 
Met de uittocht begint een nieuwe periode voor Israël. Ze zijn er nog niet, nog 
lang niet. Uiteindelijk zal blijken dat er jaren voorbijgaan waarin ze door de 
woestijn moeten trekken. Nadat ze door de zee zijn getrokken, staan ze weer op 
het droge en moeten leren dat leven geschonken wordt. Ja, ze zijn bevrijd van 
Godswege, de ervaring van de Uittocht uit het land van de angst is geweest, 
maar daarmee ben je er nog niet. In de woestijn leren ze hoe je een samenleving 
zou moeten opbouwen. Dat gaat niet zonder vallen en opstaan, aanmodderen is 
het soms om een Godsgemeenschap te vormen. Tegelijkertijd is het juist in dit 
leerproces waarin zij ervaren: leven is leven onder de zorgzame hoede van de 
Allerhoogste. D.w.z. brood is er voor elke dag. Brood om het bij vol te houden. 
Elke dag opnieuw. 
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18 april 2010 – Tweede zondag na Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
Collecte : kerkinactie – diaconaat 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche : Rosemarijn de Kroon en Kevin de Rijder 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Video : H. Boender 
Klokkenluider  : H. Boender 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
Lezing : Exodus 16:28-17,7 en Lucas 24:35-48 
 
Volhouden is het, ook nu weer in onze lezing. Het volk is in de woestijn. Het is 
blijkbaar van alle tijden en alle plaatsen dat het niet eenvoudig is de ervaring van 
een uittocht, de bevrijding van angst, het geloof in opstanding, de overwinning 
van de dood door Christus zelf voor ogen te houden! Voor je het weet, val je 
weer van de toppen van je (Paas-)geloof. Mozes wordt er moedeloos van: “wat 
moet je met die mensen” is zijn verzuchting. Je zou ze! Daarentegen dan toch 
die eindeloze trouw van God: water uit de rots. God is niet uit het veld te slaan, 
niet uit het leven te bannen. 

25 april 2010 – Derde zondag na Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek (Montferland)  
Collecte : wings of hope 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche : Wilma Blom en Marcha van de Peppel 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Video : D. Schep 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
Lezing : Exodus 18 en Johannes 10:22-30 
 
Sinds Pasen horen we hoe Mozes worstelt met zijn volk, hoe alle Paasgeloof bij 
elke stap in de woestijn meer lijkt te veranderen. Moedeloos wordt Mozes ervan. 
Het is God die er de moed in houdt, zijn trouw staande houdt. Maar Mozes raakt 
ondertussen wel uitgeteld. Het zijn ‘ervaren jaren’ die onderkennen dat een 
mens alleen weinig kan uitrichten als het gaat om de zorg voor velen. Daarom 
wordt verteld dat Mozes wijze mannen om zich heen verzamelt. Om zo, te 
midden van het volk omringd door wijze krachten, het volk te blijven leiden. Zo 
goed als God mensen nodig heeft, hebben mensen elkaar nodig. Herderlijke 
zorg onderling. 
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Van de predikant 
Geslaagde IKON diensten 
We kijken terug op twee zeer geslaagde IKON diensten. Veel mensen waren 
met ons verbonden. De reacties van de IKON waren zeer positief. Dank aan 
iedereen die voor en achter de schermen heeft meegewerkt. Dank aan de 
cantorij en All Together. Door jullie medewerking hebben we iets kunnen laten 
horen van de pluriformiteit van onze gemeente. 

Groeten uit Kameroen 
Vanuit de kerkenraad in 
Mambanda komen de groeten 
naar onze gemeente. Dankzij de 
e-mail heb ik wekelijks contact met 
mijn collega ds. Janet Otob. Er 
wordt veel voor onze gemeente 
gebeden en we doen via de mail 
ook gezamenlijk aan Bijbelstudie. 
Ook Janet preekt nu uit Exodus. 
Voor de samenleving daar staan 
de verhalen dicht bij het leven. 
 
Mijn collega ds. Werner Pieterse is docent geweest in Kumba aan het seminarie. 
Hij schreef het volgende na terugkomst van onze reis in januari: 
Het was thuiskomen in den vreemde de twee weken dat ik in januari in 
Kameroen was. Langs wegen waar ik iedere plek ken, bereikten we onze 
voormalige woonplaats. Het huis, de hond, het seminarium, de stad, er is weinig 
veranderd in de afgelopen twee jaar. Hier en daar een betere weg, een nieuw 
hotel, nog meer Chinese spullen op de markt, dat is het wel zo’n beetje. Ook hier 
inmiddels iPods en mobieltjes met nog meer mogelijkheden. Ook op de meer 
afgelegen plaatsen is er nu internet zodat de onbereikbare wereld nog dichterbij 
komt. Veel is zoals het was: de corruptie blijft de landelijke ziekte bij uitstek, het 
elektriciteitsnet stokt soms dagenlang en de straten worden als altijd overspoeld 
met scharen kinderen waarvan je je afvraagt welke toekomst ze hebben. 
Ziekenhuizen en schoolgebouwen zijn er genoeg, leraren en dokters al jaren 
niet, want iedereen die echt iets kan, wil weg. Daartussen ontmoetingen met 
mensen vol levenskracht en levensvreugde.  
Naast de geuren de geluiden de warmte, zijn het bovenal de mensen, die me 
thuis doen komen. Met sommigen van hen hebben we vier jaar lang dagelijks 
opgetrokken. En nu, na vier jaar maken zij dat ik weer onmiddellijk thuis ben: als 
ik er ben, is de ander er onmiddellijk ook - met alles, met het beste wat hij of zij 
heeft, bijna onvoorwaardelijk. Mijn huis is jouw huis... ik zal voor je instaan, wat 
er ook gebeurt... In de avond komen de verhalen - bijna altijd over leven en 
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dood: een zoon is overleden, een ander doodziek, uitgemergeld door AIDS - de 
crisis, die hier een echte crisis is, alles wordt duurder... hoe geef ik mijn kind, de 
tweede van zes toekomst vraagt een vader; hoe betaal ik de ziekenhuisrekening 
van mijn moeder, vraagt een ander... 
 
Hoe thuis ik misschien ook ben, nooit 
zal deze andere wereld me eigen 
worden. Dit thuis is altijd ook ‘den 
vreemde’. Steeds als je denkt dat je er 
iets van snapt zal die ander je de 
illusie ontnemen. De ander is ander, 
zoals ik eigen ben zo ook hij of zij. Als 
we iets hebben geleerd deze twee 
weken is het dat. ‘Wij’ dat zijn drie 
Nederlandse, drie Hongaarse en drie 
Kameroense collega’s, bij elkaar 
gebracht door Kerk in Actie. Ik zelf was 
min of meer de reisleider. In dit kleurrijke gezelschap was de ander niet te 
ontwijken. In drietallen verbleven we vier dagen in een Kameroenees dorp, 
namen we deel aan een conferentie over ‘Genezing en de Heilige Geest’ en 
lazen we met elkaar uit het Bijbelboek Daniel. Al die dagen wisselden 
vervreemding en herkenning elkaar voortdurend af.  
Eén drietal bezocht een rubberplantage. Droog seizoen, zinderende hitte en 
wolken stof die je op de adem slaan, daarbij de allesoverheersende stank van 
rubber. Zes dagen per week werken hier hele families, die wonen op het 
bedrijventerrein. Als het nog donker is, tappen ze de rubber; onbeschermd voor 
malariamuggen en slangen. In de fabriek op het terrein wordt de rubber 
verwerkt. Niemand is beschermd tegen de chemicaliën die daarbij worden 
gebruikt. Het dagelijks loon is genoeg om je in leven te houden. Omdat iedereen 
op de plantage woont, staat daar dus ook de kerk. Die zondag wordt avondmaal 
gevierd. Een Hongaar, een Nederlandse en de eigen Kameroenese dominee 
gaan voor in een overvolle kerk. 
‘Neem, eet dit is mijn lichaam voor u gegeven’.  
Tijdens de lofzang staat iedereen op om te dansen en te zingen. Er daalt 
vreugde neer op de rubberplantage. 

Inloopochtend in Meulenvelden 
Met veel plezier kijk ik terug op de eerste inloopochtend in Meulenvelden. Dank 
zij de inzet van de vrijwilligers en de coördinatie van de pastoraal medewerkers 
waren we met een grote groep rond de tafel. Koffie en iets lekkers. Bij de eerste 
kennismaking bleek dat we uit alle windstreken kwamen, van Zeeland tot aan 
Groningen toe. Het gesprek met elkaar was goed, bijzonder om de ochtend af te 
sluiten met zang en gebed. Het is niet alleen de aandacht die je even voor elkaar 
hebt, maar ook dat je met elkaar stilstaat bij een Bijbeltekst, een lied of andere 
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zaken die je bezighouden. Op het eind zeiden we tegen elkaar dat we in 
toekomst dit best regelmatig willen gaan doen. Ook zijn er plannen om een 
kleine liedbundel te maken van oude en vertrouwde liederen. Op naar de 
volgende keer: 22 april, 10.30 uur. 

Zingen op zaterdagavond! 
Een zangdienst staat gepland op zaterdag 17 april. Met een 
aantal mensen gaan we dit voorbereiden. Ook hier willen we 
van harte vertrouwde liederen met elkaar zingen, afgewisseld 
met korte tekst en een gebed. We beginnen om 19.00 uur en 
het geheel duurt niet langer dan drie kwartier. Houd je van 
zingen … voel je welkom! 

Joppers op weg naar Bonchida 
De groep staat vast. Met 28 man vertrekken we in augustus naar Bonchida. De 
voorbereiding is in volle gang. Diverse zaterdagen van 16 tot 22 uur staat van 
alles op het programma. Kennismaking met Roemenië door een spel Triviant, 
Hongaarse les, planning van allerlei sponsoractiviteiten, waaronder ook een 
fietstocht en een plakje cake bij de zondagse koffie na de diensten, een film over 
Dracula, elke keer een Bijbelstudie rond Daniël waarbij ideeën ontstaan rond het 
theaterstuk dat we samen weer willen maken.  Kortom, catechese met veel 
ontmoeting, leuke initiatieven. U zult er zeker veel meer over lezen, horen en 
zien! Eind april ben ik voor een studieweek in Roemenië en zal ik met Janos in 
Bonchida het e.e.a. nog verder doorspreken. 

Om over na te denken op weg naar de Paasdagen 
 

Het leven is niet: gelovig zijn, maar gelovig 

worden. 

Het is niet: geheeld zijn, maar geheeld worden. 

Het is helemaal geen zijn, maar een worden! 

Geen rust, maar een oefening. 

We zijn er nog niet, maar we zijn bezig er te 

komen. 

Het is allemaal nog niet gedaan, 

gezien….maar…het is op handen! 

Het is niet het doel, maar het is de weg. 

M. Luther 
ds. Annette Melzer 
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Van het pastoraat 
Nog een keer de sectie-indeling 
In het vorige nummer van Samen hebben we u meegedeeld dat we, in verband 
met het onvoldoende beschikbaar zijn van pastoraal medewerkers, het aantal 
secties hebben teruggebracht van 12 naar 8. Verder hebben we u toen ook 
aangegeven dat u, ingeval u niet weet tot wiens/wier sectie u behoort, dit kunt 
nakijken op de website van onze gemeente: www.pkn-didam.nl en dan kijkt u 
onder pastoraat. Dit is niet veranderd maar wel heeft de verdeling van de secties 
over de medewerkers nog een kleine wijziging ondergaan, dus kijkt u bij twijfel 
nog een keer wie uw eerste aanspreekpunt binnen onze gemeente is. Mocht u er 
niet uitkomen dan is elk pastoraleteamlid van harte bereid om u verder te helpen. 
 

Mede namens het pastorale team: Wim Kooijman/Gerrit Kooij 

Rouwgroep 
In de Pastorale taakgroep is het plan gerezen met een groep(je) mensen een 
rouwgroep te starten. Verlies van ouder (s), partner, kind, maar ook het 
verwerken van een scheiding brengen nabestaanden in een vaak moeilijk 
proces. Geen rouwend mens is gelijk in zijn/haar pogen op te staan en een 
nieuw leven  te zoeken. Met dit inzicht lijkt het ons goed met elkaar regelmatig 
samen te komen, te praten over eigen verdriet, te luisteren naar elkaars “gaan 
door het leven”, elkaar steunen in geloof en vertrouwen op een nieuwe toekomst. 
Een aantal mensen heeft al belangstelling getoond. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met Anna van der Velden, tel. 0316-531610 

Inloopmorgen Meulenvelden 
Voor de oudere bewoners van de Protestantse Gemeente in Meulenvelden en 
omgeving organiseert de Protestantse kerk een aantal inloopochtenden in 
Meulenvelden. Plaats van samenkomst de centrale ruimte van Waverlo. Voor het 
eerst donderdag 25 februari, vanaf ’s morgens kwart over tien. De dames Riet 
Kooij en Nel Blom namen namens het pastorale team het initiatief. 
Na een kopje koffie, kwam Annette in actie. Vroeger zei je dominee, dat was 
afstand creëren. Nu is het gewoon Annette, die vroeg vertel me over je zelf, 
vertel jezelf aan elkaar. Ik wil hier niet ingaan op al die vertrouwelijkheden. Het 
was alleen diep uit je zelf, aangereikt aan Annette en aan elkaar, je kon het kwijt, 
het luchtte op. Je vond steun voor wat je dacht. Annette sloot dit alles af met een 
gebed waarin aandacht geschonken werd aan de persoonlijke dingen die door 
iedereen werden aangedragen. 

Geschreven door Dhr. Th. W. Hermans 
 

De volgende inloopmorgens  zijn 22 april en 24 juni, voor iedere oudere vanaf 75 
jaar. Van 10.30 tot 11.30 uur. In de centrale ruimte van Waverlo. 

Namens het pastorale team Riet Kooij en Nel Blom 



14 

Van het College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2010 
Tijdens de actie kerkbalans in januari is een totaal bedrag toegezegd van  
€ 46.543,00. 
Ontvangen t/m 9 maart: € 16.495,00 

Kerkbalans 2009 
In februari zijn herinneringen verstuurd aan gemeenteleden die het door hen 
toegezegde bedrag voor Kerkbalans 2009 nog niet (geheel) hebben voldaan. 
Wij verzoeken u vriendelijk om het ontbrekende bedrag aan ons over te maken.  

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 
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KerkinActie 
Sobere maaltijd, maart 2010 
Het was weer een feest om met elkaar in Didam de maaltijd te kunnen vieren. 
Een opkomst, die groter was dan opgegeven, waardoor op het laatste moment 
nog wat extra aan het eten gedaan moest worden. Ook nu weer gezamenlijk 
georganiseerd door MOV en KerkinActie. Bij binnenkomst werden we verrast 
door Afrikaanse muziek en zang uit Kameroen. Zo raakten we al wat in de 
stemming voor het thema van deze maaltijd. 
Diaken Theo Reuling zorgde voor de opening. Onder begeleiding van Johan 
Boelee zongen we: Zo maar een dak boven wat hoofden,.... 

Daarna de sobere maaltijd 
Een smakelijke maaltijdsoep met 
stokbrood, die veel waardering heeft 
gekregen. Ds. Annette Melzer 
vertelde over haar reis naar en 
ervaringen in Kameroen. Waar alles 
anders en vooral rustiger is dan hier 
in Europa, maar ook van de 
problemen die men daar kent. Haar 
enthousiasme over wat zij daar 
allemaal heeft gezien en 
meegemaakt, resulteerde in een 
forse overschrijding van de haar 
toegemeten tijd. Overigens was dat 

voor niemand een bezwaar. Met 
koffie en thee hebben we nog even 
met elkaar na zitten praten. Annette 
verzorgde de afsluiting. We zongen 
tot slot: Hij die gesproken heeft een 
woord dat gaat,.... 
Hoewel het een gratis maaltijd was 
hebben allen gemeend toch wat 
geld te moeten geven aan het 
besproken doel in Kameroen. En 
dat heeft het mooie bedrag van  € 
291,90 opgebracht. Wij zien terug 
op een geslaagde 
solidariteitsmaaltijd. 

 
Namens MOV en KerkinActie allemaal hartelijk dank. 
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De vastenpot. HET KAN! 
Tot en met de zondag na Pasen staat de vastenpot nog voor in de hal van de 
kerk. Op de thermometer is te zien wat er al is opgehaald voor de verschillende 
doelen. 
De spaardoosjes zijn weer uitgedeeld en staan thuis om gevuld te worden ook 
voor de doelen van de vastenpot. De zondag na Pasen gaan die weer op een 
bijzondere manier opgehaald worden door onze jongste jeugd. Dus zondag 11 
april de doosjes weer meenemen naar de kerk. En mocht het zo zijn dat u net 
die zondag niet kan komen, geef hem dan even met een ander mee. 
 

Klaas van Hamburg 

Zingt een nieuw lied! 
Op donderdag 22 april organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een 
zangavond in de Lutherse Kerk te Zwolle, Koestraat 2-4. 
 
Het programma biedt een kennismaking met kerkmuziek in vele kleuren en 
maten, stijlen en vormen. Zeker is dat het programma ‘een flinke vleug’ Luther 
ademt. Aan de avond werkt het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken 
mee. De vaste organist is Sebastiaan ’t Hart. Ook de cantorij van de Lutherse 
gemeente van Zwolle o.l.v. Gea Hoven verleent medewerking. De liederen die 
gezongen worden, worden toegelicht door ds. Roel Bosch.  
 
U bent van harte welkom om mee te komen zingen! 
 
Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Tussendoor 
is er koffiepauze. De toegangsprijs is € 10,-. Daarvoor ontvangt u een 
programmaboekje én het boekje ‘Zingt een nieuw lied!’ 
 
Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, stuurt u dan een e-mail met de 
plaatsnaam en het aantal personen naar j.van.dijk@pkn.nl. U komt dan op een 
reserveringslijst te staan. 
 
Deze zangavond is een van de vier zangavonden die de Protestantse Kerk 
organiseert tussen Pasen en Pinksteren. De andere zangavonden zijn in Delft op 
13 april, in Utrecht op 11 mei en in Arnhem op 20 mei. 
 
J. van Dijk, PKN 
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Jongerenuitwisseling 
Vorig jaar is er een grote groep Hongaarse Roemenen 
op bezoek geweest in Didam en Halle. We hebben 
deze groep goed leren kennen en een onvergetelijke 
tijd met ze gehad. U hebt daar zelf ook vast het 
enthousiasme van geproefd bij de uitvoering van het 
verhaal van Noah in onze kerk afgelopen zomer. Ook 
is daarbij de band met onze zustergemeente in Halle 
uitgegroeid tot een hartverwarmende samenwerking. 
Deze zomer van 4 tot en met 14 augustus gaat een 
grote groep jongeren (20) uit Didam en Halle met een 
aantal ouders en de twee predikanten als begeleiding naar Bonchida. We 
ontmoeten elkaar tot de zomer iedere maand om ons voor te bereiden op de 
reis. We leren elkaar daarbij goed kennen, maar ook leren we meer over 
Roemenië en de gewoonten en geschiedenis van het land en deze Hongaarse 
minderheid. Vorige ontmoeting was het thema Noah, deze Zomer bereiden we 
ons voor op het verhaal van Daniël. Ook in Roemenië zijn ze met dat thema 
bezig. Gemeenschappelijk zullen we dan ook deze zomer in Bonchida samen 
met theater, zang en dans aan de gang gaan rond het verhaal van Daniël. 

Naast een eigen bijdrage in de 
kosten zal deze groep een groot deel 
van het noodzakelijke budget via 
sponsoring en acties moeten 
vergaren. Er zijn al veel ideeën en er 
is een groot enthousiasme bij de 
jeugd. Uiteraard zullen veel van deze 
acties gericht zijn op onze 
gemeenten. U moet daarbij denken 
aan iets lekkers bij de koffie na de 
dienst tegen een klein vergoeding, 
een gezellige fietstocht afgesloten 
met een fancy fair met eigen 

producten, verkoop van nestkastjes, bakken van lekkernijen op bestelling, allerlei 
sponsoracties, etc. Op dit moment zijn we volop met de voorbereidingen bezig, 
in het kerkhuis, rondom de kerk en uiteraard bij het koffiedrinken na de diensten 
zult u daar binnenkort meer van horen en zien. 
We hopen dat we u ook enthousiast kunnen maken om dit prachtige initiatief te 
steunen en dat we kunnen rekenen op uw deelname aan de activiteiten en 
uiteraard uw bijdrage. Mocht u ons willen steunen en alvast een bijdrage willen 
overmaken, dan kan dat op rekening 37.47.89.452 t.n.v. 'Diaconie Halle' 
onder vermelding van 'Roemenië-reis' 

Met vriendelijke groet, Marijn de Kroon 
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Wie kan mij helpen?  
Ik ga sleutelhangers maken om geld in te 
zamelen voor de jongerenreis naar Roemenië 
deze zomer, alleen heb ik niet genoeg 
sleutelhangerringen. Mocht u deze ringen nog 
hebben, dan maakt u mij er erg blij mee. Ook al 
is het er maar één.. alle kleine beetjes helpen!  
 
Mocht je geen sleutelhangerringen hebben, 
maar je wilt juist die sleutelhanger. (wat ik heel 
goed kan begrijpen ☺) laat het dan horen. Ze 
zijn tenslotte maar €2,00 per stuk en als het 
goed is brengt de sleutelhanger  je nog geluk en 
liefde ook! 
 
Groetjes, Wilma Blom 
wilma.blom@hotmail.com 

Reactie IKON-kerkdienst 7 maart 
Tja, dan zit je daar in de kerk en wij hoorden de regisseur van de IKON nog 
zeggen: Houdt U rekening met het feit dat ca. 100.000 mensen mee luisteren en 
dat die een gemiddelde leeftijd hebben van 68 jaar. 
 
Wij zullen niets over de inhoudelijkheid van de dienst zeggen, maar beste 
“samenstellers”, houdt dan inderdaad rekening met die gemiddelde leeftijd. 
Want de liedkeuze, hoe mooi misschien ook, was niet juist. De onbekendheid, 
Engelstaligheid, geen enkel vertrouwd lied uit de bundel Psalmen en Gezangen 
die men mee zou kunnen zingen. Want daar is toch zo’n uitzending voor, of 
hebben wij het mis? 
 
Dit stukje is er niet voor om iets af te kraken, in tegendeel doe er jullie voordeel 
mee en houdt in de toekomst rekening met dit soort gebeurtenissen. 
 
Dat het geschrevene niet op zichzelf staat, bleek uit feit dat tijdens het 
koffiedrinken we dezelfde opmerkingen hoorden. 
 
Toos en Leendert Santema 

Een reactie uit de taakgroep eredienst 
De Taakgroep Eredienst ontving bovenstaande reactie en namens die groep liet 
ik weten dat ik deze in de vergadering van de Taakgroep aan de orde zou 
stellen. Dat is ook gebeurd op maandagavond 15 maart jl. Het is altijd fijn als er 
mensen meedenken en meeleven en dit laten weten, zodat je de gelegenheid 



19 

hebt om de andere kant van de zaak te belichten. De zienswijze van de 
taakgroep verschilt nl. enigszins. We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat 
onze kerkdienst werd uitgezonden door de IKON (Interkerkelijke Omroep 
Nederland). De dienst werd uitgezonden op zondagochtend om 10.02 uur op 
Radio 5, terwijl op andere zenders van radio én televisie diensten werden 
verzorgd door de EO, RKK en de NCRV. Keuze genoeg dus. Wij zijn, samen met 
de IKON, de mening toegedaan dat de mensen, die bewust afstemmen op de 
dienst van de IKON dat niet voor niets doen en een min of meer speciale 
doelgroep van de IKON vormen, die “minder traditioneel” genoemd mag worden.  
De dienst werd met zorg voorbereid en in de weken voor de opname 
doorgenomen met een IKON-medewerker. Men wist dat er een gospelkoor zou 
meewerken en ook met welke liederen. Een gospelkoor heeft een ander 
repertoire dan een cantorij. Daarom zal de dienst met medewerking van de 
cantorij, die opgenomen en rechtstreeks uitgezonden wordt op 21 maart, er 
beslist weer anders uitzien. Verder kan ik u nog vertellen, dat de IKON-
medewerker, die tijdens de dienst het geheel begeleidde, erg tevreden was met 
het resultaat. 
 
Op 11 mei is er weer gelegenheid om samen met Annette Melzer een dienst 
voor te bereiden. En wel de pinksterdienst van 23 mei a.s. Twee gemeenteleden 
hebben meegedacht bij de voorbereiding van de IKON-dienst. Zij hebben het als 
plezierig ervaren. Dus … mocht u het leuk vinden om uw steentje eens bij te 
dragen, dan kunt u zich melden bij Annette! 
 
Namens de Taakgroep Eredienst, Arja Schep – van der Klis.  

Minipelgrimage 2010 
Op zondag 25 april is de jaarlijkse minipelgrimage. Deze wordt voor de achtste 
keer gehouden. We lopen van het kerkje in Rheden naar het kerkje in 
Rozendaal. De prachtige voettocht gaat bijna helemaal door bossen. De afstand 
is ongeveer 9 km. We beginnen op 9 uur in de kerk in Rheden met een korte 
overdenking. Tijdens de tocht wordt aandacht besteed aan historische plaatsen 
en aan de natuur. Dus stevige schoenen aantrekken. Tevens is het nuttig om 
wat te eten en te drinken mee te nemen. Het weer hebben we niet in de hand 
dus houd daar rekening mee. Er is onderweg een korte overdenking en een 
stukje van stilte ingelast. 
Om 13 uur willen we in het kerkje van Rozendaal de tocht afsluiten. Er zijn geen 
kosten aan de tocht verbonden. U hoeft zich niet van te voren op te geven. 
 
Hebt u een probleem met het vervoer terug van Rozendaal naar Rheden dan 
kunt u voor Didam contact opnemen met Henk Boender, tel. 223014. 
 

Werkgroep minipelgrimage Piet van Schaik 
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Personalia 
Geboren 
• Maura de Wit, Van den Berghweg 13, op 27 december 2009 
 
Gevestigd 
• mw. C. Blooi, De Kastanje 8 
• mw. C. Ousoubovna, Wilhelminastraat 18 
• H.G.J. Teeuwsen, Greffelkampseweg 36 
 

Vertrokken 
• naar Veenendaal, mw. J.C. van Hardeveld-Middelhoven, Ludgerusstraat 47-1 
• naar Doetinchem, fam.Klaassen-Teerink, Korte Spruit 8 
• naar Zevenaar, mw. D. te Pas, Koeleplekstraat 30 
 

Verhuisd 
• fam. Th. Rasing-Broekman van Kapelstraat 35 naar Schuttersstraat 17 
• mw. E.D. Schür en Bart Busschers van De Beuk 12 naar Gerstekamp 14  
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Oecumenisch liedfestival 
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Crisisgedicht 
IK BEN WERKELOOS 

Zie mij hier, God, ik ben werkeloos 

hoeveel monden moet ik niet voeden! 

Zie toch, hoe mijn buren me uitlachen, 

als ik mijn toevlucht zoek bij U. 

Dat hoongelach zou ik niet moeten nemen, 

maar helaas, ik kan het niet vermijden. 

Voor mijn omgeving 

is mijn vriendschap een belediging. 

Wilt u mij helpen vandaag, nu ik tot U kom en bid? 

Nog maar een week heb ik de tijd 

om mijn vele schulden te betalen. 

Strek uw arm over mij uit, God, 

opdat mijn geloof niet bezwijkt 

en mij de hoop niet in de schoenen zinkt. 

Niet alleen om voor mijzelf te bidden, 

God, kom ik vandaag tot U. 

Ik vraag U, help alle mensen overal op aarde 

Die werkeloos zijn en geen uitzicht hebben. 

Ik bid U ook niet uit gemakzucht. 

Geen macht hoef ik, geen luxe of grote rijkdom. 

Ik vraag U slechts mijn nood een beetje te verlichten. 

Help me, God, op grond van uw beloften. 

Ik wacht op U, stel me niet teleur. 

 

Uit:   OndersteBoven, nr 1 2010 
Zie ook:  Aalt van de Glind: Van Ontslag naar omslag 
Te bestellen bij Steunpunt Zuidoost 
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Agenda 
28 mrt 10.00 uur Zesde zondag in de Veertigdagentijd, Palmpasen, dienst 

van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
29 mrt 19.45 uur Kerkenraad 
30 mrt 19.30 uur Cantorij 
1 apr 19.30 uur Witte Donderdag, dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. 

Melzer 
2 apr 19.30 uur Goede Vrijdag, lezingendienst, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. 

een zanggroep 
3 apr 15.30 uur Paasviering in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer + r.-k. 

voorganger 
 21.30 uur Paasnacht, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. 

Melzer m.m.v. de cantorij 
4 apr 10.00 uur Paasmorgen, dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. 

Melzer 
6 apr 14.00 uur Pastoraat 
 19.30 uur Cantorij 
9 apr 20.00 uur Gospelkoor 
11 apr 10.00 uur Eerste zondag na Pasen, dienst van Schrift en Gebed, mw. 

ds. K. van Bergen, Doetinchem 
13 apr 14.00 uur Taakgroep Oecumene (bij Dorien Schlief) 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
14 apr 19.45 uur Gemeenteavond “Palliatieve Zorg”  
15 apr 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
16 apr 17.30 uur Gospelkoor 
17 apr 19.00 uur Zangdienst 
18 apr 10.00 uur Tweede zondag na Pasen, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. A.U. Melzer 
20 apr 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
 19.30 uur Cantorij 
22 apr 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
23 apr 20.00 uur Gospelkoor 
25 apr 09.00 uur Minipelgrimage van Rheden naar Rozendaal  
 10.00 uur Derde zondag na Pasen, dienst van Schrift en Gebed, mw. 

ds. C.C.G. Klaver, Beek (Montferland) 
27 apr 19.30 uur Cantorij 
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