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COLOFON  
 
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 
postadres postbus 82,  6940 BB Didam 
 
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 
scriba mw. A. Schep Karrewiel 10 T. 228651 kerkenraad@pkn-didam.nl 
 
Eredienst: 
voorzitter  vacature   eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 T. 220136 gboelee@hotmail.com  
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 
Gebed 

Heer , maak my ’n werktuig van U vrede; 
Laat mij liefde saai waar haat is; 

geloof waar twijfel is; 
hoop waar verslaenheid 

en vreugde waar droefheid is. 
 

O, Goddelijke Meester, schenk mij dié gawe 
dat ek eerder sal troos as om 

troos te soek; 
dat ek eerder sal liefhê as om 

liefde te soek; 
want deur te gee ontvang ons, 

door te vergewe word ons vergewe 
en deur te sterwe word ons gebore 

tot die Ewige Lewe. 
 

St. Franciscus, Uit  'Diakonia', vakblad voor diakenen 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 mei, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 2 mei tm. zondag 30 mei  2010 
Tot Pinksteren blijven we verder lezen uit het boek Exodus. Na de uittocht uit 
Egypte, de doortocht door de Rietzee, lezen we nu over de tocht in de woestijn. 

2 mei 2010 – Vierde zondag na Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A. U. Melzer  
Collecte : 1e vitale kerk, 2e kerk in actie (voor project in 

Bangladesh) 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Ellen Geven en Christien van der Vliet 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Video : J. Vaessen 
Klokkenluiders  : W. Bikkel en H. van den Dool 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing : Exodus 19; Johannes 13:31-35 
 
De Israëlieten zijn aangekomen bij de berg van de Heer, de Sinaï. De belofte 
waarover in hoofdstuk 3 is geschreven komt uit. Hier is de plek waar men God 
zal dienen. De plek van verbond. Zeer uitgebreid is het opgeschreven hoe ze 
God zullen eren, zowel in het dagelijkse leven als in de eredienst. 

6 mei 2010 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, pastoor W. van Essen    

9 mei 2010 –  Vijfde zondag na Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Goldschmeding, 

Hoog-Keppel 
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche : Melitta van der Vliet en Mart Ros 
Kinderkerk : Marco Lenting  
Video : vacature 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing : Exodus 20:1-21; Johannes 14:23-29 
 
De tien woorden klinken, leefregels die de grenzen aangeven van een ruimte 
waarbinnen mensen met verantwoordelijkheid en in vrijheid kunnen leven. De 
eerste vijf ‘woorden’ hebben betrekking op het leven met God. Hij heeft het volk 
bevrijd om in vrijheid te kunnen leven. “Blijf bij mij”, zegt God. “Blijf bij je 
bevrijder. Pas op dat jij je niet weer onvrij laat maken, dat is afgoderij. Verbind 
mijn Naam niet met wat niet bij Mij hoort. Houd een dag vrij om bij Mij en je 
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bevrijding stil te staan, te vieren, de zondag. Denk eraan dat je ouders jou het 
leven in vrijheid hebben doorgegeven, over verteld.” De tweede vijf woorden 
gaan over het leven van mensen met elkaar. Neem niet wat niet van jou is. Niet 
het leven van een ander, niet de partner van een ander, niet het bezit van een 
ander. Neem geen woorden in je mond die niet van jou zijn. Verlang niet naar 
wat niet van jou is. Blijf jezelf.” 

13 mei 2010 –  Hemelvaartsdag 
09.00 uur  : ochtendgebed, taakgroep Eredienst  
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie  : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Video : mw. A. Ketterink 
Klokkenluider  : D. Schep 

16 mei 2010 –  Zesde zondag na Pasen, Wezenzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. P.H. Endedijk, Arnhem 
Collecte : thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche : Paulina van Grol en Kirsten Schmidt 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Video : J. Boelee 
Klokkenluiders : R. Mintjes en T. Folmer 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing : Exodus 23:1-17; Johannes 14:15-21 
 
Een stuk uit de teksten van het verbondsboek. Allemaal wetten en regels. Zo 
direct na de tien woorden suggereert het een nadere uitwerking te zijn van de 
tien woorden. Het is echter onduidelijk hoe. Zo staat er bijvoorbeeld de oproep 
om drie keer per jaar op pelgrimstocht te gaan. Een leven met God is 
doortrokken van een ander ritme. Pelgrimeren opent nieuwe wegen, waar ook de 
rust en de ruimte een belangrijke plaats innemen. 

19 mei 2010 – Pinkstervesper 
19.00 uur : pastoor B. Aarsen 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Video : H. Boender 
Klokkenluider  : H. Boender 

22 mei 2010 
15.30 uur : Pinksterviering in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. gospelkoor All Together 
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23 mei 2010 –  Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. de cantorij 
Collecte : kerk in actie/ zending 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche : Marian Lenting en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel  
Video : D. Schep 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
11.00 koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing :Exodus 24; Handelingen 2:1-11 
 
De 50e dag na Pasen wordt het joodse pinksterfeest gevierd. Uit alle landen 
komen pelgrims naar Jeruzalem. Het is een oogstfeest, waarbij ook herdacht 
wordt dat God regels (tien woorden) aan mensen heeft gegeven om goed 
samenleven mogelijk te maken. Toen God deze aan zijn volk gaf verscheen Hij 
in een vuur. Op het eerste pinksterfeest dat de leerlingen van Jezus na zijn dood 
en opstanding vieren is er ook sprake van vuur. Vuur dat op mensen neerdaalt. 
God zelf is aanwezig. Niet alleen in het vuur maar ook in de wind die opsteekt. In 
het Hebreeuws is er een woord voor wind en geest. De Geest van God, de 
heilige geest is in hun midden. Dat is merkbaar. Mensen van overal verstaan 
elkaar.  

30 mei 2010 – Zondag Trinitatis  
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : stichting vrienden van Sancta Maria 
Ontvangstcommissie  : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk : Desiré Wenting  
Video : J. Vaessen 
Klokkenluiders : W. Bikkel en H. van den Dool 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing : Spreuken 8:22-31; Johannes 3:1-16 
 
Op deze zondag van de drie-eenheid lezen we over het gesprek dat Nikodemus 
‘s nachts heeft met Jezus, twee wijze leraren met elkaar. Hierin komen twee 
werelden aan de orde: in de ene word je geboren uit een mens, in de andere uit 
de Geest. Waarin schept het geloof een nieuw leven voor je? Welke antwoorden 
krijg je en welke verrassingen staan je te wachten? Zo vlak na Pinksteren gaat 
het dan ook over de vruchten van de Geest die je in je dagelijks leven kan 
ervaren.  
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Van de predikant 
Pasen 
We kijken terug op een bijzondere Paascyclus en Paasochtend. Terecht de 
hoogtijd van het kerkelijk jaar. Bijzonder dit jaar dat de lezingen uit Exodus ons 
richting gaven naar het Paasverhaal. Op witte donderdag vierden we in kleine 
kring de maaltijd met elkaar: met matses en wijn. De Goede Vrijdag, sober in de 
afwisseling van lezing en gezang. De tekst uit de Naardense Bijbel en de muziek 
van Bach mooi gezongen door het koor. Stille zaterdag met de doop en de 
doopgedachtenis, de ondersteuning van de cantorij. En Paasochtend met de 
muziek van het orgel en het voor mij ontroerende moment met de kinderen aan 
het doopvont. Ook zij dachten aan hun doop en kregen een kruisje met het water 
dat nog in het doopvont was van de paasnacht. We hebben voluit met elkaar 
gevierd. Dank aan ieder die voor en achter de schermen mee heeft geholpen bij 
de voorbereidingen, de boekjes, de muziek, de koffie, het welkom, de lezingen, 
door de aanwezigheid. Dank!  
 
Pasen was ook de aftrap voor de sponsoractiviteiten voor onze reis naar 
Bonchida. Prachtige vogelhuisjes worden gemaakt, er zijn plannen voor 

Koninginnedag en Didam op stelten, 
mogelijk ook een fietstocht of een 
keer heerlijk samen pannenkoeken 
eten. U hoort en leest er meer over.  
Het enthousiasme zit in de groep. 
Elke maand hebben we een 
voorbereidingsbijeenkomst en in juni 
gaan we twee dagen 
‘proefkamperen’. Zo worden we een 
groep.    
 
Foto gemaakt op het strand van Gran 
Canaria door Jos Hageman 

Gemeenteavonden 
Het seizoen loopt een beetje ten einde. Het weer nodigt uit om ‘s avonds nog 
wat te wandelen, te fietsen of buiten te zitten. We kijken terug naar een 
bijzondere gemeenteavond. Vorig jaar kwam uit de evaluatie dat er behoefte is 
aan een inhoudelijke avond rondom het kerkenwerk. De taakgroep pastoraat 
heeft daarom een avond georganiseerd over vrijwillige palliatieve thuiszorg. 
Hilde Hooiberg die dit in onze regio coördineert vertelde over haar werk en zette 
onszelf ook aan het werk. Voor wie er meer over wil weten heeft zij een aantal 
folders achtergelaten, deze liggen op de leestafel in de hal.  
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In het najaar organiseert de taakgroep eredienst een gemeenteavond rondom 
het nieuwe liedboek. Ds. Pieter Endedijk vertelt ons dan uit eerste hand. We 
zullen veel met elkaar zingen.  

Elkaar ontmoeten in groepen 
Op de inloopochtenden in Meulenvelden willen we toch ook graag met elkaar 
zingen. We zijn bezig om een kleine liedbundel samen te stellen met bekende 
liederen en deze op grootformaat af te drukken. Soms zingen we a capella, 
soms worden we door fluitspel ondersteund. Na de zomer zullen we deze 
ochtenden weer regelmatig inplannen. 
Ook is een gespreksgroep gestart rondom verlies. We delen met elkaar de 
ervaringen. Dat geeft herkenbaarheid en wijst nieuwe wegen aan. We delen 
verdriet maar ook hoe je dingen weer kan oppakken. Hoe doe je dat voor het 
eerst Pasen alleen, wat zijn je plannen. Hoe doen anderen dat? Dan wordt er 
ook gelachen. Mooi is de herkenbaarheid van wat je soms denkt dat alleen jijzelf 
die ervaring hebt. Als er behoefte is willen we ook dit na de zomer voortzetten of 
een nieuwe groep opstarten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
ouderling.  
Na de zomer starten we ook een gespreksgroep op voor 30-40+. In een 
huiskamer, rondom een geloofsonderwerp, een Bijbeltekst, een actueel thema. 
Hebt u interesse geef u op via de mail bij mij of de scriba. 

Verschillende vormen van diensten 
En dan een ander experiment was het zingen op zaterdagavond. We zijn een 
zeer pluriforme gemeente en in de taakgroep eredienst is o.a. de wens naar 
voren gekomen om te kijken naar verschillende vormen van vieringen. Zo 
besteden we aandacht aan de Thomasvieringen in Zevenaar, willen we in het 
najaar een Taizé-viering doen, in de toekomst misschien een keer een 
cantatedienst, en was er op 17 april een zangdienst. Mensen konden van te 
voren liederen opgeven uit zeer verschillende tradities en hebben we in een 
bewogen dienst veel met elkaar gezongen. Herinneringen die verbonden zijn 
met muziek kwamen naar boven of verdiepten zich. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar. Op maandag 20 april gaf  Marcel Barnard, hoogleraar liturgiek, in 
Westervoort een lezing juist over de veelkleurigheid van liturgie. Een 
inspirerende avond waar een aantal leden uit de gemeente en de taakgroep 
eredienst naartoe zijn geweest. 
Voor wie zich nog meer wil laten inspireren verwijs ik naar de volgende 
bijeenkomsten: 

• ‘Zingt een nieuw lied!’. Zangavonden op 11 mei in Utrecht en op 20 mei in 
Arnhem. Zie voor meer informatie www.pkn.nl/kerkmuziek  

• 5 juni: Liedboekdag; ‘Op adem komen’ is het thema van de Liedboekdag 
die in de Nicolaïkerk in Utrecht wordt gehouden. De dag staat in het teken 
van liederen die bestemd zijn voor Pinksteren. Voor kinderen is er een 
eigen programma. 



9 

4/5/7 mei: gedenken, feest en pelgrimage 
En dan gaan we richting de herdenking 
op 4/5 mei. Bijzonder dat wij als kerken 
daarin een rol hebben. Dit jaar zal Theo 
Reuling de bijeenkomst in Meulenvelden 
leiden en gaan we daarna in de Stille 
tocht naar het Monument, samen met de 
burgermeester. Op 7 mei is de 
pelgrimage met onze broeders en zusters 
uit Emmerich. Zij komen dit jaar naar ’s 
Heerenberg waar we het geheel met een 
gezamenlijke oecumenische vesper 
afsluiten.  
 
Dit lustrumjaar vieren we dat we 65 jaar geleden zijn bevrijd en herdenken we de 
opofferingen die daarvoor tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gebracht. Een 
mooi moment om ons af te vragen hoe de vlag van de vrijheid erbij hangt. Wat is 
er nodig om vrijheid wereldwijd dichterbij te brengen? 
Niet alleen wereldwijd, waar naast veel vrijheid ook veel oorlog en onderdrukking 
bestaat, maar ook in eigen land. Daar is vrijheid toch vaak minder 
vanzelfsprekend dan het lijkt. Velen immers voelen zich onzeker. Zij hebben het 
gevoel dat ze niet of nauwelijks greep hebben op de wereld om hen heen. Niet 
op de bureaucratie die ze als verstikkend ervaren, niet op de politiek waar ze 
vaak weinig vertrouwen in hebben en al helemaal niet op de grillen van de 
economie en het bedrijfsleven. Alle reden dus om onze vrijheid nog eens grondig 
te doordenken. Wat is er nodig om vrijheid wereldwijd en in eigen land 
daadwerkelijk dichterbij te brengen?  
Om daarover een discussie op gang te brengen, kiest het Nationaal Comité 4 en 
5 mei voor het jaarthema 2010 een andere vorm dan voorgaande jaren. In plaats 
van zelf op zoek te gaan naar antwoorden, vraagt het Nationaal Comité mensen 
om hun voorwaarden voor vrijheid te formuleren. Voorwaarden voor vrijheid waar 
iedereen op deze wereld recht op heeft. De uitdaging is hierbij niet te zoeken 
naar individuele vrijheden, maar naar universele randvoorwaarden waarbinnen 
mensen wereldwijd hun eigen vrijheid kunnen vormgeven. Door dit jaar 
uitsluitend op zoek te gaan naar de voorwaarden voor vrijheid willen we een 
basis leggen voor het thema vrijheid wereldwijd van de komende vijf jaar.  

Vrijwilligers gezocht 
Hetvakantiebureau.nl, hét reisbureau van de Protestantse Kerk, is dringend op 
zoek naar vrijwilligers met een zorgachtergrond. In een aantal vakantieweken is 
op dit moment sprake van nood als het gaat om verpleegkundigen en 
verzorgenden. Kijk op www.hetvakantiebureau.nl voor meer informatie. 
 
ds. Annette Melzer 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2010 
Tijdens de actie kerkbalans in januari is een totaal bedrag toegezegd van € 
46.543,00. Tot 14 april is ontvangen: € 19.916,00. 

Solidariteitskas 2010 
Alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 jaar ontvangen eind mei een 
brief met het verzoek om tien euro bij te dragen aan de landelijke solidariteitskas. 

Website 
De website van onze gemeente, in zijn huidige vorm, dateert van december 
2002. Sindsdien is er enorm veel veranderd op het gebied van vormgeving, 
gebruiksmogelijkheden en dagelijks onderhoud. Er wordt momenteel gewerkt 
aan een nieuwe website waarbij vooral het beheren van de site veel eenvoudiger 
wordt. Via een doorverwijzing op de hoofdpagina, www.pkn-didam.nl, kunt u een 
demonstratie van de nieuwe website bekijken. 

Onderhoud pastorie 
Begin mei wordt aan de pastorie gestart met vernieuwing van de dakgoten met 
ombouw. Deze werkzaamheden zullen een week of drie in beslag nemen. 
In dezelfde periode zal, naar aanleiding van recente inbraakpogingen, waar 
nodig het hang- en sluitwerk worden aangepast. 

Collecten in het eerste kwartaal 2010      
Algemeen diaconaal werk 4x €  205,41  
Project Bangladesh, avondmaal 2x   108,09  
Haïti  386,52  
Hospice Martinus   82,66  
Stichting UAF   60,42  
Kerkinactie: 
- zending €  78,57  
- werelddiaconaat   61,35  
- totale werk   71,45  
- vastenpot 6x   262,47  
Eredienst en kerkmuziek   41,07  
Nieuw missionair werk   35,20  
Thuiskerkenwerk 12x   520,38  
Totaal € 1.913,59  

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. 
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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 

KerkinActie 

 
40 dagentijd 
Het is fijn om in de 40 dagentijd als gemeente zo met elkaar bezig te zijn in de 
kerk, dat het mogelijk is om liturgie, kinderkerk en de acties van Kerk in Actie tot 
één geheel op elkaar af te stemmen. Niet alleen in de kerk maar ook thuis zijn 
we met ons allen actief geweest. 
Daarvoor willen we in het bijzonder de kinderen bedanken voor hun 
medewerking aan de spaardoosjes. Op veel doosjes waren ook de namen van 
de kinderen terug te vinden.  
De vastenpot (de ton) + de spaardoosjes + drie collectes hebben € 842,35 
opgebracht. 
De spaardoosjes  €  281,76 
De collectes   €  216,72 
De ton    €  343,87 
De werkgroep dankt u allemaal heel hartelijk voor uw bijdrage. 

Spaar kaarten en postzegels voor de zending 
In 2009 heeft Kerk in Actie in totaal € 30.240,00 ontvangen uit de opbrengst van 
oude postzegels en prentbriefkaarten. Veel gemeenteleden sparen al jaren mee 
en dat blijkt de moeite waard. De kaarten brachten maar liefst € 20.120,00 op en 
de postzegels € 10.120,00 voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB. 
Spaar ook mee in 2010!  

Paasgroeten overhandigd in koepelgevangenis 
Elk jaar organiseert Kerk in Actie de Paasgroetenactie. 
Kerkleden stuurden onlangs ruim 100.000 kaarten ter 
bemoediging als Paasgroet aan gevangenen in 
Nederland en in het buitenland. Ds. Arenda Haasnoot 
(vice-voorzitter van de synode) deelde op zaterdag 27 
maart Paasgroetenkaarten uit aan gedetineerden in de 
bajeskerk van de koepelgevangenis te Breda. 
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CCTS, de technische school in Jessore 
Vanuit Jessore hebben we een enthousiast bedankje gekregen op onze 
Paasgroetenkaart, waar we allen onze namen op hebben gezet. 
 
Dear Klaas van Hamburg, 
Thank you very much for sending me a very beautiful Easter greeting card with 
love of so many . Please convey our best wishes to the members of  “Church in 
action”.  
(Hartelijk dank voor de mooie Paaskaart, met groeten van zoveel mensen. Geef 
ook onze beste wensen door aan de leden van uw kerk.) 
  
With best regards, 
James L.D ' Rozario 

De briefwisseling met Jessore  
Er is weer een lange mail ontvangen vanuit Jessore, als antwoord op onze brief. 
Wij hebben een mail gestuurd met wat foto’s van onze kerk en omgeving Didam 
in de sneeuw. Uit eerdere mails kregen we te horen dat er bezoek was geweest 
vanuit Nederland daar hebben wij om namen gevraagd. Een verhaal hoe de 
leerplicht in Nederland is geregeld. Complimenten gegeven dat de opleiding zo 
goed wordt gewaardeerd in Bangladesh en nog wel vanuit een 
minderheidspositie als protestantse kerk. Dat wij hen van harte steunen. 
 
Beste Klaas van Hamburg, 
 
De winter is in Bangladesh allang 
voorbij; het is hier eigenlijk te heet. 
De temperatuur schommelt tussen de 
40 en 42 graden. Bovendien maken 
de veelvuldige stroomstoringen het 
dagelijks leven heel onaangenaam. 
Er is een tekort aan drinkwater en het 
heeft sinds lang niet meer geregend. 
Het grondwater zakt zover, dat onze 
waterpomp droog staat. ’s Nachts 
kunnen we niet slapen door een 
gebrek aan stroomvoorziening. 
 
Ik heb wat foto’s bijgevoegd van onze school, werkplaats en 
openingsplechtigheid. Onze bezoekers van ICCO en Kerkincatie ziet u samen 
met ons op de foto; van links naar rechts Leonora Visscher, Dorine Boersma, 
James L. D’ Rozario (directeur van Christ Church Trade School), Maaike 
Wigboldus, Jan Vermeer (projectbegeleider van ICCO/Kerkinactie) en George 
Hironmoy Biswas (adjunct-directeur). U kunt het beste met Maaike Wigboldus 
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contact opnemen voor een verslag. Ze waren allemaal erg verheugd bij het zien 
van onze school, de openingsplechtigheid en de rondrit door Sundarbans, het 
grootste mangrove bos van de wereld. Als u hen uitnodigt weet ik zeker, dat u 

uw voordeel zult doen met hun ervaringen. 
 
Het onderwijssysteem in Bangladesh is 
anders dan in Nederland. Toen ik in 
december 1997 in Nederland was, kreeg ik 
de gelegenheid een technische school en 
een middelbare school in Zutphen te 
bezoeken. Daar ontmoette ik een 
regeringsfunctionaris van de onderwijsraad 
en via hem kreeg ik kennis van het 
onderwijs systeem zoals door u 
beschreven in uw e-mailbericht.  

 
Zoals u weet, is Bangladesh een van de armste landen ter wereld met zijn 160 
miljoen inwoners op een klein oppervlak. Wij hebben basisscholen, middelbare 
scholen, hoger beroepsonderwijs en universiteiten op het gebied van techniek, 
gezondheidszorg, landbouw enz. Maar zoals u ook zult weten is onderwijs duur 
in alle hoeken van deze aardbol. Arme mensen kunnen zich dus de uitgaven niet 
veroorloven en de kosten niet dragen. 
 
Door het onderwijssysteem gaat in 
Holland alles overal eenvoudiger en 
anders wordt door de overheid 
ingegrepen. Maar als leerlingen in 
Bangladesh stoppen met school of 
lessen verzuimen, kan geen actie 
worden ondernomen tegen ouders of 
verzorgers. Voor zover ik weet 
worden in Nederland de ouders door 
de school ter verantwoording 
geroepen als een leerling stopt met 
studeren. 
 
Afhankelijk van de staatsinrichting dient ieder zich te houden aan de regelgeving 
van het land, maar in Bangladesh kan de regering om praktische redenen 
onmogelijk een leerplicht instellen. Onze kinderen krijgen dus onderwijs 
afhankelijk van hun financiële situatie. Rijken en middenklassers kunnen zich 
goede scholing veroorloven in Bangladesh. 
 
U heeft gelijk als u zegt, dat leerlingen liever met hun handen werken dan 
studeren. Overal ter wereld is vraag naar geschoolde ambachtslieden, maar 



14 

weinig studenten zijn in een technische baan geïnteresseerd. In Bangladesh 
kunnen we wel degelijk spreken van kansarme jongeren, omdat de meeste 
mensen leven onder de armoedegrens. 
  
Ik begrijp dat iedereen in Nederland een of andere scholing moet ondergaan - al 
dan niet technisch - omdat anders zonder diploma geen passend werk kan 
worden gevonden. Aan de andere kant kan dat ook omdat de kosten door de 
regering worden betaald. In Bangladesh gaat het meestal niet zoals in 
Nederland, omdat de regering onderwijs voor iedereen niet kan bekostigen 
 
Wij bieden tweejarige opleidingen aan voor timmerman, elektricien, machinist, 
automonteur of lasser. Daarnaast geven we korte cursussen van drie of zes 
maanden. Vanaf 2010 beginnen we met cursussen voor elektronica en 
computers. 
 
Christ Church Trade School wordt bestuurd vanuit het sociaal 
ontwikkelingsprogramma van de Kerk van Bangladesh. Ja, u merkt terecht op, 
dat wij als Christelijke organisatie vanuit een minderheidspositie een 
uitzonderlijke prestatie leveren, die als voorbeeld mag dienen voor anderen. 
Indien mogelijk zouden wij graag een opname ontvangen van bij voorbeeld een 
avondmaalsviering. 
Vanuit onze lange ervaring doen wij onze uiterste best om ieder jaar het 
onderwijs op onze school aan te passen aan de stand van de techniek en met 
Gods hulp en de financiële ondersteuning door de Protestantse Kerken in 
Nederland kunnen we dat. 
 
Dank u nogmaals voor uw mooie brief.  
  
Met vriendelijke groeten, 
James L.D' Rozario 
 
De foto’s zijn ook in de lijst van CCTS geplaatst in de hal van het kerkhuis. 
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Kun je nog zingen, zing dan mee! 
Zo zou je de aankondiging van de Zangdienst op zaterdag 17 april jl. kunnen 
samenvatten. Onze dominee had het idee opgevat om buiten de reguliere dienst 
op zondagmorgen, een zangdienst te houden waar allerlei lievelingsliederen 
kunnen worden gezongen. Enkele gemeenteleden, waaronder Jan Hagen, 
zouden liederen aandragen. Daar Jan Hagen als kind per ongeluk is ingeënt met 
het Johannes de Heer serum, mocht verwacht worden dat liederen van 
Johannes de Heer niet zouden ontbreken.  
 
Opgeroepen om zaterdag 17 april om 19.00 uur in het kerkhuis aanwezig te zijn, 
bleek dat onze dominee de liederen in een liturgie had ingekaderd, met enkele 
teksten en gebeden. Na het welkomstwoord zongen we uit Tussentijds nummer 
1 “De vreugde voert ons naar dit huis”, wat gelijk spontaan meerstemmig werd 
gezongen. Zo werden er meer liederen meerstemmig gezongen of met 
tussenloopjes. Er werd uit volle borst gezongen, maar ook geluisterd naar 
gedichten, teksten en het verhaal van de “Emmaüsgangers”. De belangstelling 
viel voor de eerste keer niet tegen. Wat vreemd aandeed: er werd niet 
gecollecteerd! Na de Zegenbede en een dankwoord aan de medewerkenden, in 
het bijzonder Rolf Zandbergen, verlieten we het kerkhuis, sommigen met een 
tevreden lach, maar ook verschillende met rode ogen.  
 
Bij het napraten buiten, werd gesuggereerd niet te lang te wachten met een 
vervolg! Was u er niet, dan heeft u ons inziens veel gemist!     

 
Een dankbare zanger: Herman Makkinga 

Sleutelhangers voor Bonchida 
Ik maak sleutelhangers 
om geld in te zamelen 
voor de jongerenreis naar 
Roemenië. De 
sleutelhangers kosten 
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 
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Van de Oecumenische Taakgroep 
Programma dodenherdenking op 4 mei 
Samen met de oecumenische taakgroep organiseert het 
Oranjecomité weer de herdenking op 4 mei in Didam. 
Scouting Didam, de Jozefschool uit Loil en Harmonie De 
Club zullen medewerking verlenen. Het thema dit jaar is: 
Vrijheid wereldwijd; wat is daarvoor nodig? We beginnen 
met een herdenkingsbijeenkomst in de hal van 
Meulenvelden (gebouw Waverlo) om 19.00 uur. Daarna 
volgt de stille tocht naar het monument op het Lieve 
Vrouweplein. In de kring rondom het monument is er vanaf 
19.40 uur muziek van de Harmonie, een toespraak door 
burgemeester Leppink, kranslegging en bloemenhulde.  

 
Duits-Nederlandse herdenking van einde 
2e wereldoorlog op 7 mei 
Er groeit een traditie dat Nederlanders en Duitsers uit de Liemers en Emmerich 
gezamenlijk het einde van de 2e wereldoorlog herdenken. 
Vrijdag 7 mei a.s. is het weer zover. Ditmaal komen de Duitse deelnemers 
lopend naar ’s-Heerenberg, alwaar zij om 19.30 uur verwacht worden bij het 
voormalig klooster, later “Gouden Handen”. Daar verzamelen ook de 
Nederlandse deelnemers zich, zodat we samen kunnen lopen naar de 
Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg, Hofstraat 4. In die kerk begint om 20 uur een 
gezamenlijke, oecumenische vesperviering. Tenslotte drinken we samen koffie. 
U bent van harte uitgenodigd. 

 
Pinkstervesper op woensdag 19 mei 
In de week voor Pinksteren organiseert de oecumenische taakgroep een 
vesperdienst: samen zingen, bidden en stil zijn om de Heilige Geest. U bent van 
harte welkom op woensdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de protestantse kerk, 
Torenstraat 10 in Didam. Voorganger zal zijn: pastoor Ben Aarsen. 
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Roemeniëreis Bonchida 
Van 4 tot 14 augustus gaat een 
groep jongeren uit Halle en Didam 
op bezoek bij leeftijdsgenoten in 
Roemenië om samen daar te 
werken aan een 
theaterprogramma. Al enkele jaren 
is er een band tussen de 
Protestantse Kerken in Bonchida, 
Roemenië en Halle en Didam. 
Vorig jaar zomer was een groep uit 
Bonchida in de Achterhoek op 
bezoek en dat maakte de 
Nederlandse jongeren direct 
enthousiast om deze zomer naar Roemenië te gaan. 
Al maanden lang zijn ze druk met de voorbereiding. Er moet geld worden 
ingezameld voor de reis, dus de één na de andere sponsoractie wordt bedacht 
en uitgevoerd. Zelfgemaakte sieraden, vogelhuisjes, appelflappen en 
arretjescakes worden verkocht, fietstochten georganiseerd en lege flessen 
ingezameld. En daarnaast wordt druk geoefend om een klein beetje Hongaars 
onder de knie te krijgen, de kerk in Bonchida behoort namelijk tot het Hongaarse 
volksdeel in Roemenië. 
Maar ook inhoudelijk wordt er veel werk verzet. Ontmoetingen tussen 
verschillende culturen zijn heel waardevol, het verruimt je blik, maar het leert je 
ook veel over jezelf. Een uitwisselingsreis leert je over je grenzen heenkijken, je 
ontdekt een andere manier van leven. Maar het roept ook de vraag op: “Wie ben 
jij en wat wil je aan de ander laten zien, wat vind je waardevol om door te 
geven.” De jongeren zijn dus ook druk met de voorbereiding van een eigen 
presentatie met beeld en muziek en worden er ook al stukken voorbereid van het 
theaterprogramma dat ze samen met de jongeren in Roemenië gaan maken en 
uitvoeren. Thema van dit stuk is “Daniël” uit het gelijknamige Bijbelboek die met 
enkele vrienden in een vreemd land woont en voortdurend moeten kiezen waar 
ze wel en niet aan mee doen, hoewel ze daartoe haast wel gedwongen worden. 
Een spannend verhaal, vooral als het wordt vertaald naar de leefwereld van 
jongeren vandaag in Nederland en Roemenië. 
 
De acties voor het verzamelen van het nodige geld voor de reis loopt 
voorspoedig. Er zijn diverse artikelen te koop en te bestellen via de jongeren die 
elke zondag present zijn bij de Bonchida tafel. Op Koninginnedag kunt u de 
jongeren vinden op de Rommelmarkt, waar ze naast gebruikte artikelen ook hun 
zelfgemaakte spullen zullen verkopen. We nodigen u van harte hiervoor uit. 

Marijn de Kroon 
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Nieuws van het Verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 18 februari 2010 
Er is bijeengebracht: 
Mevr. Horjus € 35,00 
Mevr. Hermans  139,75 
Mevr. Folmer  176,55 
Mevr. Hendriksen  87,20 
De heer Mintjes  70,56 
Mevr. Bikkel  2x  61,88 
Totaal € 570,94 
 
Mevrouw Boon was niet aanwezig. Haar telling nemen we de volgende keer 
mee. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u 
elke verjaardag weer een bezoekje brengen. 
De opbrengst van het fonds is bestemd voor nieuwe stoelen in het kerkzaaltje. 
Wij hebben al een aardig spaarpotje, maar stoelen zijn kostbaar. We willen weer 
kwalitatief goede stoelen, die weer lang meegaan. De oude stoelen zijn ook met 
recht goede stoelen, die geloof ik al meer dan dertig jaar oud zijn. 
 
De volgende vergadering is donderdag 15 juli a.s. 18.45 uur. 
Mocht u niet bezocht worden en toch graag mee willen doen met dit fonds, graag 
even een berichtje, zodat wij u aan het adressenbestand kunnen toevoegen. 
 
Namens het verjaardagsfonds met vriendelijke groet, 
Bert Talens en Gerda Vreeman-Jansen, Drostlaan 2, 6941 AB Didam. 
Tel. 0316-225111, e-mail g.vreeman@wxs.nl 

Inloopmiddagen 
Terugblikkend op het afgelopen seizoen was de belangstelling voor deze 
middagen volgens ons zeer bevredigend te noemen. Het aantal bezoekers 
schommelde meestal tussen de 25 en de 30, met een enkele uitschieter naar 
boven. Dit heeft ons doen besluiten om ook in het komende seizoen door te 
gaan, en voor degenen die houden van het vastleggen van data hebben wij de 
volgende data genoteerd: 
• 7 oktober, 
• 18 november en 
•  20 januari, 
en ook weer vanaf 14.30 uur. 
In de agenda in ‘Samen’ zullen deze data ook worden gepubliceerd. 
Voor deze zomer wensen wij u een fijne tijd toe, of u nu wel of niet op vakantie 
gaat. 

Jan Hagen 
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Zingt een nieuw lied! 
Op donderdag 20 mei organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een 
zangavond in de Lutherse Kerk te Arnhem, Spoorwegstraat 8. 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 Arnhem o.l.v. Susanne Paulsen 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. 
 
J. van Dijk, PKN 

Thomasviering in Zevenaar 
Zaterdag 29 mei, 19 uur in de 
Andreaskerk op De Markt te Zevenaar  
Als jaarthema voor de Thomasvieringen kozen we ‘ 
Aarde- Lucht- Water- Vuur ’,  
de vier elementen waaruit, zo zag men dat in de 
oudheid, alles is opgebouwd. Het thema voor deze 
tweede viering van het jaar is ”Lucht”. Lucht is 
gelukkig van en voor iedereen, dat kun je van de 
andere elementen niet zeggen. Zonder lucht kan je 
niet leven, niet in- of uitademen. In de  Bijbel komt het voor als adem, wind, 
levensgeest, heilige Geest. God blies bij de schepping de mens zijn levensadem 
in. Met Pinksteren vierden we dat de Geest werd uitgestort, dat mensen werden 
geïnspireerd om Jezus te gaan volgen. Die aspecten zullen via muziek, projectie, 
teksten en gedichten worden verbeeld. Het Gemengd Koor uit Babberich o.l.v. 
Jacob Graansma verleent medewerking. Eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit zullen ook deze Thomasviering kenmerken.  
We hopen op een inspirerende viering.  
Ieder die belangstelling heeft wordt vriendelijk uitgenodigd. 
Voor meer informatie: werkgroep Thomasvieringen, tel. 0316-343678 
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Kesjercursus 
Cursus over de Joodse wortels van het Christendom 
De Kesjer [verbinding] cursus is bedoeld voor u! 
Jezus, de Messias, is gekomen om ieder, die dat wil aanvaarden, vrede te 
brengen tussen hem/haar en de enige ware God: de God van Abraham, de God 
van Isaäk en de God van Israël /Jakob! Daar mag u op vertrouwen, als u Jezus 
hebt aanvaard als Gods Zoon, die de straf op uw overtredingen van Gods 
normen (Tora) in uw plaats heeft gedragen (Joh.1:12)! Na uw bekering hebt u 
vooral uit het Nieuwe Testament geleerd hoe u moet leven. Maar beseft u ook 
dat het volmaakte werk van Jezus al aangekondigd is in wat we nu noemen het 
Oude Testament? Jezus zei, dat niets van de Tora zal vervallen en Hij liet dat in 
de praktijk van Zijn leven zien; niemand kon Hem op een overtreding van de 
Tora betrappen! Wat voor waarde hecht u aan de Tora en het gehele Oude 
Testament, het grootste deel van uw Bijbel? Kan het er, bij wijze van spreken, 
eventueel worden uitgescheurd als het toch verouderd is? Hoe zit het eigenlijk 
met die Tora, Genesis t/m Deuteronomium? Als u hebt ontdekt dat het Nieuwe 
Testament niet los te verstaan is van het Oude, dan zult u hier vanzelf meer over 
willen gaan weten. Zeker als u ontdekt hebt dat het Oude Testament een 
verbond van liefde en genade is met het volk Israël in de eerste plaats, maar ook 
met u, Messiasbelijdende gelovige (christen) uit de volkeren! Met dit besef gaat 
uw geloof groeien. Dat kan ook niet anders, als u uw leven gaat inrichten naar de 
maatstaf van God, de Tora, en u Hem dus gaat gehoorzamen. 

Wat komt o.a. aan de orde? 
Hoe te leven als Jezus de Messias, de Jood, de Rabbi, de levende Tora. Het 
Joodse karakter van de Bijbel, de verlossing is uit de Joden, de grote scheuring, 
"Christelijk" antisemitisme, fysiek herstel en wedergeboorte van Israël, Israël: 
profetie vervuld, Gods toekomst met Israel, de door God ingestelde feesten 
Sjabbat (zaterdag), Pesach, Sjawoeot….  Lev 23 i.p.v. de zondag, kerstfeest, 
paasfeest …. Rein en onrein eten Lev 11 enz. 
Hoe herstel kan groeien zowel persoonlijk als in de gemeente. 
 
Bovenstaande info is sterk ingekort. Nieuwsgierig naar meer….?  
www.shoresh.nl  www.beth-yeshua.nl/index.php of mail naar 
m.lenting@tennet.org 

Groet, Marco Lenting 
 



21 

Personalia 
Gedoopt 
• G.W. de Graaf, Haverveld 10, op 3 april2010 

Gevestigd 
• mw. C.J. Slotboom-Henny, Waverlo 34 

Vertrokken 
• naar onbekend, mw. C. Ousoubovna, Wilhelminastraat 18 
• naar Arnhem, mw. S.J. Steintjes, De Esdoorn 37 
• naar Zelhem, mw. A.B.A. Bronkhorst- Spijker, De Plataan 21 
• naar Zevenaar, mw. R. van Waardenburg, Merelstraat 5 
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Agenda 
  2 mei 10.00 uur Vierde zondag na Pasen, dienst van Schrift en Tafel, mw. 

ds. A.U. Melzer 
  3 mei 19.45 uur Kerkenraad 
  4 mei  19.00 uur Dodenherdenking in Meulenvelden (Waverlo) 
  6 mei 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, pastoor W. van Essen 
  7 mei 19.30 uur Duits-Nederlandse herdenking van einde 2e wereldoorlog 

in ‘s-Heerenberg 
   20.00 uur Gospelkoor 
  9 mei 10.00 uur Vijfde zondag na Pasen, dienst van Schrift en Gebed, ds. J. 

Goldschmeding, Hoog-Keppel 
10 mei 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
11 mei 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Voorbereiding pinksterdienst op 23 mei 
13 mei 09.00 uur Hemelvaartsdag, ochtendgebed, taakgroep Eredienst 
14 mei 17.30 uur Gospelkoor 
16 mei 10.00 uur Zesde zondag na Pasen, dienst van Schrift en Gebed, ds. 

P.H. Endedijk, Arnhem 
18 mei 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur College van Kerkrentmeesters 
 20.00 uur Diaconie 
19 mei 19.00 uur Pinkstervesper, pastoor B. Aarsen  
21 mei 20.00 uur Gospelkoor 
22 mei 15.30 uur Pinksterviering in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. gospelkoor All Together 
23 mei 10.00 uur Pinksteren, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. 

Melzer, m.m.v. de cantorij 
25 mei 13.30 uur Taakgroep Pastoraat 
 15.00 uur Moderamen 
 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
 19.30 uur Cantorij 
28 mei 17.30 uur Gospelkoor 
29 mei 16.00 uur Joppers Didam en Halle 
30 mei 10.00 uur Zondag Trinitatis, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. 

A.U. Melzer 
31 mei 19.45 uur Kerkenraad 
  2 juni 14.00 uur Gespreksgroep rondom verlies 
  3 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
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