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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 
Herder  van mensen 

Herder van mensen, 
wij dwalen rond 

en zoeken een weg, 
ga ons voor 

en wijs ons het pad. 
Herder van mensen, 

wij zijn onszelf kwijtgeraakt 
en verliezen U en elkaar 
uit het oog, uit het hart, 

blijf ons zoeken 
en breng ons bijeen. 
Herder van mensen, 

denk aan allen die afgedwaald zijn 
en verloren raken, 

denk aan allen die uitgestoten zijn 

en vertrapt worden, 
denk aan allen die gewond zijn 
en zichzelf niet kunnen redden, 

zie naar hen om 
en geef hun mensen 

als herders in uw naam. 
Herder van mensen, 

geef ons oren die kunnen luisteren, 
geef ons ogen die kunnen zien, 

geef ons een hart 
dat bewogen is om medemensen, 

leer ons behoedzaam te leven 
in uw naam, 

Herder van mensen. 

W.R. van der Zee 
Uit: In het huis van de Levende. Leer mij delen 

 
LET OP! Sluitingsdatum de volgende SAMEN is dinsdag 6 juli 2010, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

Overzicht kerkdiensten 
Periode donderdag 3 juni  tm. zondag 11 juli 2010 
Als we de zomer tegemoet gaan, lezen we uit het evangelie volgens Lucas. Elke 
zondag wordt een bepaald aspect van het bestaan als gelovige belicht. Het 
vasthouden van de hoop na een groot verlies; het bijzondere in de liefde voor 
een ander; machten die door Jezus opzij werden gezet en mensen bevrijden; de 
rusteloosheid in een mensenbestaan is Jezus  niet vreemd; uitgezonden om met 
beide benen in de wereld te staan, maar dan op een uitgesproken en eigen 
wijze. Kortom, het zijn één voor één handvatten voor ons dagelijks leven. 
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3 juni 2010 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 

6 juni 2010 – Eerste zondag na Trinitatis  
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : 1e algemeen diaconaal werk, 2e kerk in actie (project in 

Bangladesh) 
Ontvangstcommissie  : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche : Rosemarijn de Kroon en Kevin de Rijder 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Video : vacature 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing: :1 Koningen 17:17-24; Lucas 8:40-56 
 
We lezen het verhaal van de dochter van Jaïrus. Jezus die haar aanraakt en uit 
de dood wegroept. Een wonder. Wat roept dit bij ons wakker? De hoop, de pijn 
of vertrouwen? De lezing uit het Oude testament is bijna een parallelverhaal. Elia 
die bidt voor het stervende kind van een weduwe “laat toch de ziel van dit kind in 
hem terugkeren.” Het maakt niet uit dat de weduwe in een ander geloof staat. 
Elia net als Jezus zijn door het verdriet geraakt, tot in hun ingewanden. Daar 
zetelt de barmhartigheid.  

13 juni 2010 – Tweede zondag na Trinitatis  
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte : kerk in actie - werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie  : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche : Wilma Blom en Marscha van de Peppel  
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Video : mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : D. Schep 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
 
Lezing : Hooglied 4:16-5:8; Lucas 7:36-8,3 

 
Een kostbare zondag met zeldzame lezingen. Lijfelijk en liefelijk zijn mensen bij 
elkaar te gast, kunnen ze elkaar vertrouwen, het leven geur en kleur geven. 
Hooglied uit het Oude Testament en het evangelie over de naamloze vrouw die 
Jezus zalft. Het bijzondere van de vrouwen in de evangeliën is dat ze dan soms 
wel naamloos blijven, maar dat we over hen veel meer weten dan over de twaalf 
mannen, wiens namen we kennen.  
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20 juni 2010 – Eerste zondag van de Zomer  
10.00 uur : openluchtdienst, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. gospelkoor 

All Together 
Collecte : stichting De Duif 
Ontvangstcommissie  : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezing :Jesaja 65:1-9; Lucas 8:26-39  

 
Het land der Gerasenen aan de overkant van de zee! Deze zondag gaat over 
chaos en overweldigende machten in het leven van mensen. Het verhaal verteld 
dat ze uiteindelijk het onderspit delven, waardoor ruimte komt voor overgave, 
bevrijding, vertrouwen. ‘Wie is de baas?’ Want dat er naast God andere machten 
en ‘goden’ heersen over een mensenleven of aan hun ziel trekken, is in beide 
lezingen duidelijk. De bezetene in het evangelie werd tot speelbal van de 
demonen. Jezus verlost hem ervan en dat wordt verteld middels een 
oorverdovende aftocht via een kudde zwijnen. Pas dan wordt duidelijk hoe 
vreselijk het ín de mens moet zijn geweest, beheerst door deze machten. De 
gekwelde mens wordt verlost. Het verhaal wordt helder en stil, een heilig 
moment. 

27 juni 2010 – Tweede zondag van de Zomer 
10.00 uur : overstapdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : kinderkerk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche : Melitta van der Vliet en Mart Ros 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Video : H. Boender 
Klokkenluider : H. Boender 
11.00 uur koffie drinken in het kerkhuis 
Lezing : 1 Koningen 19:19-21; Lucas 9:51-62 

  
We nemen afscheid van de kinderen van de zondagschool die hun overstap 
maken naar de middelbare school. Voor hun nieuwe weg krijgen ze teerkost 
mee, een rugzak vol. Ook Jezus is op reis richting Jeruzalem. Soms welkom 
soms niet. Soms heeft hij een rustplaats soms moet hij die zoeken: ‘de vossen 
hebben holen en vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd 
nergens te ruste leggen.’ schrijft Lukas. De reis door het leven kent zijn 
hoogtijdagen, zijn rustdagen en de onrust. Het is Jezus niet vreemd. 
 

1 juli 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen  
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4 juli 2010 – Derde zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : 1e JOP, 2e kerk in actie (project in Bangladesh)  
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche : Paulina van Grol en Melissa de Rijder 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Video : D. Schep 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing :Jesaja 66:10-14; Lucas 10:1-20 

 
Het evangelie gaat de wereld in. De leerlingen worden uitgezonden. Ieder met 
zijn taak, twee aan twee. ‘De oogst is groot, maar arbeiders weinig’. Het is van 
alle tijden blijkbaar. Dankbaar zijn we voor ieder die zich inzet, binnen wat 
mogelijk is. Met elkaar vormen we gemeenschap en houden we de kerk gaande. 
In de psalm van deze zondag, psalm 66, worden alle volken op aarde 
opgeroepen om God te prijzen. Gods werkzaamheid beperkt zich niet tot een 
bepaald deel van de mensen of tot een bepaalde periode in de geschiedenis. 
‘Zijn rijk is over alle tijden.’ 

11 juli 2010 – Vierde zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek (Montferland) 
Collecte : kinderkerk 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Marian lenting en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Video : R.J. Vaessen 
Klokkenluiders : W. Bikkel en H. van den Dool 
11.00 uur koffiedrinken in het kerkhuis 
Lezing : Deuteronomium 30:9-14; Lucas 10: 21-37 

 
Aan het werk! De bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan geeft ons 
een richtlijn. Lukas besteedt er veel aandacht aan in zijn boek. Juist deze 
evangelist legt de nadruk bij wat geloof betekent voor arme en ontrechte 
mensen. In deze gelijkenis waarin een man slachtoffer wordt van een roofoverval 
komt het erop aan wie nu nabij is, nabij wil zijn. De Samaritaan gaat als 
vanzelfsprekend aan het werk en doet wat van ieder verwacht had mogen 
worden: een naaste zijn voor het slachtoffer. 
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Van de predikant 
Bewogen en bevlogen Pinksterdiensten 
Met veel plezier kijk ik terug op de Pinksterdiensten. Het waren hoogtijdagen. 
Het gospelkoor ‘All Together’ zong in de goed bezochte dienst van 
Meulenvelden. Het werd er feestelijk. Dank aan de hulp van alle vrijwilligers voor 
het ophalen en de voorbereidingen. De diensten zijn niet meer weg te denken. 
Menigeen heeft aan de wieg gestaan van deze diensten. Zo ook bij de plannen 
voor het stiltecentrum in Meulenvelden. Een mooie ruimte is het op de eerste 
verdieping. Het is een plek om bij te komen, stil te worden, na te denken of een 
kaars te branden. Ieder is er welkom! Fijn dat de kerk een vaste plek heeft 
gekregen in deze “woon-zorg zone”. De cantorij zong op eerste Pinksterdag. 
Veel mooie en ook nieuwe liederen. Dank ervoor. De bloemschikking stond 
helemaal in het teken van het vuur met een mooie opstelling vlak bij het kruis. 
Ook dat gaf een feestelijk karakter aan de dienst. En onder het koffiedrinken is er 
de tafel voor Bonchida, de cake en een vrolijke uitwisseling met elkaar. Ook het 
koffiedrinken is niet meer weg te denken. Zowel bij het gospelkoor als bij de 
cantorij kunnen we zangers en zangeressen gebruiken. Spreekt het je aan om 
Engelstalige liederen te zingen of zoek je het meer in een bekend en vertrouwd 
repertoire dan kan je contact opnemen met Trudi Boelee. 

Gespreksgroep  
Na de zomer willen we een vaste gespreksgroep starten, 30-, 40- of 50plus. In 
een zekere regelmaat willen we bijeenkomen rondom geloofsvraagstukken die je 
leven raken. Kijken of Bijbelteksten ons handvatten geven, zoeken naar 
verdieping rondom vragen van zingeving of thema’s die in de samenleving 
spelen. Misschien net als bij de joppers ook een film of muziek die een zekere 
verdieping geeft, een ander licht werpt op het leven en hoe dat raakt aan je 
geloof. Het idee is om afwisselend bij iemand thuis af te spreken. Heb je 
interesse geef het even via de mail door aan dominee@pkn-didam.nl. De eerste 
aanmeldingen zijn er al, dus hoe dan ook, het gaat door. 
 
Openluchtdienst 20 juni in de traditie van de hagenpreek 
Voor het eerst op 20 juni gaan we een 
openluchtdienst organiseren. Nu ik dit schrijf 
is het praktische allemaal geregeld, daar leest 
u elders over. We treden in een oude traditie 
ermee: de hagenpreek, openluchtdiensten 
met veel psalmen, stichtelijke liederen en een 
preek. Een klein stuk geschiedenis volgens 
Jurjen Vis:  
Na aanbieding van het Smeekschrift der 
Edelen (5 april 1566) matigde landvoogdes 
Margaretha van Parma de strenge 



8 

maatregelen tegen ketters. Gereformeerden, aanhangers van de ‘nieuwe religie’ 
die sinds de jaren vijftig heimelijk samenkwamen, manifesteerden zich nu 
openlijk. Bij Roesbrugge werd op 26 mei 1566 de eerste hagenpreek gehouden. 
In Vlaanderen trokken diensten duizenden belangstellenden. De eerste 
Hollandse hagenpreek was op 14 juli in Westerblokker (bij Hoorn). De 
voorganger was de Alkmaarse mandenmaker Jan Arentsz., die Hollandse 
gemeenten sinds 1559 bediende. Arentsz. preekte in Noord-Holland, Utrecht en 
IJsselsteden. Met de herfst op komst wilden de gereformeerden eigen kerken. 
Door de beeldenstorm in augustus en september gaf de overheid toe aan hun 
eisen. In Amsterdam leidde Arentsz tot mei 1567 de gemeente in de kapel van 
het franciscaner klooster.    [uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)] 

Op Goed Gerucht  en de glossy Theo 
In 2010 bestaat Op Goed Gerucht, beweging van moderne theologen binnen de 
Protestantse Kerk,  tien jaar. Dat wordt gevierd op vrijdag 4 juni van dit jaar. Op 

die dag wordt de Doornse Catechismus 
gepresenteerd, een bijzonder project waarin 52 
klassieke en moderne geloofsvragen een actueel 
antwoord krijgen. Onder bezielende leiding van de 
redactie schrijven dertien predikanten elk vier 
bijdragen. Het boek wordt onder andere zeer 
geschikt geacht voor gespreksgroepen in de 
gemeente. OGG heeft zich in de afgelopen tien jaar 
ontwikkeld tot een brede beweging waar 
predikanten en andere theologen graag even 
bijtanken, door zich te verdiepen in theologische en 
maatschappelijke thema’s, en elkaar te ontmoeten 
en te bemoedigen. Onze studiedagen zijn een soort 
oefeningen in vrijmoedigheid, en worden in de regel 
druk bezocht. Deelnemers laten regelmatig merken 
dat ze er veel aan beleven en er na zo’n dag in hun 

werk weer tegenaan kunnen. Verder heeft OGG zich meerdere keren met de 
landelijke kerk bemoeid, zowel in stimulerende als kritische zin. Meerdere keren 
is aangegeven dat het ons inziens geen goede zaak is als de PKN een 
eenzijdige koers vaart. Verschillende stijlen van geloof dienen in onze kerk 
royaal de ruimte te krijgen. Rond deze tijd verschijnt ook de glossy Theo (48 p, 
prijs € 5), waarin OGG op luchtige wijze laat zien wat zich zoal afspeelt in het 
hedendaagse predikantschap, en ook iets vertelt over het gedachtegoed in eigen 
kring. Er is een interview met de drie voorzitters die OGG de afgelopen jaren 
kende, onder wie de huidige synodepreses Peter Verhoeff. Er komen artikelen 
over dominee worden, eigen zondagsrituelen en fraaie pastorieën. Ook hebben 
ds. Carel ter Linden en historicus James Kennedy een column toegezegd. 
Natuurlijk kan de rubriek ‘lieve Theo’ niet ontbreken.  

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 heden is ontvangen: € 22.729,00 

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

Website 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe website van onze gemeente, 
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 
Aan de pastorie is 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, waarnodig het hang- en 
sluitwerk worden aangepast. 

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 € 15,00 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!! 

Wim Kooijman 

Van de diaconie 
Inzamelen goederen voor projecten in ontwikkelings-
landen 
De Stichting Betuwe Wereldwijd geeft gestalte aan de solidariteit met en tussen 
mensen hier en in ontwikkelingslanden. Het werk van de stichting bestaat onder 
meer uit inzameling, revisie, opslag en verzending van gebruikte goederen naar 
projecten in ontwikkelingslanden. Betuwe Wereldwijd zamelt ongeveer 150 
verschillende goederen in. Deze worden in de werkplaats gereviseerd en 
gecontroleerd, waarna ze worden verzonden naar projecten in ontwikkelings-
landen, ter verbetering van de economische en sociale omstandigheden daar. 
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Een oude hand- of trapnaaimachine die ongebruikt op zolder staat, kan daar 
voor mensen een kans betekenen zelfstandig hun brood te verdienen. Dat geldt 
ook voor andere producten zoals gereedschappen, breimachines, fietsen, 
rolstoelen, schrijfmachines en computers met toebehoren. Daarnaast is er een 
breed assortiment aan goederen van kookgerei tot kopieermachines.  
Als u goederen beschikbaar wilt stellen of nadere informatie wilt hebben, kunt u 
telefonisch contact opnemen met de stichting op telefoonnummer 0345–515640. 
Op de site www.betuwewereldwijd.nl kunt u nadere informatie vinden over de 
stichting.  

Ans Steenblik 

Van de taakgroep eredienst 
Openluchtdienst op 20 juni 2010 
Namens de Taakgroep Eredienst kan ik u berichten dat de 
OPENLUCHTDIENST doorgaat zoals gepland op zondag 20 juni 2010, aanvang 
10.00 uur. Het wel of niet doorgaan hing af van het vinden van een goede 
locatie. Onze wens was: een mooie, rustige en ingesloten plek in de natuur 
vinden waar een dergelijke dienst gevierd kan worden. 
En dat is naar mijn mening prima gelukt. We mogen gebruik maken van het 
trainingsveld van de Hondenclub aan de Baarleweg. Het terrein wordt gehuurd 
van Staatsbosbeheer en het ligt er prachtig bij. Ik ben polshoogte wezen nemen 
en ik was meteen verkocht! Het zonnetje scheen en de vogels zongen het 
hoogste lied. Als dat op de 20e juni ook zo is, mogen we onze handjes 
samenknijpen! 
 
Er zijn wel een paar regels waar we ons aan moeten houden: 
1. Er mag niet gerookt worden. 
2. Auto’s mogen alleen aan de rechterkant van de Baarleweg geparkeerd 

worden, dus aan de kant van het terrein (dit i.v.m. met doorgang naar 
Manege De Baarle). Komt u daarom liefst op de fiets!! 

 
Er zijn wat stoelen beschikbaar. Wilt u echter van een stoel verzekerd zijn, neem 
dan een eenvoudig klapstoeltje mee om op te zitten. 
We hopen op mooi weer, zodat niets een prachtige dienst in de weg staat! 
Bij slecht weer zullen er voorzieningen worden getroffen en zal de dienst 
doorgaan. 
 
Bent u afhankelijk van vervoer, dan kunt u dat kenbaar maken bij Dieneke Ros 
(pastoraat), telefoon 228847. Zij zal vervoer voor u regelen.  

Arja Schep – van der Klis 
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Jongerenuitwisseling Halle/ 
Didam Bonchida 

Tussenstand 
U hebt u allemaal kennis kunnen maken met het 
enthousiaste "Bonchida-verkoopteam" in de kerk waar de 
handgemaakte producten worden verkocht om een deel 
van de reis naar Bonchida te betalen. We bedanken hierbij iedereen die al eens 
wat gekocht heeft, uw bijdrage is van harte welkom. Van het streefbedrag (€ 
2.800,00) waarvoor de jeugd en begeleiding zich inzet, is ruim € 1.400,00 
binnen, we zijn dus op de helft. Daarbij komen de nog lopende bestellingen voor 
de gastendoekjes, vogelhuisjes, etc. En ja, we weten dat het gat van de 
voorbeeldhuisjes te klein is, laat u daardoor niet misleiden, u mag zelf aangeven 
hoe groot het gat moet worden!! We blijven u van harte uitnodigen voor het 
bezoeken van onze kraam in de kerk. Er komen nog steeds nieuwe producten 
bij, dus een kijkje is altijd de moeite waard. Ook zullen we blijven zorgen voor 
iets lekkers bij de koffie, ook dat is een groot succes. We hopen dat we u ook 
enthousiast hebben gemaakt en kunnen maken om dit prachtige initiatief te 
steunen. Mocht u ons rechtsreeks willen steunen en een bijdrage willen 
overmaken, dan kan dat op girorekening 47.89.452 t.n.v. 'Diaconie Halle' onder 
vermelding van 'Roemenië-reis'. Uw gift kunt u als kerkelijke gift aftrekken. 

Met vriendelijke groet, Marijn de Kroon 

Personalia 
Geboren 
• Thijs Jurre Bus, zoon van dhr. en mw. Bus - Bakker, Doesburgseweg 18. 

Overleden 
• 28 April 2010, mw. J.A. Kleijn, Verheijstraat 4. 

Gevestigd 
• Yinte J.W. Colenbrander, Fazantstraat 35. 
• dhr. J. Peerenboom, De Plataan 140. 
• mw. S.J. van Norden, De Plataan 21. 
• mw. M.E. te Voortwis - de Jong, Schuttersstraat 15. 

Vertrokken 
• naar Bennekom, dhr. M.J. Beijer, Berkenhof 56. 
• naar Nijmegen, dhr. J. B.J. Putman, Van Voorstweg 9. 
• naar Utrecht, mw. A. Groefsema, De Plataan 163. 

Verhuisd 
• van Hogenendseweg 12 naar Heeghstraat 43, fam. Staring. 
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Agenda 
  3 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
  4 juni 20.00 uur Gospelkoor 
  6 juni 10.00 uur Eerste zondag na Trinitatis, dienst van Schrift en Tafel, mw. 

ds. A.U. Melzer 
  8 juni 19.30 uur Cantorij 
11 juni 17.30 uur Gospelkoor 
13 juni 10.00 uur Tweede zondag na Trinitatis, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. G. de Fockert, Zutphen 
15 juni 19.30 uur Cantorij 
11 juni 20.00 uur Diaconie 
16 juni 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
18 juni 20.00 uur Gospelkoor 
20 juni 10.00 uur Eerste zondag van de Zomer, openluchtdienst, mw. ds. 

A.U. Melzer m.m.v. gospelkoor All Together 
22 juni 14.00 uur Taakgroep Pastoraat 
 19.30 uur Cantorij 
24 juni 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden  
25 juni 17.30 uur Gospelkoor 
27 juni 10.00 uur Tweede zondag van de Zomer, overstapdienst, mw. ds. 

A.U. Melzer 
28 juni 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden 
29 juni 19.30 uur Cantorij 
  1 juli 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
  4 juli 10.00 uur Derde zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Tafel, 

mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
  6 juli 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
11 juli 10.00 uur Vierde zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek (Montferland) 


