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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 
Een Ierse reiszegen 
Moge je weg oprijzen om je te begroeten. 
Moge de wind altijd in je rug waaien, 
de zon altijd warm op je gezicht schijnen, 
de regen zachtjes in je tuin vallen. 
En moge God je houden in de palm van Zijn hand 
tot we elkaar weerzien. 

Uit de pastorale brief van ds. Käti van Bergen 
 
LET OP! Sluitingsdatum de volgende SAMEN is dinsdag 24 augustus, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 18 juli tm. zondag 29 augustus 2010 

18 juli 2010 – Vijfde zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. Bochanen, Deventer  
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken  
Lezingen :1 Samuël 1:1-20 en Lucas 10:38-42 
 
“Je bent zo bezorgd en maakt je veel te druk” 
Haast ongemerkt loopt de spanning op. Steeds weer wat strakker komt de riem 
te staan en zelfs een klein geluid doet de snaren trillen. Zo gaat het mannen, 
vrouwen alle eeuwen door, de Hanna’s en de Marta’s, en ze hebben goede 
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grond. Wat zij verduren moeten, kent geen maat. Tenzij dan toch de maat van 
het gebed, tenzij de machteloze nutteloze bede, het open hart, de open handen 
en de lege blik - ; “God vul mijn handen met uw lege tijd, vul mijn verwachting 
met de vrucht van uw Geest.” 
Prachtig is vooral in zijn beknoptheid het korte verhaal over Maria en Marta. Het 
prikkelt de fantasie en stimuleert de zelfreflectie. Menige hoorder zal de neiging 
voelen om direct te gaan nadenken over de vraag: “Ben ik nu Marta of meer de 
Maria?” 

25 juli 2010 – Zesde zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen, 

Doorwerth  
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche : Rosemarijn de Kroon en Kevin de Rijder 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluider : D. Schep 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezingen : Genesis 18:20-33 en Lucas 11:1-13 
 
“… hoeveel temeer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven 
aan wie Hem erom vragen?” Een lesje in gebed is snel geleerd: de traditie reikt 
een serie goede woorden aan, beknopt en levend tegelijk. Een mooi begin. Maar 
dat is niet genoeg, zo blijkt. Uiteindelijk draait alles om de geest van God, die 
meer zou kunnen zijn dan brood, vergeving, die alles overspant en koninklijk 
maakt, tot oefenplaats van Gods heil: “God, leer me bidden.” De evangelielezing 
is dezelfde als op de Biddag voor gewas en arbeid. Krijgt daar het antwoord op 
de brandvraag alle aandacht – en daarmee de economische verhoudingen in 
onze wereld – hier zal de wisselwerking tussen evangelie en Genesis centraal 
staan. Anders gezegd: Abraham die bidt om het behoud van Sodom en Gomorra 
en de man in de parabel van Jezus die aandringt bij zijn vriend om brood omdat 
hij zijn onverwachte gasten eten moet kunnen voorzetten, lijken op elkaar. Zij zijn 
beiden gestalten van de leerling die weet wat bidden is.  

1 augustus 2010 – Zevende zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : algemeen diaconaal werk - avondmaal: Project 

Bangladesh 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes  
Kindercrèche : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Klokkenluiders : R. Mintjes en T. Folmer 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezingen : Prediker 2:1-11 en Lucas 12:13-21 
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“Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte …” 
Voor elk probleem is een oplossing. Een overvloed aan gaven schept een groot 
tekort aan ruimte, aan vermogen van zich af te zien, te zien waar rijkdom in de 
grond verborgen ligt, een leven met en voor de ander, met en voor God: “God, U 
de schat, schenk ruimte, help me zien.” 
In één van zijn biografische werken verteld Elie Wiesel over de ruimhartigheid 
van zijn grootvader van moeders kant, Dodye Feig. Niemand verliet hem ooit met 
lege handen. Had hij geen geld, dan bood hij wel een sigaret aan of een pluk 
pruimtabak; in elk geval op z’n minst een verhaal of een goed woord. Hij zei 
altijd: ‘Ook de armste onder de gelovigen kan iets vinden dat hij delen kan.’ ‘Wat 
dan bijvoorbeeld?’, vroegen ze hem. ‘Geloof, vertrouwen, bezit ik slechts in de 
mate waarin ik met anderen deel,’ was zijn antwoord. ‘En als de arme gelovige 
geen van beide heeft, geen geloof, geen vertrouwen? ‘ ‘in dat geval …’zo moet 
hij gezegd hebben, ‘in dat geval … laat hem zijn armoede delen.’ 

5 augustus 2010 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, diaken T. Reuling 

8 augustus 2010 – Achtste zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : algemeen diaconaal werk  
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche : Melissa de Rijder en Wilma Blom 
Klokkenluider : H. Boender 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezingen : Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40 
 
“Hij zal zijn gordel omdoen …” 
Een lange reis gehad, laat thuis en dan, diep in de nacht, de mouwen 
opgestroopt, vol aan de bak uit dankbaarheid voor wie het huis bewaakte? U 
kunt wel overdrijven, Heer, met dit scenario houdt niemand rekening. Als alles op 
zijn kop staat, bent U daar, en dient. U komt op tijd. Help ons dienen. 

15 augustus 2010 – Negende zondag van de Zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Goldschmeding, 

Hoog-Keppel  
Collecte : algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
 
Lezingen : Jeremia 23:23-29 en Lucas 12:49-56 
 



6 

“Is mijn woord niet als een vuur?” 
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad – of is het een 
vuur dat verbrandt en verteert, dat slechts as achterlaat en ruïnes en mensen 
berooft van hun dak? En blijf ik dan staan, ontredderd, met niets dan de kleren 
om het lijf? Wanneer vuur mijn leven bedreigt, God, en mijn eigen woord is 
verstomd, doop me dan in uw liefde, met als vuur de gloed van uw Geest. 

22 augustus 2010 – Tiende zondag van de Zomer  
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - zending 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Klokkenluiders : W. Bikkel en H. van den Dool 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezingen : Jesaja 30:15-21 en Lucas 13:22-30 
 
“Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen.” 
Hij gaf zijn onderricht, trok door het land, maar toen ze vroegen naar behoud, 
sloeg hij de deur hard toe. Kende hen niet, verweet hun onrecht, leugen. Wie 
onderricht wil zijn, vraagt niet om heil, maar zoekt de weg waarlangs behoud 
ontluikt, vraagt, speurt, studeert en tracht. Dan gaat de deur weer open, 
onverwacht. “God help me leven, zonder hoop op winst.” 

29 augustus 2010 – Elfde zondag van de Zomer  
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen, 

Doorwerth 
Collecte : algemeen diaconaal werk  
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Klokkenluider : K. van Hamburg 
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 
Lezingen : Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 14:1,7-14 
 
“En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet 
nagaan of u wel alles hebt.’ “Je steelt je eigen geld als je één vrucht niet plukt” – 
of steel je van de armen als je hun niets laat, of steel je van jezelf als je de 
laatste krent nog uit de pap wilt vissen, gestresst om wat je kan ontgaan blijft 
rekenen? En gééf je aan jezelf als je een ander gunt te delen in je oogst, en 
naast je aan te schuiven aan tafel bij die Heer die zich liet oogsten? “God, geef 
me zo naast uw olijf te staan, ontvankelijk voor wat er valt.” 

2 september 2010 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. 

de cantorij 
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Van de predikant 
Betaalbare vakanties 
De nieuwe gids ‘Betaalbare vakanties 2010’ is verschenen. De werkgroep Arme 
Kant van Nederland/EVA van de Raad van kerken heeft de gids samengesteld. 
In deze publicatie wordt een breed scala aan relatief goedkope 
vakantiemogelijkheden op een rij gezet, met korte beschrijvingen, prijzen en 
adresgegevens. Het gaat voor het overgrote deel om vakantiemogelijkheden 
binnen Nederland, maar er worden ook enkele buitenlandse adressen genoemd. 
Omdat mensen met een beperking of chronische ziekte vaak rond moeten 
komen van een laag inkomen, is er voor hen een specifiek vakantiehoofdstuk 
opgenomen. Betaalbare Vakanties kost € 1,50 + porto, en is te bestellen via 
info@armekant-eva.nl 

De Missionaire Ronde is rond! 
De landelijke toer van Missionair Werk & 
Kerkgroei zit er op. 'Vandaag beginnen we aan 
de missionaire ronde door het land. (...) 
Spannend is het ook. Zouden er überhaupt wel 
mensen komen?'  Zo begon Nynke Dijkstra vorig 
jaar september, bij de start van de Missionaire 
Ronde, haar wekelijkse logboek.  
Inmiddels is er heel wat gebeurd, wás het 
spannend en zijn er inderdaad heel wat mensen 
gekomen.  

Laatste bijeenkomst te Texel 
Op donderdag 10 juni kwam dat allemaal ten 
einde, tijdens de laatste bijeenkomst van de 
Missionaire Ronde op Texel.  
Na meer dan 80 avonden op 80 locaties hielden 
ds. Hans van Ark en Nynke Dijkstra op ‘Ons 
eiland voor de Heiland’ (zoals te zien op een 
groot bord bij het oprijden van het eiland) de 
laatste bijeenkomst met de 30 modellen en de 
missionaire film.  

Volgend jaar opnieuw het land in  
Komt er met de afsluiting van de missionaire ronde nu ook een einde aan de 
nadruk op ‘kerk naar buiten’- zijn waar Missionair Werk & Kerkgroei zo op 
hamert? Integendeel. Om plaatselijke gemeenten daarin blijvend te stimuleren is 
er besloten om vanaf januari 2011 opnieuw het land in te trekken! Per classis 
komt er weer een bijeenkomst: ’s middags voor predikanten en ’s avonds voor 
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kerkenraden en gemeenteleden. Dezelfde formule, maar met een andere inhoud 
en deze keer verspreid over twee jaar. 

Verdieping en concretisering 
De inhoud zal vooral bepaald worden door een praktische invulling van de 
vragen en verdieping van specifieke thema’s die uit de Missionaire Ronde naar 
voren kwamen. Daarover worden inmiddels gesprekken gevoerd met tal van 
specialisten en adviseurs, zoals de Missionaire Beraadgroep die een belangrijke 
rol speelde in de totstandkoming van de 30 missionaire modellen.  

Twee nieuwe gemeenten per jaar 
Dat is nog niet alles. Missionaire Werk & Kerkgroei heeft zich ook voorgenomen 
om twee nieuwe gemeenten per jaar te stichten. Nog dit jaar vindt dan ook het 
startschot plaats van de eerste Protestantse Pioniersplek. Op 26 september 
2010 zal ds. Rob Visser namelijk in een feestelijke dienst worden bevestigd tot 
predikant op IJburg. Bovendien wordt er hard gewerkt aan een tweede 
pioniersplek in Getsewoud, een grote vinexwijk in Nieuw-Vennep. En ten slotte 
worden er ook in Rotterdam-Zuid vorderingen gemaakt met een project op de 
Kop van Zuid, het nieuwe Manhattan van Rotterdam. 

Tot slot  
Ik wens u allen een goede zomertijd. Voor wie op reis gaat, de wens om uit te 
rusten, om nieuwe dingen te ontdekken, ontmoetingen die je verrijken en vooral, 
ga gezegend op reis en kom behouden weer terug. Dit geldt vooral voor onze 
joppers en hun avontuur naar Bonchida. Voor wie thuis blijft, ook aan u de 
zegenwens om te mogen groeien in wat de dag je geeft aan goeds en misschien 
ook in wat minder goed gaat. 

ds. Annette Melzer 

Triduüm 
Op 6 en 7 september vindt weer het triduüm plaats. Bent u 75 jaar of ouder en 
lijkt het u fijn om twee dagen geheel door de kerken verzorgd te worden, dan 
bent u van harte uitgenodigd. 
Een team onder leiding van Theo Reuling heeft voor deze dagen een 
programma gemaakt met als thema: “Levenskracht”. 
Wilt U meedoen en nadere informatie ontvangen, geef u dan zo snel mogelijk op 
bij Dieneke Ros, tel. 22 88 47. U krijgt dan een programmaboekje aangereikt en 
u wordt persoonlijk geïnformeerd over de gang van zaken. 

Dieneke Ros 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2010 
Toegezegd bedrag: € 46.543,00, Tot heden is ontvangen: € 30.680,00 

Solidariteitskas 2010 
Tot heden ontvangen € 2.400,00. Streefbedrag: € 4.800,00 (480 x 10 euro) 

Collecten in het tweede kwartaal 2010 
 
Project Bangladesh, avondmaal 4x  €    294,73  
Vastenpot en spaardoosjes        355,46  
Algemeen diaconaal werk 5x        172,14  
Wings of Hope           43,75  
Stichting vrienden van Sancta Maria          59,37  
Stichting De Duif           93,23  
Kerkinactie: zending         118,12  
  diaconaat           97,89  
  werelddiaconaat          58,45  
JOP            110,66  
Vitale kerk            54,12  
Kinderkerk            63,96  
Thuiskerkenwerk extra          48,45  
Thuiskerkenwerk, uitgangscollecte 14x        585,82  
      
Totaal     € 2.156,15  

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 
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Van de diaconie 
Uw aandeel in een betere wereld! 
Juist door de financiële crisis is duidelijk geworden dat kapitaal ook een ethische 
dimensie heeft. Geld is er niet alleen maar om zichzelf te vermenigvuldigen. 
Bezit van kapitaal betekent ook verantwoording nemen voor de wereld, voor de 
medemens. Via Oikocredit kunnen mensen hier solidair zijn met mensen daar in 
ontwikkelingslanden. Niet door te geven, maar door geld uit te lenen. 
Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al bijna 35 jaar leningen 
verstrekt aan  microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het midden- en 
kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan een vrouw in India 
die met een microkrediet, een kleine lening, koeien en geiten aanschaft of aan 
een coöperatie in Nicaragua die leningen verstrekt aan koffieboeren en hen 
ondersteunt bij de verwerking en de verhandeling van hun fair trade koffie. 

Groei ondanks crisis 
In 2009 verstrekte Oikocredit ruim 140 miljoen euro aan leningen en 
investeringskapitaal aan projectpartners. Het uitgeleende bedrag is in 2009 
afgenomen vanwege voorzichtig beleid van Oikocredit. Oikocredit verwachtte in 
2009 een veel lagere instroom van aandelenkapitaal vanwege de crisis  Het 
aandelenkapitaal van Oikocredit is in 2009 echter sterk gegroeid tot € 406 
miljoen. Ondanks de crisis heeft het aandeel Oikocredit in 2009 zijn waarde 
behouden. Door de positieve resultaten wil Oikocredit, net zoals in de 
voorgaande jaren, over 2009 een dividend van 2 procent uitkeren. 

Microkrediet en rendement 
De microfinancieringssector is zeer sterk gegroeid de laatste jaren. Vanwege de 
hoge rendementen is het ook een gewilde investering voor allerlei instellingen 
geworden. Oikocredit is er alert op dat microfinancieringsinstellingen gericht 
blijven op armoedebestrijding en niet de winst voorop stellen. Oikocredit stelt ook 
aan microfinanceringsinstellingen voorwaarden op het gebied van sociaal 
rendement en loopt voorop bij het volgen en evalueren van deze instellingen. 
Oikocredit verstrekt met name leningen aan kleinere microfinancierings-
instellingen op het platteland en aan pas startende instellingen.  

Een betere wereld 
Honderden miljoenen arme mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil 
ook voor deze mensen hoop bieden op een betere toekomst. Wie in Oikocredit 
investeert, doet dat niet alleen voor het financiële rendement maar vooral om bij 
te dragen aan een betere wereld. Oikocredit Nederland geeft informatie over 
beleggen, schenken, lid of vrijwilliger worden. Neem contact op met 
Nederland@oikocredit.org – (030) 234 10 69 of met Oikocredit Nederland, 
Vrouwke Jouwsma, (0573) 25 62 50 
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Van het pastoraat 
Inloopochtenden Meulenvelden 
In de afgelopen maanden hebben we drie goed bezochte en door de bezoekers 
positief gewaardeerde inloopochtenden voor ouderen gehad in Meulenvelden. 
Het is fijn met elkaar te praten, te zingen en de dominee te ontmoeten. Daarom 
is het de bedoeling om er na de vakantie mee door te gaan en hiervoor 
maandelijks een vaste morgen te plannen. Wanneer een en ander definitief is, 
hoort u dat van ons. Voor nu allemaal een goede zomertijd gewenst. 

Nel Blom en Riet Kooij 

Nieuws uit de Crèche 
Hallo Allemaal, 
Het einde van het crècheseizoen 2009/2010 is alweer in 
zicht. Hoog tijd om iets van ons te laten horen!  
Ten eerste wil ik Kevin de Rijder even bedanken. Hij 
heeft zich een paar jaar heel erg hard ingezet voor de 
crèche en daar ben ik hem erg dankbaar voor. Kevin: 
Bedankt voor de moeite! 
Gelukkig komen er 2 nieuwe meiden bij: Eva de Jongh & 
Marleen Geven. Ik vind het hartstikke leuk en gezellig 
dat jullie ons crècheteam komen versterken, daarom bij 
deze: Welkom!          Groetjes, Wilma Blom 

Jeugd kan vertrekken naar Bonchida! 
In de vorige Samen kon u lezen dat de sponsoring goed liep, 
 inmiddels is er voldoende sponsoring binnen om te kunnen zeggen; 

WE KUNNEN VERTREKKEN. 
Tijdens een weekend op natuurcamping de Dassenboom in Wehl is 
 de kampeeruitrusting voor onderweg uitgebreid gecontroleerd en hebben we 
een nacht gekampeerd en een gezellige tijd samen gehad. Tijdens dit weekend 
hebben we ons verder met zang en dans voorbereid op de theatervoorstelling 
die we samen met de jeugd in Bonchida gaan opvoeren rond het thema Daniël. 
Hiervan wordt een video gemaakt die we na terugkomst aan u kunnen laten zien. 
Onze reis start in de vroege ochtend van 4 augustus vanuit Halle. U kunt ons 
uitzwaaien op zondag 1 augustus tijdens en na de kerkdienst. 
In het volgende nummer van Samen zullen we uitgebreid verslag doen van onze 
belevenissen en ervaringen. Tot ziens, Marijn de Kroon 
 
PS: In de vorige Samen stond een verkeerd bankrekeningnummer. 
De juiste gegevens voor het overmaken van giften/bijdragen: 
rek. 37 47 89 452, t.n.v. Diaconie Halle, onder vermelding van "Roemenië-reis". 
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Doornse catechismus 
Ha fijn, een nieuwe catechismus! 
Halverwege de zestiende eeuw hebben 
twee jongemannen (van 24 en 26 jaar!) 
een vraag- en antwoordspel bedacht dat 
meer dan vierhonderd jaar de tijd zou 
trotseren. Kort voor hun actie was in de 
toenmalige Nederlanden een geschrift 
opgedoken waarin de navolgers van 
Calvijn tegenover de roomse overheid hun 
geloof verwoordden. Dat geschrift verwierf zich in korte tijd een hoog gezag en 
werd onder de naam ‘Nederlandse geloofsbelijdenis’ de officieel erkende 
grondslag van de kerk van de hervorming. De twee mannen verwoordden dit 
nieuwe geloof in 129 vragen en antwoorden. Het kreeg daarmee de vorm van 
een leerboek, dat als ‘Heidelbergse Catechismus’ de geschiedenis is ingegaan. 

Stampwerk 
Sindsdien hebben generaties lang kinderen van christelijke huize op school en 
op catechisatie al die vragen en al die (soms heel lange) antwoorden in hun 
kleine kopjes moeten stampen. Predikanten maakten voor hun zondagmiddag-
leerdiensten gebruik van diezelfde Catechismus, verdeeld over 52 zondagen. 
Eeuwenlang is daar streng de hand aan gehouden, maar in de tweede helft van 
de vorige eeuw kwam daar de klad in. De oude Catechismus, die al die tijd 
vastigheid en richting gaf aan de gelovigen, raakte gaandeweg achterop. 
Vormde hij in den beginne en ook veel later nog een levendig geheel van 
existentiële vragen en antwoorden – in de loop van de laatste decennia, in een 
snel veranderende wereld, is zijn inhoud vaak niet meer actueel. 

Verjaardagscadeau 
Het is om deze reden dat een groep predikanten van Op Goed Gerucht het 
besluit heeft genomen iets nieuws op de markt te brengen. Zij noemen het 
geschrift de ‘Doornse Catechismus’, naar de plek waar Op Goed Gerucht bij 
elkaar pleegt te komen (conferentiecentrum Hydepark in Doorn), en met ‘een 
knipoogje’ naar de catechismus die in Heidelberg het eerste licht zag. 
De theologenbeweging bestaat inmiddels tien jaar en deze catechismus kun je 
eigenlijk zien als een cadeau dat de jarige aanbiedt aan binnen- én 
buitenkerkelijke gelovigen. Om er maar meteen mee voor de draad te komen: 
het is een meer dan alleraardigst verjaardagscadeau geworden. 
Hoe zijn ze te werk gegaan? De redactie heeft 52 vragen opgesteld – klassieke 
vragen (Wat is mijn diepste troost?), maar ook vragen van deze tijd (Bestaat 
God?; is Hij dezelfde als Allah?; heeft Hij plezier in andere religies dan het 
christendom?). Vervolgens is aan dertien predikanten uit eigen kring gevraagd 
om ieder vier vragen voor zijn/haar rekening te nemen. Afspraak: elk antwoord 
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mag maximaal 500 woorden tellen en moet uit twee stukken bestaan. Eerst een 
theologisch, informatief deel en vervolgens een meer persoonlijk, spiritueel deel. 

Afspraak 
De auteurs hebben zich over het algemeen goed aan de afspraak gehouden. 
Voor zover mogelijk bestaat het eerste deel van hun antwoord inderdaad uit 
feitelijke informatie. Bijvoorbeeld: wat zegt de bijbel over de hel en wat is er in de 
geschiedenis mee gebeurd? In het tweede deel laat de auteur daarover zijn 
eigen gedachten gaan en citeert daarbij - in dit geval - paus Johannes XXIII. Die 
beantwoordde de vraag naar het bestaan van de hel als volgt: “Zeker bestaat de 
hel, maar er zit niemand in…” 
Door de beperking in de omvang, die de auteurs werd opgelegd, is deze 
catechismus een zeer toegankelijk en overzichtelijk geheel geworden. Hij is 
minder doorwrocht dan de oude Heidelberger – er staan ook geen voetnoten vol 
bijbelteksten bij. Daarentegen hebben de auteurs hun bijdragen vaak 
geadstrueerd met een boekfragment, een filmverwijzing of een gedicht.  
 

Zo komen mensen als Gerrit Achterberg, 
Gerard Reve, Ingmar Bergman, Stef Bos, 
Henriëtte Roland Holst, Herman van Veen en 
zelfs Kees Stip voorbij. 
Dit alles maakt de Doornse Catechismus tot 
een heel leesbaar geschrift. Uitgeverij Kok 
heeft het geheel bovendien in een mooie 
pocket met een frisse omslag verpakt. Kortom 
– een alleraardigst boekje, om te krijgen en 
om te geven. 
 
Simon van der Meer, kerkjournalist te 
Amerongen 
‘Doornse Catechismus’ – oude vragen, 
nieuwe antwoorden.  
Uitg. Kok, Kampen, 2010. 168 blz. 
Prijs € 14,90. 
ISBN 978 90 435 17461 

 
Ingestuurd door ds. Annette Melzer 
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Cursus TVG Deventer 
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een initiatief van de 
Protestantse Kerk in Nederland en wordt op verschillende plaatsen in Nederland 
gegeven. Wij geven de cursus in Deventer. Voor andere cursusplaatsen zie 
www.cursustvg.org. Wij willen onze cursisten inspireren en verrassen met een 
gevarieerd aanbod van vakken op kerkelijk en theologisch terrein. Daarbij maken 
de onderlinge uitwisseling en inspiratie een belangrijk deel uit van het 
leerproces.  

Ons cursusaanbod  
Verschillende vakgebieden van theologie en 
kerk worden verkend. Daarbij maken we 
gebruik van een cursusmap die door de 
landelijke kerk ontwikkeld is.  
De kernvakken die aan bod komen zijn: 
• Oude testament  
• Nieuwe testament  
• Kerkgeschiedenis  
• Geloofsvragen  
• Liturgiek  
• Diaconaat  
• Pastoraat  
• Het Joodse leven 
 
Daarnaast zijn er zgn. toegevoegde vakken 
zoals spiritualiteit en filosofie. Predikanten, 
theologen en andere specifiek deskundigen 
verzorgen de lessen.  
De grote verscheidenheid aan vakken en 
docenten maakt de cursus zo verrassend en 
boeiend. Er vindt geen toetsing plaats door 
tentamens. Iedereen kan zelf bepalen 
hoeveel tijd zij/hij wil besteden aan de 
voorbereiding en verwerking van de leerstof.  

Voor wie 
Het is een cursus voor iedereen met belangstelling voor vragen over geloof, 
bijbel, kerk, samenleving en zingeving. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.  
Een open geest en nieuwsgierigheid naar theologie maken u per definitie 
geschikt. Natuurlijk is deze cursus ook een prachtige gelegenheid om 
ambtsdragers en andere kerkelijke vrijwilligers theologisch toe te rusten! 

Tijd en plaats  
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De cursus wordt gehouden op donderdag¬morgen van 9.30 tot 12.10 uur. Elke 
morgen zijn er twee lessen van 70 minuten, met daar tussen een kleine pauze.  
De cursus omvat (ong.) 30 lesochtenden. We komen bijeen in de bijgebouwen 
van de Ichtuskerk, Holterweg 108 te Colmschate. De kerk beschikt over 
voldoende parkeer¬gelegenheid en ligt op loopafstand van het treinstation.  

Kosten 
De kosten voor deze cursus, inclusief cursusmateriaal zijn 200 euro: 6 euro per 
cursusdag. Sommige docenten zullen, niet verplichtend, boektitels aanraden  
Voor 2 personen uit een huishouden geldt een reductie. Betaling in termijnen is 
mogelijk. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u daarover contact 
opnemen met de secretaris, de heer F. Sick.  

Aanmelden  
Er kunnen per cursusjaar slechts maximaal 20 cursisten worden toegelaten. Het 
is daarom van belang zich zo snel mogelijk aan te melden bij de secretaris,  
de heer F. Sick.  
Startavond : 14 september 2010, 20.00 uur  
Locatie : Ichtuskerk Deventer - Colmschate 
Spreker : mw. ds. Mariska Schaap-van Beusichem, Veessen  over 

"IJssel spiritualiteit" 
 
Deze openingsavond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor wie niet aan de 
cursus zal gaan deelnemen! Voor niet cursisten is de entrée € 3,-  

TVG DEVENTER in het kort  
Locatie : Ichtuskerk, Holterweg 108, Deventer Colmschate, 0570 

65 35 30 
Cursusdag : Donderdagmorgen 9.30 – 12.10 uur 
Eerste cursusdag : 23 september 2010 
Aanmelding : dhr. F. Sick, Deventer, tel: 0570 61 25 45, 

jansje@home.nl  
Stuurgroep : mw. ds. E.H.W. Stam 0570 51 6736, 

ehwstam@home.nl, 
  mw. J. Horstman 0570 62 77 68, 

jokehorstman@planet.nl 
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Personalia 
Bedankje 
Hierbij wil ik jullie bedanken voor alle lieve telefoontjes, kaarten en bezoekjes 
met daarbij zeer bemoedigende woorden. Het is ongelooflijk belangrijk als je op 
die manier een ziekteproces tegemoet gaat, het sterkt je! En niet te vergeten de 
aandacht in gebeden in de kerkdiensten en privé. Daarbij voel ik Gods nabijheid 
en, ik heb het al eens eerder gezegd, al die lieve aandacht van jullie ervaar ik als 
“stukjes God”. Lieve mensen, nogmaals heel hartelijk dank, over een poosje ben 
ik weer helemaal de oude! 

Anna van der Velden 

Gevestigd 
• dhr. G.J. Ros, Fluunseweg 16. 
• mw. D.M.A. Vermaas, Hooiberg 26-22 

Verhuisd 
• fam. R. Eysink-den Hartogh, van Doetinchemseweg 87 naar Piushof 20.  

Vertrokken 
• naar Duiven, Jill de Graaff, Haverveld 10 
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Agenda 
18 juli 10.00 uur Vijfde zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. C. Bochanen, Deventer 
25 juli 10.00 uur Zesde zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. C. van Alderwegen, Doorwerth  
  1 aug 10.00 uur Zevende zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Tafel, 

mw. ds. A.U. Melzer 
4-14aug  Bezoek jongeren aan Bonchida 
  5 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, diaken T. Reuling 
  8 aug 10.00 uur Achtste zondag van de Zomer, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek (Montferland) 
15 aug 10.00 uur Negende zondag van de Zomer, dienst van Schrift en 

Gebed, ds. J. Goldschmeding, Hoog-Keppel 
17 aug 19.30 uur Cantorij 
18 aug 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
22 aug 10.00 uur Tiende zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. A.U. Melzer 
24 aug 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
27 aug 17.30 uur Gospelkoor, Lange Klauwenhof 10 
29 aug  10.00 uur Elfde zondag van de Zomer, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. C. van Alderwegen, Doorwerth 
30 aug 19.45 uur Kerkenraad 
31 aug 19.30 uur Cantorij 
  2 sep 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. de 

cantorij 
  3 sep  Gospelkoor 
  5 sep 10.00 uur Startzondag, m.m.v. cantorij en gospelkoor 
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