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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’ D.J. Schep Karrewiel 10 T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
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 september 2010 
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Voorwoord 
Gebed om zegen 
 
Wij bidden U, God, 
Dat U ons leven wilt zegenen, 
Dat wij leven als mensen met elkaar, 
Dat wij elkaar steunen en helpen, 
Dat onze woorden goed doen, 
Dat onze daden recht doen. 
 
Wij bidden U, God, 
Dat U het leven wilt zegenen 
Van alle mensen 
Die wij ontmoeten op onze 
levensweg, 
Van allen die ons dierbaar zijn, 
Van alle mensen die leven moeten 
Met moeite en pijn. 
 
 

Wij bidden U, God, 
Dat U het leven wilt zegenen 
Van hen die hulp nodig hebben 
En van hen die hulp geven; 
Dat wij oog hebben voor elkaars 
waarde 
En dat we elkaar waarderen 
Zoals we zijn. 
 
Wij bidden U, God, 
Voor het huis waar we wonen en 
leven –  
Dat er vertrouwen en eerbied voor 
elkaar mag zijn. 
Dat wij mensen elkaar tot een zegen 
zijn. 
Zo bidden wij 

 
        Marinus van den Berg 
       Uit: Om levensmoed Kok – Kampen, 2001 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 oktober 2010, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
 

Periode zondag 5september tm. zondag 10 oktober 2010 
 
(na afloop van de kerkdiensten staat er koffie en limonade klaar in het kerkhuis)  

5 september 2010 – Twaalfde zondag van de zomer/ Startzondag  
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v.    
      de cantorij en gospelkoor “All Together” 
Collecte   : 1e missionair werk – 2e kerk in actie (project in       
      Bangladesh)  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Deuteronomium 30:15-20 en Lucas 14:25-33 
 
We beginnen met het nieuwe seizoen. In deze vrolijke dienst werken beide koren 
mee, de cantorij en het gospelkoor ‘All Together’. Ieder op zijn eigen wijze maar 
ook samen. Een zingende gemeente. Vorig jaar voor het eerst, is het nu een 
vaste gewoonte geworden. Met de startzondag heten we de 4-jarigen welkom bij 
de kindernevendienst. Ieder kind krijgt een uitnodiging ‘kom er-bij’. En ook de 
joppers zijn met hun verhalen uit Bonchida in de dienst aanwezig, in woord en 
beeld en misschien ook dansend. Een vrolijke start. Voor het programma na de 
dienst, zie elders in Samen. 

12 september 2010 – Dertiende zondag van de zomer  
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
      Doetinchem 
Collecte   : Stichting De Regenboog Groep 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Exodus 32:7-14 en Lucas 15:1-10 
 
Juist in deze dagen dat de joodse gemeenschap de Grote Verzoendag viert, 
denken ook wij na over wat vergeven betekent. Mozes doet een aangrijpend 
beroep op God ‘heb berouw’. Vergeving is geen makkelijke weg, die je zo maar 
gaat. Soms is het een weg van jaren, een weg die de last van schuld zal 
verlichten. Een weg misschien waarin je wat verloren was terugvindt, anders dan 
je zelf had gedacht. Het evangelie vertelt er een gelijkenis over: de vrouw en het 
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verloren muntstuk. Centraal hierbij is dat de vrouw voorzichtig en zorgvuldig is. 
Om de verloren munt te vinden, investeert zij tijd, energie en geld in de vorm van 
olie in haar lamp. Aan het eind horen we dat ze herleeft in een kring van vrienden 
en buren met wie ze het terugvinden van het verlorene kan delen. 
 

Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal 
ik speuren, wachten, hopen. 
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, 
mijn armen, zijn al open. 
Komt ooit het einde van je tocht 
omdat je vond waarnaar je zocht: 
het feest is aangebroken. 
(Lidy van Prooyen Schuurman) 

19 september 2010 – Eerste zondag van de herfst  
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : JOP, jeugd- en jongerenwerk in de PKN 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Amos 8:4-7 en Lucas 16:8-17 
 

Vandaag is in de kerk de herfst is aangebroken, een periode van bezinning, van 
balans opmaken en van nadenken over goed en kwaad, oogst en verlies. We 
lezen de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester en horen woorden uit de 
mond van Jezus die je eigenlijk niet verwacht, ongemakkelijke woorden over 
geld, over betrouwbaar omgaan met geld. Uiteindelijk nodigt het uit om na te 
gaan wat betrouwbaar mens-zijn betekent. 
Als we de balans opmaken van ons leven, komen we dingen tegen waar we 
achteraf niet blij mee zijn, dingen die we niet meer over kunnen doen. Als je 
bedenkt dat je zo voor God moet verschijnen, kan dat je beklemmen, angst 
inboezemen. Ooit vertrouwde een oudere vrouw me toe: ‘ik ben zo tekort 
geschoten’. Wat staat ons te doen? Kunnen we daarin Gods barmhartigheid 
aannemen, samen met het appel dat ervan uitgaat om op welke wijze ook aan 
herstel te werken, nu?  

26 september 2010 – Tweede zondag van de herfst/ Vredeszondag  
 

11.00 uur   : oecumenische dienst in de Mariakerk, diaken T. Reuling 
Collecte   : vredeswerk 
Ontvangstcommissie : oecumenische taakgroep 
Kinderkerk  : Jan de Jongh  
Zie de aankondiging elders in Samen. 
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3 oktober 2010 – Derde zondag van de herfst / Israëlzondag 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte   : 1e kerk en Israël – 2e kerk in actie (project in Bangladesh) 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk  : Trudy Boelee  
Klokkenluiders  : W. Bikkel en H. van den Dool 
Lezingen   : Habakuk 3:1-3,16-19 en Lucas 17:1-10 
 
“Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn 
levenslot…” een liedje uit tijden van de lagere school. Kinderlijk vertrouwen of 
hooghouden van een overtuiging? De lezing uit het oude testament spreekt 
daarbij van een zeker ethisch appel: het gaat om een manier van leven te leren 
die verankerd is in rechtvaardigheid. Rechtvaardig is wie trouw blijft, zich niet laat 
verleiden tot onrecht of zelfs gewelddadig gedrag. Zoekend de weg van Thora 
die roept om recht en gerechtigheid. Jezus beschrijft die weg met het beeld van 
een mosterdzaad. Klein is het zaad, klein wat je soms in je leven zaait aan recht 
en rechtvaardigheid. Het kan uitgroeien, levensgroot. Een zaadje dat een 
imposante boom wordt. Geloof je dat? 

7 oktober 2010  
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, dhr. H. Makkinga 

10 oktober 2010 – Vierde zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. A.C. Grandia, Doesburg 
Collecte   : kerk in actie - werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Christien van der Vliet en Wilma Blom 
Kinderkerk  : Desiré Wenting  
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : 2 Koningen 17: 24, 29-34 en Lucas 17:11-19 
 
In de lezing uit het evangelie steekt Jezus allerlei grenzen over en komt hij ook in 
Samaria. Hij heeft te maken met mensen die allerlei stigma’s opgeplakt hebben 
gekregen. Melaats. Die ene vreemdeling mag ons dan tot nadenken stemmen. 
Opnieuw als onderstreping dat de wereld niet zo gemakkelijk is op te delen in 
goede bekenden en slechte vreemdelingen, met andere cultuur en ander geloof. 
Als er toch al scheidslijnen moeten zijn, dan lopen die toch echt iets 
genuanceerder. 
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Van de predikant 
Joppers in Bonchida 
Misschien hebt u hun belevenissen gevolgd op de site van onze gemeente. In 
alle vroegte vertrokken en uitgezwaaid was het een lange reis. Eerst tot voorbij 
Budapest en dan een hele dag door Roemenië naar Bonchida. Hartverwarmend 
zijn de verhalen, de gastvrijheid en alle belevenissen. In de startdienst zult u er 
zeker van horen. Op de reünie in september zullen we nieuwe plannen maken. 
De samenwerking met Halle bevalt prima. Een eerste stap is misschien een 
gezamenlijke Taizédienst in oktober hier in Didam, op een zaterdagavond. 

De nieuwe website 
Wie gewend is om even wat informatie te zoeken op het internet zal gemerkt 
hebben dat onze website een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Er is ruimte voor 
foto’s, informatie en wie weet ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dank aan ieder 
die meegedacht heeft en er vorm aan heeft gegeven. Nu hopen we de site 
binnen onze mogelijkheden up-to-date te houden. Hebt u zin om daarbij mee te 
helpen, laat het me weten. 

Zingen met plezier 
Op de startzondag werken dit jaar beide koren mee. De cantorij en het 
gospelkoor All Together. Beiden met hun eigen repertoire, maar soms wordt het 
ook een gezamenlijk lied. We zijn een zingende gemeente en hebt u plezier in 
zingen, voel je welkom. De cantorij heeft deze zomer in het ziekenhuis 
Slingeland meegezongen bij een zondagse viering en werkt 2 september ook 
mee in de dienst in Meulenvelden. Zo krijgen onze koren een zekere bekendheid 
met hun aanstekelijk enthousiasme.  

Vredesweek 
Van 18-26 september is de vredesweek. Dit jaar met aandacht voor het thema 
‘Buurten voor Vrede.’ Er is ook weer een vredeskrant en voor zondag 26 
september bereidt de oecumenische taakgroep een gezamenlijke dienst in de 
Mariakerk voor. Elders in Samen leest u er meer over. 

 
Zo beginnen we met elkaar weer het nieuwe seizoen.  
 
            Annette Melzer 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 
Jaarrekening 2009 
De jaarrekening 2009 is gereed en heeft de goedkeuring van het college van 
kerkrentmeesters, KKA (kantoor kerkelijke administraties) en de kerkenraad. 
 
Een vergelijking van de resultatenrekening 2009 met 2008 ziet er als volgt uit: 
 
                    2009              2008 
 
Nadelig, respectievelijk voordelig exploitatie resultaat  -13.214,00         954,00 
Ongerealiseerde koersverschillen       11.236,00   -17.526,00 
Resultaat, in mindering gebracht op het vermogen     -1.978,00   -16.572,00 
 
Hieronder treft u de Balans en de Staat van baten en lasten aan. 
 
Balans per 31 december 2009 2008

€ €
Activa
Onroerende zaken 477.208 491.044
Financiële vaste activa 361.376 370.140

Kortlopende vorderingen 16.495 18.800
Geldmiddelen 51.058 37.358

totaal 906.137 917.342

Passiva
Vermogen per 31 december 750.389 752.367
Bestemmingsreserves 40.151 35.151
Langlopende lening o/g 111.500 50.000
Kortlopende schulden 4.097 79.824

totaal 906.137 917.342  
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Staat van baten en lasten Rekening Begroting Rekening
2009 2009 2008

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 46.662 38.000 46.701
Rentebaten en dividenden 14.321 17.000 17.566
Bijdragen levend geld 57.428 55.900 59.140
Door te zenden collecten 1.136 0 253
Subsidies 0 3.500 0

Totaal baten 119.547 114.400 123.660

Lasten
Lasten kerkgebouw 12.398 13.150 29.934
Lasten overige onr. zaken 9.143 7.900 24.373
Afschrijvingskosten 13.836 0 13.836
Pastoraatskosten 62.749 59.750 44.859
Kosten kerkdiensten 7.001 5.000 7.309
Bijdragen aan andere organen 5.747 5.950 5.503
Salarissen en vergoedingen 4.899 3.850 3.658
Kosten beheer en administratie 11.192 10.550 12.513
Rentelasten 5.889 10.000 3.241

Totaal lasten 132.854 116.150 145.226  

Saldo baten - lasten -13.307 -1.750 -21.566

Toevoeging aan reserves -5.000 -5.000 0
Onttrekking aan reserves 0 0 25.441
Saldo baten/lasten begraafplaats -275 1.000 -931
Saldo buffet 357 1.000 -526
Afdracht doorzendcollecten -1.136 -500 -1.464
Overige baten en lasten 6.147 0 0

Exploitatie resultaat -13.214 -5.250 954

Ongerealiseerde koersverschillen 11.236 0 -17.526

Resultaat -1.978 -5.250 -16.572  
De volledige jaarrekening kan worden ingezien op 22 september in het 
kerkgebouw van 19.00 tot 20.00 uur. 
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Solidariteitskas 2010: Solidair voor nu en later  
In mei zijn 480 brieven verstuurd met het verzoek een bijdrage van € 10,00 te 
betalen aan de landelijke solidariteitskas.  
Ontvangen tot heden € 2.715,00. 
Zoals u ziet heeft een groot aantal leden deze bijdrage (nog) niet betaald. 
Wij verzoeken u dringend na te gaan of dit ook voor u geldt en zo ja, dit bedrag 
alsnog over te maken! 

Kerkbalans 2010 
Het totaal toegezegde bedrag voor Kerkbalans 2010 is € 46.543,00 
Tot heden is een bedrag van € 34.072,00 ontvangen. 

Samenstelling College van Kerkrentmeesters 
Naar aanleiding van vragen en opmerkingen, onderstaand stukje ter 
verduidelijking. 
Het College van Kerkrentmeesters, afgekort CvK, bestaat uit ouderlingen-
kerkrentmeester en kerkrentmeesters. Momenteel heeft het college vijf leden, 
t.w.: 
• Gerrit Kooij, ouderling-kerkrentmeester, voorzitter 
• Wim Kooijman, kerkrentmeester, secretaris/ penningmeester 
• Bert Talens, ouderling-kerkrentmeester 
• Ap Folmer, kerkrentmeester 
• André Colenbrander, kerkrentmeester 

Website 
Onze vernieuwde website is vanaf begin juli operationeel en we mogen ons 
verheugen in een toenemend aantal bezoekers. Uw op- en aanmerkingen horen 
we graag. 

Collectebonnen 
Vraag ernaar bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  
Een kaart bonnen kost € 15,00 en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van 
€ 1,00. 

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan de heer Ap Folmer.  
Dit geldt uiteraard ook voor wijzigingen.  
        Wim Kooijman, secretaris/penn.m. 
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Van het College van Diakenen 
 
Hieronder treft u een korte weergave van de voorlopige jaarrekening 2009 aan 
van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Didam. Voor een overzicht 
van het verloop van de verschillende balansposten is tevens de jaarrekening 
2008 weergegeven. De resultatenrekening laat naast de jaren 2008 en 2009, 
tevens de begroting voor 2009 zien. Tevens geef ik u een overzicht van de 
gerealiseerde giften in 2009.  
 
In 2008 heeft de Diaconie de verbouwing van de toiletgroep in het kerkgebouw 
gefinancierd. Dit betreft een incidentele uitgave (verwerkt in de post diaconaal 
werk plaatselijk) en verklaart de mutaties in de posten “Fondsen” en “Eigen 
Vermogen”. 
De Diaconie streeft ernaar de baten (zoals rente- en collecteopbrengsten) in het 
lopende boekjaar zoveel mogelijk in datzelfde jaar te besteden aan diverse 
diaconale doeleinden in binnen- en buitenland.   
 
In 2009 zijn de volgende collectes door de Diaconie verdubbeld: Hospice Didam 
(25/1), Stg. de Duif (22/2), Stg. UAF (26/4), Stg. Sravana (14/6), De Regenboog 
(9/8), Stg. Wereldwijd (18/10), Het Kruispunt (13/12). In het collecterooster van 
2011 zullen wij weer een aantal zondagen een specifieke bestemming geven. 
Deze doelen zullen in de kerkdienst worden toegelicht. De opbrengsten van deze 
collecten zullen door de Diaconie worden verdubbeld.  
 
Balans per 31 december 2009 2008

€ €
Activa
Onroerende zaken 18.814 18.814
Financiële vaste activa 55.885 66.275

Kortlopende vorderingen 7.027 7.714
Geldmiddelen 219.560 202.228

Totaal 301.286 295.031

Passiva
Vermogen 296.336 292.088

Kortlopende schulden 4.950 2.943

Totaal 301.286 295.031  
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Staat van baten en lasten  Rekening  Begroting  Rekening  
  2009 2009 2008 
  € € € 
Baten       
Baten onroerende zaken 2.145 1.700 2.145 
Rentebaten en dividend 8.311 12.000 12.139 
Bijdragen levend geld 763 2.000 1.658 
Door te zenden collecten 4.242 3.000 4.381 
        
Totale baten 15.461 18.700 20.323 
        
Lasten       
Lasten onroerende zaken 409 500 502 
Verpl./bijdragen andere organen 1.388 1.800 1.468 
Kosten beheer en administratie 1.150 1.000 1.115 
Rentelasten 197 300 291 
        
Som van de exploitatielasten 3.144 3.600 3.376 
        
Diaconaal werk plaatselijk 1.172 3.000 31.361 
Diaconaal werk landelijk 2.444 5.500 3.981 
Diaconaal werk wereldwijd 9.081 9.000 10.408 
Saldo fondsen en voorzieningen 0 -3.000 -13.052 
Overige baten en lasten -18 600 -56 
        
Som diaconale werk en        
overige lasten 12.679 15.100 32.642 
        
Totale lasten 15.823 18.700 36.018 
        
Resultaat  -362 0 -15.695 
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Overzicht giften 2009 (x EUR 1) 
 

Hospice Didam 165 
De Duif Arnhem  320 
Kruispunt Arnhem  150 
Het Passion Hummelo  500 
De Regenboog Amsterdam  300 
Stg. Vrienden van Sancta Maria 500 
Stg. Sravana 60 
Subtotaal binnenland 1.995 
    
Stg. UAF Utrecht 250 
Terre des Hommes 816 
Stg. Wereldwijd Culemborg  150 
Schoenendoosproject 330 
Stichting Juhasz Istvan Roemenië  250 
Stg. Wees een Lach 100 
Stg. Malariadokters 250 
Stg. Hart voor Polen 250 
Ontmoeting Roemenen zomer 
2009 500 
Subtotaal buitenland 2.896 
    
- noodhulp Sri Lanka 500 
- overstroming Burkina Faso 250 
- aardbeving Sumatra  500 
- noodhulp Haïti 250 
Subtotaal noodhulp 1.500 
    
TOTAAL 6.391 

 
De jaarrekening 2009 ligt op 22 september 2010 van 19.00 tot 20.00 uur ter 
inzage in het kerkhuis. 
          Selma de Jongh-Dolsma 
          Penningmeester Diaconie 
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Kerk in Actie 
 
Zoals eerder vermeld in Samen hebben wij geld overgemaakt dat is opgehaald 
tijdens de sobere maaltijd. Hieronder het bedankje voor de ontvangst. 

 

 
 

CCTS de technische school in Jessore 
 
Wij krijgen erg enthousiaste reacties uit Utrecht over onze contacten met de 
CCTS in Bangladesh. Het is fijn om te horen dat de communicatie zo goed 
overkomt en het geld van de avondmaalscollecte zo goed terecht komt bij de 
mensen in Bangladesh.  
        Namens KiA; Klaas van Hamburg 
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Van de taakgroep oecumene 
 

Oecumenische viering ter gelegenheid van de Vredesweek 2010 op 26 
september om 11.00 uur in de Mariakerk te Didam 

 
Thema:   ‘Buurten voor Vrede’ 
 
Een thema met een dubbele betekenis! 
Als zelfstandig naamwoord gelezen: alle buurten, wijken, stadsdelen en dorpen 
waar mensen van allerlei nationaliteiten samenleven. Mensen die je graag alle 
vrede met elkaar toe wilt wensen. 
Anderzijds als werkwoord gelezen: mensen die bij elkaar buurten en elkaar 
bezoeken.  
Eigenlijk weten we wel wat er moet gebeuren om in vrede samen in de straat te 
wonen, alleen leiden er verschillende wegen naar hetzelfde doel.  
Hoe benaderen we elkaar daarin en geven we elkaar voldoende ruimte?  
Wat nodig is in iedere buurt, zijn niet alleen mensen die naast elkaar wonen, 
maar mensen die buren voor elkaar willen zijn. 

 
Een oecumenische kerkdienst mag ook een soort ‘buurten’ zijn.  
Stil zijn, open staan en ruimte geven aan de anders gelovige. 
Samen luisteren naar de verhalen van vroeger en nu, die wij weer doorvertellen 
aan onze kinderen. 
Ontmoeting en herstel van onderlinge relaties zijn de eerste stappen op weg 
naar een vreedzame samenleving. 
 
Namens de taakgroep oecumene nodig ik u graag uit bij deze viering. 
          Ali Kobesen, voorzitter 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
 

Verslag van de vergadering d.d. 15 juli 2010. 
 
Er is bijeengebracht: 
Mevrouw Hermans   € 205,08 
Mevrouw Folmer   € 257,00 
Mevrouw Hendriksen   €   87,50 
De heer Mintjes    € 118,70 
Totaal     € 668,28 
 
De dames Bikkel, Boon en Horjus waren niet aanwezig. Hun 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 wordt 
gebruikt voor nieuwe stoelen in het kerkzaaltje. Wij hebben al een aardig 
spaarpotje, maar goede stoelen zijn kostbaar. De oude stoelen zijn ook met recht 
goede stoelen, ze zijn al vijftig jaar oud. 
 
De volgende vergadering is donderdag 7 oktober 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. 
 
Mevrouw Bikkel heeft te kennen gegeven, dat zij wil stoppen als collectant van 
het Verjaardagsfonds. Voor haar in de plaats zoeken wij een vrijwilliger die haar 
(vrij kleine) wijk over wil nemen. Het is echt heel leuk werk! Als u wilt meedoen of 
u weet iemand die wel mee zou willen doen, laat het dan één van de 
ondergetekenden weten. 
 
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.nlPersonalia 



 

17 

 

Reis naar Bonchida 
Szia gemeenteleden! (oftewel: hallo!)  
 
Hier een berichtje namens alle Joppers. Want jawel.. we zijn alweer terug in 
Nederland. Het lijkt ondertussen alweer maanden geleden dat we weg zijn 
geweest, maar het is nog maar een paar weken geleden dat we nog in 
Roemenië waren. We hebben erg genoten van onze tijd daar. In deze SAMEN 
leest u een (zeer beknopte) versie van een paar dingen die we in Bonchida 
hebben meegemaakt, want tja.. laten we eerlijk zijn: we kunnen met al onze 
verhalen wel een heel boek vullen!   
 
Na twee dagen reizen kwamen we op donderdag 5 augustus in de avond aan in 
Bonchida. Bonchida is een klein plaatsje dat tussen de bergen in ligt, in Bonchida 
zijn de meeste weggetjes van zand. De aankomst was een vreemd moment. Je 
zit twee dagen in de bus (of auto) en weet waar je naartoe gaat, maar dan sta je 
er opeens echt! Handjes geven, kussen, jezelf voorstellen.. alles gebeurde in een 
roes.  
 
De volgende dag gingen we verder waar we vorig jaar geëindigd waren, als één 
grote vriendengroep begonnen we aan het theaterstuk Daniël. De hele groep 
werd in 7 kleinere groepen verdeeld, en daar praatte je met je groep over één 
soort van barmhartigheid.  
 
’s Avonds lieten wij (Nederlanders) ons gelijk van onze goede kant zien, want 
jawel.. wij gaven een Oranjeparty! Echt iedereen was in het oranje, eerder begon 
het feest gewoon niet! Toen werden er wedstrijdjes gespeeld: blikgooien, 
koekhappen en spijkerpoepen. Het was een dolle boel daar! Uiteindelijk wonnen 
de tulpentelers. Daarna hebben we tot middernacht gedanst op (uiteraard) 
Nederlandse muziek.  
 
Op zaterdag 7 augustus zijn we begonnen met onze theaterdans. Al gauw 
hadden we het behoorlijk warm, maar dat was het eigenlijk al zonder dat je aan 
het dansen was! Om in de stemming te blijven, was er ’s avonds weer een ander 
feestje. Dit keer georganiseerd door Adorjan, Jenci, Kati en Boetsie. Na de 
karaoke begon het echt heel hard te regenen, dus werd de feestlocatie verplaatst 
naar een hal in de buurt. Daarna barstte het feest los vol met lekkere hapjes, 
veel dansen waar je hard in de rondte werd gedraaid in combinatie met 
verschillende drankjes.  
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Zondags hebben we in de dienst gezongen voor de Hongaarse Roemenen, na 
de dienst hebben wij namens Didam en Halle een cadeau aan de Hongaarse 
Roemenen geschonken: een avondmaalstel. Daar zijn ze ons nog steeds erg 
dankbaar voor. Na de dienst waren we tot halverwege de middag vrij. Aan het 
eind van de middag vertrokken we met z’n allen naar Cluj, waar we een 
botanische tuin, een kerk en een overdekt winkelcentrum hebben bezocht. De 
volgende dag was de sportdag. In de hitte hebben we daar gevoetbald en softbal 
gespeeld. Tijdens de softbalwedstrijd moesten we even stoppen, want er moest 
een paard met wagen voorbij.. tja dat heb je als je in de middle of nowhere gaat 
sporten! Paard en wagens zie je trouwens heel veel in Roemenië, die worden 
volop gebruikt voor het werk.  
De sportdag was nog geen uur voorbij, of de volgende activiteit begon alweer. 
We bezochten namelijk een museum waarin klederdracht te zien was en de rest 
van de avond hebben we gekeken naar Hongaarse dansen. We hebben het heel 
erg naar ons zin gehad. Het is vooral mooi om te zien hoe die mensen dansen. 
Het is niet alleen maar de dans, maar de hele sfeer er omheen.  
 
Op dinsdag was de stranddag, vol beladen met eten en drinken reden we naar 
een andere plaats toe. Bij de bestemming aangekomen, kreeg ieder voor zich 
een armbandje als entreebewijs. Hiermee kon je naar de Sauna, het binnenbad 
en de buitenzwembaden. Een volle dag hebben we genoten van het warme 
weer. Buiten had je uitzicht op wat bergen en in één van de buitenbaden bleef je 
drijven (omdat het water in dit zoutmeertje zout was). Rond 18.00 uur vertrokken 
we naar een ander plaatsje met alle auto’s. Daar bezochten we een collega van 
Janos (de dominee van Bonchida) in zijn gemeente. 
 
Alweer woensdag.. de dag van de uitvoering. Vandaag moest er nog hard 
geoefend worden, want door de vele activiteiten van de afgelopen dagen hebben 
we nog lang niet alles van het theaterstuk kunnen doornemen! Na een dag vol 
met oefenen, is het om 17.00 uur zover. Sommigen kijken een beetje 
zenuwachtig om zich heen, terwijl anderen bijna in slaap vallen van 
vermoeidheid. De voorstelling verloopt prima. Na de voorstelling laten wij filmpjes 
en foto’s zien  van Didam en Halle. Zo kunnen mensen die vorig jaar niet in 
Nederland zijn geweest ook zien waar wij vandaan komen. ’s Avonds is er voor 
de verandering weer eens een klein feestje. Op dit feest worden vooral veel 
gezelschapsspelen gespeeld, dat is heel normaal in Roemenië. Daar kennen de 
jongeren ook niet echt de feesten zoals wij ze vieren, zij komen bij elkaar en 
spelen spelletjes. Daarnaast werd er ook nog gedanst, kortom: alweer een 
geslaagde party!   
 
Op donderdag 12 augustus (onze laatste dag voor vertrek) zijn we een groot 
gedeelte van de dag vrij. Aan het eind van de middag zijn we met z’n allen om bij 
elkaar te komen en gezamenlijk de hele week te evalueren. Het komt er op neer 
dat iedereen het een geweldige week vond en dat we elkaar vooral heel erg 



 

19 

gaan missen! ’s Avonds eten we met z’n allen Goulash die door de Hongaarse 
mannen is bereid. Als het eten op is, komen er allerlei fotosessies van de 
verschillende gastgezinnen met gasten. Ook wordt er nog gedanst en nagekletst. 
Vrijdag is het dan zover.. afscheid nemen! Voor velen van ons (en van de 
Hongaarse groep) was dit geen fijn moment, we hebben daarom gezellig met z’n 
allen staan huilen!  
 

 
 
Wat hebben we het goed gehad in Roemenië. Het leven is er totaal anders, 
vooral bij thuiskomst merk je pas hoe goed je het hier in Nederland hebt. Maar 
ondanks dat die mensen het zwaarder en moeilijker hebben daar, word je er wel 
met open armen ontvangen! Je wordt volgestopt met eten en helpen hoeft daar 
echt niet, alles wordt voor je geregeld. Door alle (persoonlijke) ervaringen zijn we 
allemaal een stukje rijker geworden, want onze rugzak (die de rest van ons leven 
met ons meegaat) is behoorlijk gevuld in Bonchida.  
 
            Groetjes,  
            Wilma Blom 
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Inloopmiddag 
  

Ter herinnering delen we u mee, dat de eerste inloopmiddag van het nieuwe 
seizoen gehouden wordt op donderdag 7 oktober a.s.  
Voor eventuele nieuwe bezoekers, het is een gezellig samenzijn, waarbij 
hoofdzakelijk met elkaar gepraat wordt, onder het genot van een kopje koffie of 
thee, afgewisseld met een glaasje fris. 
 
Heeft u soms een liefhebberij of hobby die u ook aan anderen bekend wil maken, 
dan is daarvoor alle gelegenheid. Indien mogelijk, meldt u dit even van te voren. 
 
Bent u slecht ter been, dan kunt u gehaald en teruggebracht worden. Wilt u mij 
dan een paar dagen van te voren even bellen? 
Het tijdstip is van 14.30 - 16.30 uur. Plaats: onze kerk aan de Torenstraat.  
 
          Jan Hagen, 0316-223357 
 

Redactie Samen is gewijzigd 
 
Onlangs heeft de redactie van Samen afscheid genomen van Marijn de Kroon. 
Marijn heeft zich tientallen jaren gezet voor het samenstellen van ons Kerkblad. 
 
Vanaf nu bestaat de redactie uit: Magda Kooijman, Gini Hagen, Ria van 
Hamburg, Anneke Ketterink, Henk Boender en Dick Schep.  
 
Marijn heel erg bedankt voor al je inzet al die jaren! De gezelligheid zal je 
ongetwijfeld missen. 
           Redactie Samen 
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Thomasviering in Zevenaar 

 
 

ZATERDAG 2 OKTOBER, 19.00 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT. 
 
Het thema van de Thomasvieringen is dit jaar: ‘ Aarde – Lucht – Water - Vuur ’, 
de vier elementen waaruit, zo zag men dat in de oudheid, alles is opgebouwd. 
 
In oktober houden we de derde viering met als thema ”Water”. 
Water om te drinken, mee te wassen, van te groeien, in te zwemmen, mee te 
spelen. Water is een zegen, een bron van leven, een verfrissende kracht. Maar 
soms door zijn alles vernietigende kracht ook een bedreiging of zelfs een vloek. 
 
We kennen de (bijbelse) beelden van de bron, het water des levens, de 
doodsrivier, het doopwater. Jezus laat zich dopen, hij loopt over het water, hij put 
uit een bron, hij geeft het levende water. 
Deze aspecten zullen via muziek, projectie, teksten en gedichten worden 
verbeeld. 
One Step Beyond o.l.v. Rein Helmink verleent medewerking. 
 
De Thomasviering biedt ruimte voor eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. 
 
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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Levenskracht 

 
TRIDUÜM VOOR ZIEKEN, OUDEREN, 

 
ALLEENSTAANDEN EN GEHANDICAPTEN 

 
OP 6 EN 7 SEPTEMBER 2010. 

 
 
 
Parochies: 
H. Martinus              Didam 
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen              Loil 
H. Antonius van Padua              Nieuw-Dijk 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand Didam 
Protestantse Gemeente              Didam 
 
Het triduüm wordt gehouden in Zalencentrum Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 te 
Didam. 
 
 
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. 
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Moadiem 
(vastgestelde tijden / feesten ter ere van de God van Israel) 
  

Het doel van de apart gezette dagen Leviticus/Wajikra 23. 
Deze dagen werden door God ingesteld om Zijn kinderen, door begrip van Zijn 
grote plan van behoud, voortdurend in de ware gedachtenis en aanbidding van 
God te houden. Want deze jaarlijkse dagen stellen de verschillende fasen in 
Gods plan van herstel voor; ze geven de stadia van Gods handelen aan en 
beelden de betekenis ervan uit. 

Overzicht van de 7 heilige / apart gezette feesten / tijden. 
De voorjaarsfeesten 1,2 en 3. De najaarsfeesten met korte betekenis 4,5,6 en 7. 

1. Pascha 
Op de 14e van de 1ste maand – maart/april. 

2. Dagen der Ongezuurde Broden 
15e - 21e van de 1ste maand – maart/april. 

3. Feest der Eerstelingen 
50ste dag na 1e dag ongezuurde broden - mei/juni. 

4. Bazuinenfeest  
Op de 1ste van de 7e maand – september/oktober. Dit is een heilige jaarlijkse 
sabbat. Als de daarvoor aangewezen engel op de zevende bazuin blaast, zal 
Christus terugkeren naar de aarde als Koning der koningen. De eerstelingen 
zullen dan veranderd worden in een geest en op een wolk Christus tegemoet 
gaan om gezamenlijk naar de Olijfberg te gaan. 

5. Grote Verzoendag 
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat. Na de komst van Christus zal Hij alle aardse 
legers overwinnen en de Satan binden. De gehele wereld die door Satan werd 
misleid, zal dan toegang krijgen tot God de Vader en Jezus Christus. Dit is een 
verzoening. Een verzoening tussen God en de gehele mensheid. 

6. Loofhuttenfeest 
15e - 21ste van de 7e maand – september/oktober. Dit feest begint met een 
heilige jaarlijkse sabbat. Dit zesde feest verbeeldt het najaarsfeest. In het 
agrarisch Israël was dit de oogst van de zachte vruchten die gerijpt werden in het 
zachte zonnige klimaat van de zomer. De geestelijke betekenis: de grote oogst 
van mensen gedurende het Millennium. 
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7. Laatste Grote Dag 
Op de 22e van de 7e maand – september/oktober. 
Dit is een heilige jaarlijkse sabbat. Alle mensen die vóór het Millennium hebben 
geleefd vanaf Adam en Gods geest nooit hebben ontvangen – hoofdzakelijk de 
mensen die niet van de waarheid hebben geweten – zullen opstaan en 
onderwezen worden in de waarheid. Alle mensen zullen een gelijke kans krijgen 
om te kiezen voor een oneindig geestelijk leven met God of voor de eeuwige 
dood. 
 
         HalleluJah , Marco Lenting 
 

Personalia 
Gevestigd  
• dhr. C.H. de Wit, Hoge Akker 15. 
• dhr. H. Liedenbaum, Karrewiel 24. 
• dhr. J.J. Aartse, Bosslagstraat 2. 

Vertrokken 
• naar ’s-Heerenberg, mw. A.B.G. Brussen-Wolters, Weemstraat 27. 
• naar Nijmegen, mw. F.A. van Zomeren, Landgoed 8. 
• naar Eindhoven, dhr. R. Staring, Heeghstraat 43. 
• naar Zevenaar, mw. D.J. Jansen, Wilhelminastraat 9. 
• naar Ruurlo, dhr. S. Vels, Breideweg 3. 
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Gemeentezondag 5 september 
Uitnodiging 

Zondag 5 september is er weer de traditionele startzondag. 
We willen iedereen weer een gezellige dag aanbieden. Het is 
inmiddels gebruikelijk dat we na de kerkdienst 
koffiedrinken met iets lekkers erbij. 
Daarna vertrekken we met de auto, dus stellen we het op 

prijs als u dit keer ook met de auto 
komt. U kunt daarbij afspreken om 
elkaar op te halen en de auto vast te 
"vullen". Na het instappen van de 
passagiers bij de kerk vertrekken we voor 
een interessante activiteit, geheel volgens de traditie verklappen 
we niets. De kinderen gaan ook mee en hebben een leuk eigen 
programma. 
Na terugkomst bij de kerk sluiten we af met een 

hapje en een drankje. 
 

Het programma op een rijtje: 
10.00 uur   Kerkdienst 
11.00 – 12.00 uur Koffie met wat lekkers 
12.00 uur  Vertrek per auto 

   12.30 uur  Start van activiteit 
ca. 14.30 uur  Terug bij de kerk, hapje en drankje 
ca. 15.30/16.00 uur Afsluiting programma 
 

OPGEVEN 
bij: Anneke Ketterink, 

via de mail: lakz@planet.nl of via telnr. 221752  
 
Geef uzelf nu alvast op, dan vergeet u het niet! 

Tot zondag 5 september!       
De evenementencommissie 
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Agenda 
  5 sep 10.00 uur Twaalfde zondag van de Zomer/ Startzondag, dienst van 

Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer m.m.v. de cantorij en 
gospelkoor “All Together” 

  7 sep 19.30 uur Cantorij 
10 sep  Gospelkoor 
12 sep 10.00 uur Dertiende zondag van de Zomer, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
13 sep 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden 
             20.00 uur  Diaconie 
14 sep 19.30 uur Cantorij 
 20.15 uur Diaconie 
17 sep  Gospelkoor 
19 sep 10.00 uur Eerste zondag van de Herfst, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. A.U. Melzer 
21 sep 19.30 uur Cantorij 
22 sep 19.00 uur Jaarrekeningen van de Kerk en van de Diaconie ter inzage 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
23 sep 14.00 uur Taakgroep Pastoraat 
24 sep  Gospelkoor 
26 sep 11.00 uur Tweede zondag van de herfst/ Vredeszondag, 

oecumenische dienst in de Mariakerk, diaken T. Reuling 
27 sep 19.45 uur Kerkenraad 
28 sep 19.30 uur Cantorij 
  1 okt  Gospelkoor 
  3 okt 10.00 uur Derde zondag van de Herfst / Israëlzondag, dienst van 

Schrift en Tafel, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
  5 okt 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
  7 okt 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, dhr. H. Makkinga 
 18.45 uur Verjaardagsfonds 
  8 okt  Gospelkoor 
10 okt 10.00 uur Vierde zondag van de Herfst, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. A.C. Grandia, Doesburg 
11 okt 20.00 uur Pastorale scholing 
12 okt 19.30 uur Cantorij 
 20.15 uur Diaconie 
15 okt  Gospelkoor 
16 okt 19.00 uur Taizédienst 
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