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COLOFON 
 
Protestantse Gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl 
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scriba mw. A. Schep Karrewiel 10 T. 228651 kerkenraad@pkn-didam.nl 
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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 
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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 
Autodienstregeling:  T. 228847 
 
 
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 
Laat ons loven de levende Heer  
Laten wij loven de levende Heer, 
wij allen die honger en dorst lijden, 
allen die roepen om bevrijding, 
allen die door zijn Geest zijn gegrepen, 
allen die gedreven worden door zijn 
Geest. 
 
Laat ons Christus navolgen, 
Christus, de Heer van de geschiedenis, 
die de onderdrukten van zijn volk 
bemind en geholpen heeft; 
hij is gekomen 
om ook ons bij te staan. 
Wij danken jou, 
die deel heeft aan ons lijden, 
aan onze strijd, 
aan ons leven. 
 
Wij danken je, 
omdat jij overal meedoet 
waar mensen uitzien naar de bevrijding, 
waar voor gerechtigheid 
en voor vrede wordt gestreden. 

Heer, 
als blinden kunnen zien, 
en verlamden kunnen lopen, 
wanneer het volk in beweging komt, 
zien wij dat jij daarin de hand hebt. 
 
Het is de kracht van de Verrezene 
die de ketenen van de onderdrukking 
verbrijzelt 
en de grendels van de gevangenissen 
verbreekt. 
 
Christus is het die meestrijdt met ons. 
Voor wie zouden we bang zijn?  
 
Geprezen zij de Heer, 
die ons de overwinning heeft toegezegd. 
 
Hem zij lof en dank! 
 
 
 
Naar een lied van landarbeiders in 
Paraguay 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 november 2010, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
 

Periode zondag 17 oktober t/m zondag 21 november 2010 
 

(na afloop van de kerkdiensten staat er koffie en limonade klaar in het kerkhuis)  

17 oktober 2010 – Vijfde zondag van de herfst/Oogstdankdag 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Voedselbank Montferland  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk   : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Genesis 32:22-31 en Lucas 18:1-8 
 
‘Hoort God als we bidden?’ 
Jezus vertelt een gelijkenis over de vraag ‘hoort God als we bidden?’ De gelijkenis 
gaat over een rechter en een weduwe, over iemand met en iemand zonder macht. Een 
weduwe, de machteloze, zo vertelt de bijbel zou bij wet onvoorwaardelijke 
bescherming moeten krijgen. Dat is echter niet de praktijk. Deze weduwe krijgt 
uiteindelijk haar recht. Hoe doet zij dat? Door niet op te houden met vragen. De rechter 
ziet haar als iemand die hem last bezorgt, voortdurend voor de voeten loopt en hem 
misschien nog wel eens aan kan vliegen. Een vrouw met vragen en geloof in 
antwoord. Jezus vertelt dit om te laten zien wat volhouden ook in het gebed betekent. 
Bidden verandert mensen. Als je bidt, kun je loskomen van de angst die je leven tot nu 
toe in de greep had. Als je bidt en alles waar je vol van bent voor God neer mag 
leggen, kun je leeg worden. Zo kun je ruimte scheppen waar God iets nieuws kan 
beginnen. De weduwe kreeg niet onmiddellijk waar ze om vroeg, zo gaat het ook met 
bidden. Maar het verandert jezelf, verandert je gedachten, je manier van kijken naar je 
eigen ik en naar het leven. In de wetenschap dat God het met je draagt. 

24 oktober 2010 – Zesde zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
      Doetinchem 
Collecte   : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk   : Marco Lenting 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Jeremia 14:7-10;19-22 en Lucas 18:9-14 
 
“Bidden in de praktijk” 
Bidden is niet vrijblijvend. Het ordenen van je vragen, van wat er in je omgaat en het 
uitspreken van je nood in het gebed legt een verbinding tussen mij en de ander, mij en 
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God zelf. Ik spreek, hij luistert. En als het ware komt het antwoord terug. En wat doe je 
nu? In ons verhaal gaan twee mensen naar de tempel om te bidden, om mee te 
bidden bij het dagelijkse ochtend- of  avondgebed. Twee mensen die volkomen 
tegengesteld zijn, de een is farizeeër en de ander tollenaar. De een recht in de leer, de 
ander recht in de leer van het wereldse gezag. Beiden willen ze bidden. De een vindt 
zijn woorden en is daarin veroordelend: ‘laat mij niet zo zijn als die tollenaar, die 
collaboreert met de Romeinse bezetter’. De ander, bewust ervan dat zijn beroep zijn 
handen onrein hebben gemaakt, durft nauwelijks de ogen op te slaan. Hij vraagt om 
vergeving, verzoening over zijn wezen, zijn mens-zijn. Stamelend, onwennig. Wiens 
gebed wordt verhoord?  

31 oktober 2010 – Zevende zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk   : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Genesis 12:1-8 en Lucas 19:1-10 
 
Jezus is onderweg naar Jeruzalem en komt door Jericho. Daar horen we het verhaal 
van Zacheüs, wat letterlijk de rechtvaardige betekent. De vraag is of deze naam 
terecht is. Zacheüs is het hoofd van de tollenaars die de belasting voor de Romeinen 
inden. Vaak werd het niet zo nauw genomen en verdween er ook het nodige in de 
eigen beurs, de extra bonus die hem rijk had gemaakt. Zacheüs wilde Jezus wel zien. 
Wat voor iemand is die Jezus toch? Vanuit een schuilplaats in de boom probeert hij 
een glimp van hem op te vangen. Om vervolgens face to face met Jezus 
geconfronteerd te worden. Wat voor iemand ben jij Zacheüs? De vraag wordt 
omgedraaid en er begint een gesprek dat voort wordt gezet in het huis van de tollenaar 
bij de maaltijd. Wat voor iemand ben jij toch?  

4 november 2010 
15.30 uur   : R.-k. kerkdienst in Meulenvelden, pastoor. B. Aarsen 

7 november 2010 – Achtste zondag van de herfst, de gedenkdag van al  
          Gods kinderen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer, 
      m.m.v de Cantorij 
Collecte   : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk   : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Jesaja 60:1-11;17-22 en Matteüs 5:1-12 
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Deze zondag gedenken we al degenen van wie we het afgelopen jaar afscheid 
hebben genomen. We hebben de goede traditie dat we hun namen levend houden. 
Ook dit jaar kunt u bij de scriba de naam opgeven van wie u dierbaar was. We zullen 
hen noemen en een licht ontsteken vanuit de hoop die we ontvangen met Pasen.  
Wilt u iemand gedenken in stilte, dan kan dat dit jaar ook. Tijdens de dienst is er de 
gelegenheid om in alle rust zelf een kaars op te steken voor wie u dierbaar was, de 
naam en de gedachtenis noemend in u zelf. Aan de dienst werkt de cantorij mee en 
speelt Nadine Boelee klarinet begeleid door Johan Boelee.  

14 november 2010 – Negende zondag van de herfst 
 
10.00 uur    : dienst van Schrift en Gebed, 
      ds. S.H. Hiemstra, Voorthuizen 
Collecte   : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk   : Marco Lenting  
Klokkenluiders  : W. Bikkel en H. van den Dool 
Lezingen   : Haggai 2:1-9 en Lucas 20:27-38 
 
De komende zondagen staan in het teken van de voleinding. Hoe stellen we ons de 
tijden voor als alles tot zijn bestemming is gekomen. Hemel en aarde elkaar voorgoed 
raken? We lezen dan ook uit een bijzonder profetenboek: Haggai. Het is een tekst, een 
profetie, waarvan we vrij nauwkeurig kunnen achterhalen wanneer deze is 
uitgesproken: in Jeruzalem in het najaar van 520 v.Chr. Mensen komen terug uit de 
ballingschap, het land moet worden opgebouwd. Wat heeft daarin de voorrang: de 
economie of de godsdienst? Een godshuis opbouwen uit het puin. Een samenleving 
opbouwen in het puin. Dilemma of uitdaging? 
Het godshuis, de tempel dreigt teloor te gaan. Juist op belangrijke feesten word je 
hieraan pijnlijk herinnerd. Zoals in de tekst het Loofhuttenfeest, een pelgrimsfeest, 
bedevaart. In een loofhut wordt het leven tot de essentie teruggebracht: de 
voorlopigheid van het bestaan, muren zijn twijgen, stro of riet, het dak is open, de 
sterren zichtbaar. Maar ja, dit bestaan duurt 7 dagen. 7 dagen om te beseffen hoe 
kostbaar het leven is. En hoe belangrijk een vaste plek, de tempel. Een heilige plek 
heeft ook onze koestering nodig. 

21 november 2010 – Tiende zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. mw. A.U. Melzer 
Collecte   : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk   : Jan de Jongh  
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Haggai 2:10-23 en Lucas 21:5-19 
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We sluiten het schoenendoosproject af. De dozen stapelen zich kleurrijk op in de kerk 
en de kinderen zullen ze de komende week naar Doetinchem brengen. Vanaf 
volgende week breekt een andere tijd aan.  
Deze zondag is de laatste zondag van de voleinding. Hoe zal dat er uitzien, vorm 
krijgen? Is het nu of ver weg? Wie moeten we geloven? Lucas roept ons nog een keer 
toe: Volg niet hen! Volg Hem! 
 
Een vloed van meningen, opinies 
van gedachten sleept mensen mee, 
een stroom die niemand stuit. 
Totdat het tij verloopt en stilvalt, 
en alles weer opnieuw begint, 
maar nu gericht op nog een ander doel. 
Blijf staan, zegt Hij. Volg niet de commentaren, 
de ik-verhalen en de volksverlakkerij 
van wie in naam van God of volk of eigen ik 
de ondergang van hemel en van aarde 
zegt af te kunnen wenden. Nee, blijf staan, 
en blijf trouw, standvastig tot het ware eind, 
de wereld waar voor ieder woning is, 
Gods tent bij mensen. 
 
De tijd van verwachting begint. 

 

Van de predikant 
Tijd van de herfst 
Een tijd van oogsten, de balans opmaken, wat heeft dit jaar vrucht gedragen. In de 
diensten denken we hierover na, over wat goed was en wat kwaad, wat er geoogst 
wordt en wat verloren gaat of is gegaan. Hoe gaan we daarmee om? Beleven we de 
levenslust en de tevredenheid van dat wat we in dankbaarheid kunnen ontvangen? 
Zijn we nieuwsgierig naar de toekomst? En hoe als het leven tegen wil en dank anders 
loopt dan we het zo graag hadden gewild? 

Tijd van delen 
17 oktober is traditioneel de oogstdankdienst. Vroeger viel deze samen met de 
dankdag voor gewas en arbeid (dit jaar 3 november, de eerste woensdag van de 
maand november). De dankbaarheid voor het voedsel dat we ontvangen brengt ons 
terug tot het besef dat dit nooit van zelfsprekend mag zijn. Wie weet heeft van hoeveel 
moeite en zorg gestoken wordt in het verbouwen van voedsel, de oogst, de distributie, 
de bereiding … eet anders. Wie weet heeft van hoe groot het verschil is aan voedsel 
overschot en gemis op deze wereld … eet anders. Op de oogstdankdienst besteden 
we hier aandacht aan. Gandhi zei ooit: ”De aarde biedt voldoende voor ieders 
behoefte, niet voor ieders hebzucht.” Kijk ook op www.wereldmaaltijd.nl  
Vanaf 31 oktober beginnen we weer, aangezet door het enthousiasme van de 
kinderen, met het schoenendoosproject. Net als vorig jaar staan er dozen klaar in de 
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kerk die gevuld kunnen worden en opgestuurd naar kinderen, die er onvoorstelbaar 
veel geluk bij ervaren. Ergens in de grote wereld zijn er mensen die naar hen omzien, 
oog hebben voor het verlangen om te leren. Kijk ook op www.operatieschoenendoos.nl 

Tijd van afscheid  
Op 7 november herdenken we al degene van wie we het afgelopen jaar hebben 
afscheid genomen. We hebben de goede traditie dat we hun namen levend houden. 
Ook dit jaar kunt u bij de scriba de naam opgeven van wie u dierbaar was. we zullen 
hem noemen en een licht ontsteken vanuit de hoop die we ontvangen met Pasen.  
Wilt u iemand gedenken in stilte, dan kan dat ook. Tijdens de dienst is er de 
gelegenheid om in alle rust een kaars op te steken voor wie u dierbaar was, de naam 
en de gedachtenis noemend in uzelf. 
 
Die mij droeg 
op adelaarsvleugels 
 
die mij hebt geworpen 
in de ruimte 
en als ik krijsend viel 
mij ondervangen 
met uw wieken 
en weer opgegooid – 
 
totdat 
ik vliegen kon 
op eigen kracht. 
   (Huub Oosterhuis) 
 

Tijd voor een goed gesprek 
Na de herfstvakantie starten we weer met een nieuwe ronde Groot-huisbezoek. Daarin 
gaan we in gesprek met elkaar over het jaarthema van de landelijke kerk. ‘Vol hoop’. 
Op de startzondag is er een krant uitgedeeld waarin mensen over hun hoop vertellen. 
Zo zegt bijvoorbeeld Lydia die met een jongerenuitwisseling een half jaar in Cambodja 
met kinderen werkte: ‘Ik hoop dat ze even onbezorgd kind kunnen zijn’. Annemiek 
Schrijver, schrijfster en presentatrice zegt: ‘Hoop is een krachtig wapen tegen 
wanhoop en cynisme.’ Hoop: het is verbonden met je eigen levensverhaal en met je 
geloof. Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan. De eerste uitnodigingen zullen 
in de brievenbussen van sectie 1 en 2 vallen. Al bent u het niet gewend om naar de 
kerk te komen, voelt u zich van harte welkom op deze avond.  

Tijd om te zingen – tijd van bezinning 
Voor de tweede keer houden we een zangdienst op zaterdagavond, 19 uur. ‘Zoals een 
boom wortelend aan stromend water’. Liederen uit verschillende bundels en tijden 
staan dan in de liturgie. Je zingt jezelf te boven, voluit én ingetogen en daartussen in 
de adempauze momenten om tot rust te komen, stilte, gebed en een gedicht. Na de 
vorige keer had ik het gevoel … dat moeten we eigenlijk met een zekere regelmaat 
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doen. Dus wie weet? Het hangt natuurlijk wel ervan af of we hier met z’n allen een 
verdieping in vinden: zingend de week te sluiten. Hou je van zingen en van een 
moment om in alle hectiek even tot rust te komen … WELKOM. 
 
Kortom deze herfstmaanden gaan we een gevulde tijd tegemoet, 
 
           ds. Annette Melzer 
 

Van de kerkenraad 
 
We zijn weer begonnen aan een nieuw kerkelijk seizoen en de kerkenraad heeft de 
ambitie om weer verslag te doen van elke kerkenraadsvergadering. 
In de kerkenraadsvergadering van september hebben we een presentatie van de 
redactie van Samen gehad. In de laatste acht kerkenraadsvergaderingen is er telkens 
een taak- of werkgroep uit onze gemeente uitgenodigd in de vergadering om verslag te 
doen van hun werkzaamheden, waarbij de gelegenheid was om over en weer vragen 
te stellen en wensen te uiten. De kerkenraad heeft dit als zeer inspirerend ervaren. 
Net zoals in het afgelopen seizoen heeft de kerkenraad ook dit seizoen een 
bezinningsdag in het klooster in Huissen. Op zaterdag 30 oktober zit de kerkenraad 
'nuchter' om 7.30 uur in de kerk van het klooster voor het gezongen ochtendgebed 
(Lauden). Na afloop van de dienst gaan we gezamenlijk ontbijten, waarna het 
dagprogramma begint. Het thema van de dag is door twee kerkenraadsleden 
voorbereid en nog niet bekend bij de rest van de kerkenraad. 
In de septembervergadering heeft ook weer – zoals elk jaar in de 
septembervergadering en volgens de kerkorde – de verkiezing van voorzitter en scriba 
plaatsgevonden. Ondergetekende is weer benoemd tot voorzitter voor het lopende 
seizoen en Arja Schep als scriba – tot 1 januari 2011. Zowel Arja Schep als Ans 
Steenblik hebben namelijk te kennen gegeven geen tweede ambtstermijn te ambiëren 
en zullen met ingang van januari 2011 de kerkenraad verlaten. Hoewel wij zeer prettig 
hebben samengewerkt met elkaar en het bijzonder spijtig vinden dat beide dames ons 
verlaten, respecteren wij hun keuze.  
Dat betekent, dat wij dringend op zoek zijn naar een nieuwe scriba. Heeft u 
belangstelling of wilt u meer weten over inhoud en zwaarte van deze functie, dan kunt 
u contact opnemen met Arja Schep of ondergetekende. 
Omdat Arja en Ans ook in het college van diakenen zaten, hebben we ook twee 
vacatures in de diaconie. Wij zijn dringend op zoek naar vervangers (liefst tenminste 
één kandidaat die het voorzitterschap van de diaconie kan overnemen op termijn). 
Hoewel de ambitie onder onze kerkleden niet groot is om een kerkenraadsfunctie te 
vervullen moet dat toch wel gebeuren. We hebben al een minimale groep en tenminste 
deze drie functies (scriba en twee diakenen) moeten op korte termijn worden vervuld. 
De kerkenraad doet een zeer dringend beroep op u! 
Op 15 september heeft er een vergadering plaats gehad van de gezamenlijke 
kerkenraden van Didam en Zeddam/'s-Heerenberg. In eerste instantie omdat we van 
dezelfde burgerlijke gemeente deel uitmaken, maar ook omdat onze predikanten 
consulent zijn voor elkaar. Verder kun je van elkaar veel leren. Veel problemen zijn 
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natuurlijk min of meer hetzelfde in beide gemeenten maar sommige dingen worden 
ook verschillend aangepakt. En onze zustergemeente staat ook nog voor de moeilijke 
taak om te fuseren tot één pkn-gemeente met één kerkenraad en één predikant, 
waarbij één van de kerken, nu in gebruik, zal moeten worden afgestoten. Deze 
gezamenlijke vergadering hebben we in de kerk afgesloten met een avondgebed. Al 
met al was het een heel vruchtbare avond. 
Bert Talens 

Van het College van Kerkrentmeesters 
Solidariteitskas 2010:  
Ontvangen tot heden (29/9) € 2.985,00 

Kerkbalans 2010 
Toegezegd bedrag € 46.543,00 
Ontvangen tot heden (29/9) € 36.729,00  

Opbrengst collecten in derde kwartaal 2010 
 

    € 
Avondmaalscollecte     
Project Bangladesh 3x       198,62  
      
Hoofdcollecte     
Algemeen diaconaal werk 5x       241,80  
St. De Regenboog Groep           58,95  
Kerkinactie-zending           47,46  
Pakistan  2x       176,78  
JOP 2x         99,20  
Missionair werk           77,29  
      
Uitgangscollecte     
Thuiskerkenwerk 12x       466,04  
      
Totaal      1.366,14  
      
Collecte in de Mariakerk 26 sept.     
Vredeswerk         143,68  
      

Verjaardagsfonds zorgt voor nieuwe stoelen 
Het kan u niet zijn ontgaan dat het (zit-)meubilair in het kerkzaaltje is vernieuwd. 
De nieuwe stoelen zijn geheel betaald uit de opbrengsten van het verjaardagsfonds. 
Hulde aan de collectanten van het verjaardagsfonds die elk jaar, door weer en wind, 
op uw verjaardag bij u aankloppen. En, gelet op het resultaat, niet tevergeefs. 
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Ook alle gevers bedankt voor hun bijdragen. 

Financiële huishouding 
De begroting voor 2011 is gereed en heeft de voorlopige goedkeuring van de 
kerkenraad.  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de “Totaal exploitatie”. 
 

Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening 
  2011 2010 2009 
  € € € 
Baten       
Baten onroerende zaken 52.000 46.455 46.662 
Rentebaten en dividenden 14.850 16.100 14.321 
Bijdragen levend geld 60.100 60.150 57.428 
Doorzendcollecten 1.000   1.136 
        
Totaal baten 127.950 122.705 119.547 
        
Lasten       
Lasten kerkgebouw 10.800 13.200 12.398 
Lasten overige onroerende zaken  8.276 14.800 9.143 
Afschrijvingskosten 13.836 13.836 13.836 
Pastoraatskosten 65.300 63.785 62.749 
Kosten kerkdiensten 6.900 6.300 7.001 
Bijdragen aan andere organen 6.700 5.100 5.747 
Salarissen en vergoedingen 4.800 3.700 4.899 
Kosten beheer en administratie 12.200 12.450 11.192 
Rentelasten 4.300 5.100 5.889 
        
Totaal lasten 133.112 138.271 132.854 
        
Saldo baten - lasten -5.162 -15.566 -13.307 
Toevoeging aan reserves     -5.000 
Onttrekking aan reserves   8.000   
Overige baten en lasten -1.900 -1.200 16.329 

        
Exploitatie resultaat -7.062 -8.766 -1.978 
 

De volledige begroting kan worden ingezien in het kerkgebouw op 19 oktober van 
19.30-20.00 uur. 
 
        Wim Kooijman, secretaris/penn.m. 
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Van het college van Diakenen 
 

Bijgaand de begroting 2011 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Didam. 
In lijn met ons beleidsplan streven wij ernaar jaarlijks € 3.000,-- extra (boven de te 
ontvangen baten) te spenderen aan giften voor diverse goede doelen, evenredig 
verdeeld over binnen- en buitenland.  

Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening 
  2011 2010 2009 
  € € € 
Baten       
Baten onroerende zaken 2.100 2.000 2.145 
Rentebaten en dividenden 7.500 8.000 8.311 
Bijdragen levend geld 1.500 2.000 763 
Doorzendcollecten 3.500 3.000 4.242 
        
Totaal baten 14.600 15.000 15.461 
        
Lasten       
Lasten onroerende zaken 500 700 409 
Verplichtingen andere organen 1.400 1.500 1.388 
Kosten beheer en administratie 1.200 1.200 1.150 
Rentelasten 200 200 197 
        
Som van de exploitatielasten 3.300 3.600 3.144 
        
Diaconaal werk plaatselijk 4.200 4.200 1.172 
Diaconaal werk landelijk 2.800 2.800 3.068 
Diaconaal werk wereldwijd 7.150 7.000 8.706 
Overige baten en lasten 150 400 -18 
        

      Som van de diaconale en overige 
lasten 14.300 14.400 12.928 

        
Saldo fondsen en voorzieningen -3.000 -3.000 0 
        
Totaal lasten 14.600 15.000 16.072 
        
Resultaat 0 0 -611 
 

De volledige begroting kan worden ingezien in het kerkgebouw op 19 oktober van 
19.30-20.00 uur 

 
       Selma de Jongh, Penningmeester Diaconie 
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Kerkinactie 
 
Didam 
 

Met veel plezier geven wij als werkgroep de mail door die we weer hebben ontvangen 
vanuit Jessore. 
Het is bijzonder aardig te zien hoe de omgeving van de school er uit ziet en dat er 
zoveel aandacht is voor meisjes in de opleiding, die in Bangladesh geen prioriteit heeft 
  
Hallo mijnheer van Hamburg, 
 
Dit jaar is er niet zo veel regen gevallen in 
Bangladesh als anders. Dit jaar regende 
het minimaal in Bangladesh. Mogelijk 
komt dit door de klimaatverandering. 
Bangladesh wordt geraakt op de meest 
zware manier door de 
klimaatverandering. In het droge seizoen 
zijn de effecten zichtbaar als we 
grondwater nodig hebben voor landbouw 
doeleinden en drinkwater. 
 
We hebben uw laatste brief op 20 juli 
2010 ontvangen. 
 
Ik denk dat u op dit moment contact heeft gehad met Dhr. Jan Vermeer en dat u goede 
informatie van hem heeft gekregen over CCTS activiteiten omdat hij onze 
handelsschool bezocht heeft op 19 november 2009, gedurende de inauguratie van de 
2de verdieping. 
 
Wij begrijpen uit uw brief dat de kerkleden uit uw kerk bijzonder blij zijn om de foto’s 
van CCTS te zien welke u hebt opgehangen aan de muur in uw kerk. 

 
Ik stuur u opnieuw een aantal foto’s 
van onze schoolactiviteiten en de 
omgeving. Vanaf de eerste juli 2010 
zijn we begonnen met een eerste 
groep studenten om computerles te 
geven (zie foto). Het grootste 
gebouw met 4 zuilen, welk in het 
midden van het terrein staat, is de 
kerk. Een meer dan honderdvijftig 
jaar oude kerk. U ziet op enkele 



14 

foto’s de mooie omgeving met publieke wegen en de tuin van het belastingkantoor van 
de regering, net aan de oostzijde van het CCTS gebouw. We geven ook technische 
trainingen aan vrouwen en meisjes. Binnenkort starten we met cursussen elektronica 
op CCTS. 
 
Beste groeten van de CCTS school, Jessore, Bangladesh. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
James L. D’ Rozario 
Principal 
Christ Church Trade School 
      Namens de werkgroep KiA, Klaas van Hamburg 
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Bestellen van de zendingskalender 
 
Het is weer mogelijk de zendingskalender te bestellen. 
In de hal van de kerk liggen inschrijfformulieren. 
Daarmee kunt u de kalenders bestellen en zorgen wij dat ze op tijd bij u zijn. 
 
           Klaas van Hamburg 

Dankdag voor de oogst 
 
Op zondag 17 oktober danken wij God voor zijn zegen over de werkzaamheden op het 
land en danken wij Hem voor de oogst aan het einde van het seizoen. 
Deze bidstond, in 1653 ingesteld in het Noorden en Oosten van ons land en in 
Zeeland, werd gevierd op twee dagen van het jaar. De tweede woensdag in maart de 
bidstond voor het gewas en de eerste woensdag in november de dankdag voor de 
oogst.  
Op deze dankdag brachten de boeren een deel van hun oogst naar de kerk om die na 
de dankdienst uit te delen aan de armen en behoeftigen. Het waren de boeren die zich 
als geen ander bewust waren van het belang van een goede oogst. Een mislukte 
oogst betekende een ramp voor hen zelf en de gemeenschap. De boeren waren 
dankbaar voor een goede oogst en deelden die dankbaarheid met hun gemeenschap. 
Leviticus 27: vers 30 zegt daarover, "van de opbrengst van het land, zowel de 
gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is één tiende als heilige gave 
voor de Heer bestemd.” De tijden zijn veranderd, wij werken niet meer op het land voor 
ons voedsel, maar bij de levensmiddelenindustrie. Dat is veel eenvoudiger dan zaaien, 
wieden en oogsten in weer en wind. We grijpen ons voedsel even snel uit  de 
schappen van de supermarkt. Mogelijk is die overvloedige beschikbaarheid van ons 
dagelijks eten de reden dat er zoveel voedsel overstuur gaat.  
Omdat wij zo ver van zaaien, wieden en oogsten zijn afgedwaald, heeft de kerk de 
dankdag nu gereserveerd om te danken voor voedsel, werk en recreatie. De dankdag 
is nu geworden tot een dankdienst waarin wij terug zien op alle zegeningen die we het 
afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. 
Daarom willen ook wij God op deze zondag danken voor al onze zegeningen en dat 
doen door een fruitbakje of bloemen te brengen aan de zieken en ouderen in de 
gemeente. Voor gemeenteleden die het op een of andere manier even moeilijk 
hebben, kan het een steun zijn te merken dat er aan je gedacht wordt, je staat er niet 
alleen voor. Dat kan kracht geven om door te gaan. Daarom nodigt de werkgroep Kerk 
in Actie u uit om zaterdag 16 oktober vanaf 10.00 uur, fruit en andere artikelen voor in 
een fruitbakje, naar onze kerk te brengen. Denk daarbij aan wat diversiteit. Wij nemen 
uw gave dan graag in ontvangst in het voorportaal. 
        De werkgroep Kerk in Actie Didam 
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Terugblik op de Startzondag van 5 september jl. 

 
 

Van de dienst met de maaltijd en wijn, 
togen wij gemotoriseerd naar Azewijn. 
Het was een feestelijk festijn. 
De dag begon met zonneschijn, 
we mochten proeven van de plaatselijke wijn,  
normaal koop ik ze bij Albert Heijn. 
 
De wijngaard was maar heel klein. 
En voor de wijnboer zeker geen goudmijn. 
De locatie is ook te boeken voor menig ander 
festijn. 
Avitera is overigens een prachtig terrein. 
In 2008 haalden ze 'de bronzen wijn'  
Wat zal in 2010 de prijs zijn?  
 
Rond een uur of een kregen we het vertreksein. 
In het kerkgebouw stond een keur aan salades 
klaar, heel fijn.  
 
Als u er niet bij was, dan zal mijn oproep zijn; 
Sluit je volgend jaar wel aan, het was bijzonder 
fijn. 
  
 Groet, Teus Beijer 
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Evangelisatie 
 

Bekijk nu Bijbelstudies en gezinsdienst via internet! 
  
U kunt nu Bijbelstudies en de zondagsdienst live via het internet via videostream 
volgen. Ga hiervoor naar: stream01.realpower.tv/betteld. 
   
De drie ochtenden op maandag, woensdag en vrijdag 
beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 11.30 
uur . De dienst op zondag begint om 19.00 uur. De 
jeugdavond is elke woensdagavond vanaf 20.00 uur. 
De programma's worden uitgezonden via 
www.realpower.tv    
Dit nieuws is afkomstig van camping de Betteld in 
Zelhem. 
             Teus Beijer 

Een bericht van UNICEF  
 
Zoals U jaarlijks gewend bent zal er ook dit jaar weer mee worden gedaan aan de 
verkoopacties van UNICEF. 
Op de zondagen 31 oktober en 21 november zal er na afloop van de zondagse 
kerkdienst een tafel in de hal staan waar de gebruikelijke UNICEF artikelen weer te 
koop worden aangeboden. Het gaat weer om een ruim aanbod van kaarten, 
cadeauartikelen en speelgoed waarbij de opbrengst ten goede komt aan het werk dat 
door UNICEF wordt gedaan om kinderen in zogenaamde derde wereld landen een 
betere toekomst maar dit jaar vooral ook een beter heden te geven. Dit jaar wordt 
namelijk speciaal actie gevoerd voor kinderen in Guatemala. Dit is een land waar op 
dit moment kinderen ernstig honger lijden, zelfs zodanig dat de lichamelijke en ook de 
geestelijke ontwikkeling daardoor ernstige achterstand oploopt. Hierdoor is het een 
probleem van nu maar ook van later. Door aankoop van artikelen van UNICEF kunt u 
vanuit het rijke Nederland een bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem. 
We zien u graag een van deze (of beide) zondagen tegemoet. 
             Gerrit Kooij 

Nederlands Bijbelgenootschap 
 
In de komende Bijbel10daagse gaat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) weer 
actie voeren voor steun aan het bijbelwerk in binnen- en buitenland. 
Deze bijbel10daagse heeft dit jaar plaats van 29 oktober tot 7 november. 
Op de avond hiervoor, dus 28 oktober, wordt op TV de grote Bijbelquiz uitgezonden, 
misschien een leuke uitdaging om uw kennis te testen.  
Voor al het Bijbelwerk is veel geld nodig. U kunt hieraan op verschillende wijzen 
bijdragen. Allereerst is er op zondag 24 oktober een collecte in onze kerk. Verder kunt 



18 

u vaste of eenmalige begunstiger worden door onderstaand formulier in te sturen naar: 
Nederlands Bijbelgenootschap, Antwoordnummer 272, 2000 VC Haarlem (postzegel 
hoeft niet) 
We herinneren ons allemaal hoe betrokken wij waren toen “onze” bijbel vorig jaar 
tijdelijk niet bij ons was. Zo’n  bijbel gunnen we toch ook aan iedereen die daar nog 
niet over kan beschikken? 
Meer informatie is te vinden op: www.bijbelgenootschap.nl 
           
? Ik meld mij aan als lid van de Bijbel  per Maand-Club voor € 5,- per maand 
? Ik steun het bijbelwerk met een eenmalige gift van € . . . .  
 
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Postcode: . . . . . . . . Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Rekeningnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ik geef toestemming bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven 
 
Datum:      Handtekening:  
 
 
            Gerrit Kooij 

Inloopochtenden Meulenvelden 
 
Na de vakantieperiode willen we weer beginnen met de inloopmorgens, en wel op de 
derde woensdag van de maand. De eerstvolgende datum is dus 
20 oktober en daarna volgen 17 november en 19 januari, want in december slaan we 
een keer over. We beginnen telkens om half elf. 
We hopen u allemaal weer te kunnen begroeten om samen met elkaar en met 
dominee Annette Melzer te praten en te zingen. 
Hartelijke groeten, 
          Nel Blom en Riet Kooij 
 

Inloopmiddag 
 
Afgelopen donderdag 7 oktober zijn we weer gestart met onze inloopmiddagen. Onze 
opkomst was iets minder dan gebruikelijk, maar dit werd o.m. veroorzaakt door ziekte, 
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werk en de kerkdienst in Meulenvelden. Een volgende keer zullen we ervoor 
zorgdragen, dat onze bijeenkomst en de kerkdienst niet meer samenvallen. 
Toch waren we nog met ruim 20 mensen, en is er gezellig gepraat over allerlei zaken, 
zoals vakantie, gezondheid en uiteraard over de kerk. 
De volgende bijeenkomst is vastgesteld op 18 november, zelfde tijd en zelfde plaats. 
            Jan Hagen 

7 November : De dag van gedenken 
 
Op zondag 7 november a.s. gedenken wij tijdens de dienst weer diegenen, die ons zijn 
voorgegaan en die wij meedragen in onze harten. 
Namen van overledenen zullen hardop worden genoemd en er zullen zoals gewoonlijk 
kaarsen aangestoken worden. 
Wilt u ook een naam (of meerdere) genoemd hebben, neemt u dan even contact op 
met mij. U kunt mailen, bellen of een briefje bij me in de bus stoppen. 
Ik zal zorgen dat de namen tijdig bij onze predikant zijn. 
 
Met vriendelijke groet,     Arja Schep – van der Klis, scriba. 
        Tel.  : 0316 – 228651 
        Email : arjaschep@chello.nl. 

Gemeente avond op 28 oktober 2010 
 
De gemeente avond zal in het teken staan van het nieuwe liedboek, dat naar 
verwachting in 2012 zal verschijnen. 
 
De avond zal worden geleid door ds. Pieter Endedijk, die in 2007 onze gemeente 
verliet om als coördinator van het project “Nieuw Liedboek” een andere weg in te 
slaan. 
 
Op de avond zal veel gezongen worden, daarom wordt er gebruik gemaakt van de 
kerkruimte. In het voorjaar 2010 heeft Pieter Endedijk een nieuwe selectie met liederen 
samengesteld; de liederen zijn gebundeld en zullen als voorbeelden worden gebruikt 
op de gemeente avond. Als u interesse hebt, kunt u dit boekje na afloop aanschaffen 
voor € 1,50. 
Behalve dat er veel gezongen zal worden, zal er ook informatie gegeven worden over 
het project en zal er voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen. 
Dus ….. de moeite waard! U bent van harte uitgenodigd! 
 
Zet donderdag 28 oktober 2010 vast in uw agenda, zodat u op de gemeente avond om 
19.45 uur (voor een eerste kopje koffie) in het kerkhuis van de partij kunt zijn en we om 
20.00 uur kunnen beginnen. 
 
     Namens de kerkenraad, Arja Schep – van der Klis. 
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Ik geloof er niets van! 
 
"Wie gelooft er nog in de Schepping of het verhaal van Noach"? "Ja, toen ik nog een 
kind was en in sprookjes geloofde, toen wel, maar nu ben ik volwassen en wijzer" . 
 Goddelijke tegenover wereldse wijsheid  
 
Er staat geschreven: 1 korintiërs 3: 19 Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is 
dwaasheid bij God, want er staat geschreven: ‘Hij vangt de wijzen in hun eigen 
sluwheid.’ 20 En er staat ook geschreven: ‘De Heer kent de gedachten van de wijzen; 
hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.’ 
 
Er staat geschreven:  
Job 28: 28 En God sprak tot de mensen: Wijsheid, dat is: ontzag voor mij, inzicht is het 
vermijden van kwaad.’ 
 
Psalm 19: 8 De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des 
HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. 
 
Psalm 119:142 U bent gerechtigheid, een gerechtigheid voor eeuwig, uw wet is 
waarheid. 
 
Wat zegt Yeshua/Jezus verder over de Torah en de profeten, ontkracht Hij gedeelten? 
Welke gedeelten dienen we er uit te scheuren? 
 
Er staat geschreven: Loekas/Lucas 24: 27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten 
en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. 
 
Nergens vermeldt Hij dat er onware geschiedenis is opgeschreven door Mosje/Mozes 
in de Torah en in de profeten. 
Laten we het Woord van de Eeuwige, onze Vader vertrouwen als Zijn kind , ook al 
begrijpen wij veel niet . 
HalleluJah!          Marco Lenting 
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Zieken Triduüm 2010 
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Minipelgrimage op zondag 24 oktober 2010 
 
Op zondag 2 november 2003 werden de eerste stappen gezet in de minipelgrimage.  
Het thema was en is: “Het doel is de weg”. 
Het startpunt was de kerk in Loo. Hier willen we op 24 oktober 2010 weer terug 
komen. 
We hebben dan in tien tochten de weg afgelegd. 
De wandelingen gingen van Loo naar Oud Zevenaar, van Oud Zevenaar naar Herwen, 
van Herwen naar Elten, van Elten naar ’s Heerenberg, van ’s Heerenberg naar 
Zeddam, van Zeddam naar Kilder, van Hummelo naar Giesbeek, van Giesbeek naar 
Lathum, van Rheden naar Rozendaal.  
Het is nu de bedoeling dat we van De Oude Jan in Velp, via Westervoort, naar Loo 
lopen. De kring is dan rond. In Westervoort willen we rusten in het Paalmanhuis. Hier 
kan tevens aangesloten/afgehaakt worden voor het laatste stukje van de tocht. 
Elke tocht wordt begonnen met een korte inleiding en een lied. Onderweg wordt 
stilgestaan bij het pelgrimeren, wordt er gezongen, een stuk in stilte gelopen en is er 
aandacht voor de natuur en de cultuur.  
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemers moeten zelf voor brood 
en drinken voor onderweg zorgen, stevige wandelschoenen aantrekken, regenkleding 
meenemen en eventueel een plastic zak om op te zitten bij zich hebben. 
We verzamelen om 10 uur bij de kerk De Oude Jan in Velp. De tocht is ongeveer 11 
km lang. 
Om 15 uur hopen we in Loo aan te komen. Vervoer terug naar Velp kan geregeld 
worden. 
 
Voor een aantal leden van de werkgroep minipelgrimage is dit de laatste tocht die zij 
mede organiseren. Anderen van de werkgroep willen graag doorgaan. Alleen ..... dan 
moet er wel versterking komen. WIE wil meehelpen om in 2011 een nieuwe 
minipelgrimage  te organiseren?? 
Voor opgave om mee te doen of voor inlichtingen om mee te denken over een nieuwe 
pelgrimage in 2011 kunt u contact opnemen met Gezinus Rigtering, tel. 0316-220618 
     Piet van Schaik, secr. werkgroep minipelgrimage. 

Nieuwe website 
Onze nieuwe website is inmiddels al weer een tijdje in de lucht. De “oude” site was 
heel mooi in al zijn eenvoud. Het bijhouden ervan kostte echter veel tijd. Op 
zondagmiddag moest telkens de inhoud, komende kerkdienst en agenda bijgewerkt 
worden. Nu, met de nieuwe site, gaat dit veel eenvoudiger. Artikelen kunnen nu op 
ieder moment geplaatst worden, en er kan direct worden aangegeven op welke datum 
en op welke plaats op de site een artikel verschijnt. De agenda wordt centraal 
bijgehouden en de lijst met komende kerkdiensten en activiteiten wordt daaruit 
automatisch samengesteld en gepubliceerd op de site. (Voor technisch 
geïnteresseerden: op de site staat onder het kopje “over ons”, een uitleg hoe een en 
ander gerealiseerd is) 
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Dit alles maakt het mogelijk om meer informatie op de site te plaatsen. De afgelopen 
tijd hebben we dit uitgeprobeerd. Zo vindt U als vast onderdeel de agenda met 
komende kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Daarnaast vindt U het dagelijkse 
bijbelleesrooster van het NBG, en de dagelijkse lezing uit Taizé. In artikelvorm vindt U 
aankondigingen van activiteiten en bijzondere kerkdiensten. Bijzondere collectes 
worden aangekondigd en informatie over de projecten gegeven. 
Ook vindt U foto's (Bonchida, startzondag). Bijzondere activiteiten in de omgeving die 
voor ons interessant kunnen zijn worden gemeld (Thomasviering, jeugddienst in 
Halle). 
Speciale groepen, zoals de cantorij of gospelkoor en Kerk in Actie hebben een 
speciaal “hoekje” op de site. 
 
Het is niet de bedoeling dat de website alle artikelen uit “Samen” gaat kopiëren, of 
zelfs “Samen” zou gaan vervangen. De redactie van “Samen” en de webmasters 
bepalen waar welke artikelen geplaatst worden. 
 
Kijkt U gerust eens rond op onze site, en laat weten wat U ervan vindt door een mailtje 
te sturen aan de webmaster (zie onder “contact”: webmaster@pkn-didam.nl). Of laat 
een reactie achter in het gastenboek. Laat het ons ook weten als U iets mist op de site. 
 
          De “webmasters”, 
          Arrie van der Vliet 
          Wim Kooijman 
          webmaster@pkn-didam.nl 

Autodienstregeling 
Wilt U graag naar de kerk, de meulenveldendienst of de inloopochtend in 
Meulenvelden, maar ziet U geen kans om er zelf te komen, dan gaan wij proberen 
vervoer voor U te regelen. 
Ook wanneer U bereid bent incidenteel voor vervoer te zorgen, horen wij graag van U. 
Dus wilt U rijden of heeft U vervoer nodig, bel dan 228847. 
Namens het pasorale team, 
            Dieneke Ros 
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Personalia 
Bedankje 
 
Lieve mensen, 
 
Het is wel wat onpersoonlijk, maar toch wil ik via dit berichtje iedereen bedanken voor 
de vele aardige reacties tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. 
Mijn nieuwe knie zit erin, en nu ben ik druk met de revalidatie. 
Een lieve groet van 

            Giny Hagen 

Overleden 
• 01 Sept.2010 Mevr W.C. van Bindsbergen-Valentijn Panhuis 9 

Gevestigd 
• Mevr. A.B.G. Brussen-Wolters   Waverlo 32 
• Mevr. C.D.P. Bosch     de Schutterije 68 
• Fam.van Dam-Dogger & 4 Kinderen  de Plataan195 

Verhuisd 
• van Morgen 11 naar Tambourstraat 25  Dhr. F.A.H. Burghard 
• van Karrewiel naar Verheijstraat 4   Dhr. H. van den Dool 
• van Kloosterstraat 33 naar Kloosterstraat 29 Dhr.S. van Dijk 

Vertrokken 
• naar Zeewolde Dhr.D. Riemsdijk  Koningsweg 23 
• naar Steenderen Mevr. A.R. Diesfeld  Rozenstraat 75 
• naar Arnhem  Mevr. S-M. Groefsema de Plataan 163 
• naar Zeddam Dhr. K.W. Klevering  Bodenclauwstraat 18 
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Agenda 
AGENDA   
16 okt 10-16 uur Kerk open voor brengen fruit 
 19.00 uur Zangdienst 
17 okt 10.00 uur Vijfde zondag van de Herfst / Oogstdankdag, dienst van 

Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
19 okt 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur Begrotingen van de Kerk en van de Diaconie ter inzage 
20 okt 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
24 okt 10.00 uur Zesde zondag van de Herfst, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem  
25 okt 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur Gospelkoor 
26 okt 19.30 uur Cantorij 
28 okt 14.00 uur Taakgroep Pastoraat 
 19.45 uur Gemeenteavond over Het Nieuwe Liedboek o.l.v. P.H. 

Endedijk 
30 okt 07.30 uur Bezinningsdag kerkenraad 
31 okt 10.00 uur Zevende zondag van de Herfst, dienst van Schrift en 

Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
  1 nov 19.45 uur Gospelkoor 
  2 nov 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Groothuisbezoek 
  3 nov 20.30 uur Evenementencommissie bij Desiré Wenting 
 20.00 uur Groothuisbezoek 
  4 nov 15.30 uur R.-k. kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
 19.45 uur Werkgroep Kerk in Actie 
  7 nov 10.00 uur Achtste zondag van de Herfst, de gedenkdag van al Gods 

kinderen, dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
m.m.v. de cantorij 

  8 nov 19.45 uur Gospelkoor 
  9 nov 19.30 uur Cantorij 
14 nov 10.00 uur Negende zondag van de Herfst, dienst van Schrift en 

Gebed, ds. S.H. Hiemstra, Voorthuizen 
15 nov 19.45 uur Gospelkoor 
 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
16 nov 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 

uur 
 20.15 uur Diaconie 
17 nov 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
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18 nov 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
21 nov 10.00 uur Tiende zondag van de Herfst, dienst van Schrift en Gebed, 

mw. ds. A.U. Melzer 
22 nov 19.45 uur Gospelkoor 
 20.00 uur Groothuisbezoek 
23 nov 19.30 uur Cantorij 
24 nov 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
28 nov 10.00 uur Eerste zondag van Advent, dienst van Schrift en Gebed, 

ds. J. Brezet, Duiven 
 17.00 uur Adventsvesper 
 
 


