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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 oktober 2010 
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Voorwoord 
    Ik zal mijn hart niet verkopen 
 

Ik wil een boodschapper zijn van hoop, 
licht in mijn ogen dragen, 
met onrust in mijn kwetsbare handen, 
en met de verontrustende kracht 
van God in mijn woorden. 
 
Ik wil een zaaier van vrijheid zijn 
temidden van mannen en vrouwen, 
mijn broeders en zusters, 
om het Rijk Gods te ontdekken 
op deze, onze goede aarde. 
 
Ik wil vrede aankondigen, 
met voeten niet door goud ontheiligd. 
 
Ik zal niet langs paden van onrecht 
gaan, 
ik zal het spel van onderdrukking 
door de machtigen niet meespelen. 
Ik zal daar kracht opdoen waar het volk 
dit doet, 

ik zal daar mijn plaats hebben waar 
mensen zijn, 
Mijn stilte zal de tot zwijgen gebrachte 
stem zijn 
van de eenvoudige mensen van deze 
aarde. 
 
Ik zal mijn hart niet aan de leugen 
verkopen, 
ik zal de waarheid niet verzwijgen. 
Ik zal zijn als de stem van het volk, 
bijna onhoorbaar, 
vol pijn en hoop. 
 
Gelukkig hij die zo aan zijn leven 
gestalte geeft, 
want hij zal belasterd en vervolgd 
worden door velen. 
Maar hij zal sterk staan in zijn Heer, 
want de Heer, zijn God, 
heeft hem geroepen, voor altijd. 

 
Uit: God van het leven – gebeden, overwegingen en gedichten van Indianen in Latijns-Amerika, 1992 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 januari 2011, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 28 november 2010 t/m zondag 9 januari 2011 
 
(Na afloop van de kerkdiensten staat er koffie en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
In de adventstijd lezen we delen uit het profetenboek Micha. Micha is een ziener 
die zijn ogen niet sluit voor al het onrecht om hem heen. Er is veel mis, zowel in 
sociaal als in godsdienstig opzicht. Micha ziet het, hij doorziet de consequenties 
van dit onrecht en wil zijn medemensen de ogen openen. In beeldende taal 
beschrijft hij wat er mis gaat en tot welk onheil dat leidt, maar hij wijst ook vol 
hoop naar Gods belofte aan mensen. Dreiging en onrecht, valse hoop en 
verraad aan de ene kant, visioenen en creativiteit, trouw en herstel van 
vertrouwen aan de andere kant. Allemaal thema’s die in de adventstijd 
meeresoneren. 

28 november 2010 – Eerste zondag van de Advent 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Brezet, Duiven 
Collecte   : Pionierswerk in Vinexlocaties  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Ellen Geven 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Micha 2 en Mattheüs 24:32-44 
 
‘Wee hen die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden.’ 
Ergens van wakker liggen, betekent dat iets je zo bezig houdt, dat je het niet 
kunt loslaten. Je vindt geen rust. We kunnen wakker liggen van zorgen, maar 
ook van hebzucht zoals mensen tot wie Micha spreekt. Hun hebzucht en boze 
plannen die daaruit voortkomen, gaan zo ver dat het hen geen rust gunt. Micha 
bezigt een ijzersterke poëtische taal, die zijn afgrijzen en machteloosheid over 
het gevaar weerspiegelt. Hij kijkt niet als buitenstaander, maar is er deel van: hij 
moet ‘jammerklachten uitstoten als jakhalzen en rouwkreten als struisvogels.’ 
Wat hij aankondigt is onontkoombaar. 
 
Als onrecht zich vernauwt 
je gedachten verstrooit 
en duisternis je hart omvat,  
als kronkeltakken die de weg kwijt 
zijn 
ontsteek dan het licht van een kaars 
en sta stil bij het Licht van de Ene. 

Hij brengt herder en schapen samen 
en wijst ons een weg, recht door zee 
naar nieuw leven,  
naar bevrijding van dat wat doodt. 
Licht van ons leven 
richt ons kijken 
leer ons zien 
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17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : D. Schep 

2 december 2010  
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 

5 december 2010 – Tweede zondag van de Advent 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer, 

  m.m.v. All Together 
Collecte   : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : R. Mintjes 
Lezingen   : Micha 4:1-8 
 
Deze dienst is mee voorbereid door het gospelkoor. Het thema is ‘aan elkaar 
geven’. Naast zijn profetieën over het onheil dat het land en de mensen treft, 
klinken nu hoopvolle woorden over een toekomst van vrede en recht. Zwaarden 
die omgesmeed worden tot ploegscharen, dagen waarin niet meer geleerd wordt 
wat oorlog is. Vol van verwachting is zijn spreken. We zullen het in deze dienst 
hebben over deze verwachting voor groot en klein, juist op deze bijzondere dag. 
Is het voor even of blijvend. Afwachten of verwachten? Wat kunnen we daaraan 
zelf doen? 
 

Uitzien naar de dag 
dat omkeer 
in daden gestalte krijgt: 
kernbommen ontmanteld worden 
duurzame energie standaard is 
respect en verzoening gewoonte 
Dan zal angst verdwijnen 
dan zal een boom bloeien in de winter. 
 
Licht dat opbloeit 
in een tere bloem 
in een mens die zich omkeert en leven deelt. 
Licht van ons leven 
maak ons ontvankelijk 
leer ons zien. 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
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12 december 2010 – Derde zondag van de Advent 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Melissa de Rijder en Wilma Blom 
Kinderkerk  : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Micha 6:1-8 en Mattheüs 11:2-11 
 
God is trouw. Dat heeft hij in de geschiedenis laten zien. Het verhaal van de 
uittocht en de bevrijding uit Egypte is daarin centraal. Micha roept de mensen op 
om weer met God contact te zoeken. ‘Hoor, sta op…’ Hij wil dat mensen in 
beweging komen en hij heeft de verwachting dat heel de aarde ervan getuige zal 
zijn. Wie is God? Dat is de centrale vraag deze zondag. Een God die recht doet, 
die omziet naar mensen. Maar het is ook een God die mensen ter 
verantwoording roept. Micha windt er geen doekjes om. Als God boos is, 
woedend, dan siddert de aarde. 
 
Geen offers vraagt de Ene, 
alleen dat ene … 
onrecht mijden,  
recht doen, 
recht door zee gaan, 
trouw betrachten. 
 
Sta ons bij en leid ons 
naar het licht van uw barmhartigheid. 
Licht in ons leven, 
richt ons kijken, leer ons zien 
beschouwen en doen. 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : H. Boender 

18 december 2010 – Kerstzangdienst 
 
19.00 uur   : kerstzangdienst 
In deze dienst willen we heerlijk kerstliederen met elkaar zingen afgewisseld met 
korte gedichten en teksten. Het gospelkoor heeft een verassing voor ons. 
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19 december 2010 – Vierde zondag van de Advent 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. H. ten Boom, Didam 
Collecte   : Lilianefonds 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Micha 7:1-7,18-20 en Mattheüs 1,18-25 
 
Micha houdt hoop. Hij vertrouwt op God. Hij heeft een rotsvast geloof dat er 
redding is bij God. De slotwoorden van het Bijbelboek klinken als een psalm, als 
een geloofsbelijdenis. ‘Wie is een God als u?’ Alleen al in die woorden zit zoveel 
vertrouwen: bij God komt het goed! De profeet onderbouwt zijn vertrouwen: God 
vergeeft schuld en gaat voorbij aan afvalligheid. God blijft niet woedend, maar 
toont zijn trouw, God ontfermt en doet zonden teniet. God werpt zonden weg en 
wil er voor mensen zijn. Micha wil laten zien dat er bij God altijd een toekomst is. 
 
Gij Barmhartige, Gij blijft trouw 
aan Jakob, Abraham, uw volk, onze voorouders. 
In het spanningsveld tussen recht en onrecht 
ontsteken we het licht van een kaars 
en vragen 
ontferm u over ons 
over het lijden 
blijf ons trouw en leidt ons 
in het licht van uw barmhartigheid 
op een weg van nieuw leven 
voor deze aarde, voor ons 
door ons. 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 

23 december 2010  
 
15.30 uur   : R.-k. kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 

24 december 2010 – Kerstavond 
 
19.00 uur   : viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer, 
       m.m.v. kinderkerk en joppers 
Collecte   : collecte voor de kinderkerk 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
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Net als vorig jaar willen we eenvoudig met elkaar kerstvieren. Samen zingen, 
naar een heel speciaal kerstverhaal luisteren, samen bidden en dan trekken we 
weer langs het pad van het licht naar de levende kerststal. Sfeer, muziek en 
verhaal … elk jaar weer een bijzondere ervaring. Ieder is welkom in deze dienst 
waarin de kinderen centraal staan. 
 
‘Op een onbelangrijke plaats, in een dorp van niks 
bent u ter wereld gekomen, mens geworden. 
U weet hoe het voelt om mens te zijn. 
U weet wat wij mensen nodig hebben. 
Wij danken u dat u voor ons zorgt 
dat wij veilig zijn bij u. 
Geef ons vrede. Amen’ 

24 december 2010 – Kerstnacht 
 
21.30 uur   : dienst met lezingen en liederen, ds. mw. A.U. Melzer, 
      m.m.v. de Cantorij 
Collecte   : Kerk in Actie – kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Klokkenluiders  : W. Bikkel en H. van den Dool 
 
Een bekend en oud verhaal, elk jaar weer komt het tot leven. De kracht van een 
nieuw begin. God die mens wordt, liggend in een kribbe. Het kwetsbare dat 
onnoemlijke kracht heeft, een licht dat tijden van duisternis verdrijft. Een verhaal 
om te vieren, om over na te denken, om uit te leggen, om voor te bidden. Dit jaar 
willen we stilstaan wat het heel concreet voor onszelf betekent. Sommigen zullen 
terugkijken naar de afgelopen maanden, anderen met concrete stappen de 
toekomst tegemoet gaan. De cantorij zal ons met oude en nieuwe liederen 
vergezellen. 

25 december 2010 – Kerstmorgen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
      m.m.v. All Together 
Collecte   : Kerk in Actie – kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Corrie Jansen en Saskia Buunk 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
 
Opnieuw het kerstverhaal. Het bekende verhaal van het kind in de kribbe wordt 
ons door een kind in ons midden voorgelezen. Het moeilijker verhaal, om door te 
denken, wordt door de lector voorgelezen. ‘Het woord dat vlees wordt, het woord 
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dat zijn kracht heeft in deze wereld.’ Jong en oud, bekend en verrassing … deze 
ochtend staat het naast elkaar. Het gospelkoor vergezelt ons daarbij, vrolijk en 
ingetogen. 
 
Licht breekt door 
in het duister van de nacht 
en straalt in een klein kind 
in een kleine stad. 
Een kind 
dat als Licht van de wereld  
op aarde verschijnt, 
als een kiem van nieuw leven 
in het Licht van de Ene. 
eeuwige, kwetsbare 
brood voor ons 
schenk ons ogen 
voor dit Licht, 
opdat ook wij stralen. 
 
Licht van ons leven, 
geschonken in een kind, 
richt ons kijken, 
leer ons zien, 
beschouwen en doen. 

26 december 2010 – Tweede Kerstdag, Gezegend op de drempel 
 
10.00 uur   : morgengebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte   : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : D. Schep 
 

We delen met elkaar het licht, het lied en de zegen.  

31 december 2010 – Oudejaarsavond 
 
19.00 uur   : avondgebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Eindejaarscollecte thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
 
We staan op de drempel van het nieuwe jaar. In een eenvoudig avondgebed 
willen we samen het jaar afsluiten. 
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2 januari 2011 – Zondag voor Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte   : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Klokkenluider  : Henk Boender 
Lezingen   : Jesaja 60:1-6 en Mattheüs 2:1-12 
 
Op weg naar Drie Koningen. Zoals in het kerstverhaal naar Lucas de herder, de 
stal en de engelen een onwrikbaar plekje hebben gekregen in ons collectief 
geheugen, zo heeft ook het verhaal van Mattheüs met de wijzen onze 
verbeeldingskracht altijd geprikkeld. In onze kerststallen worden ze vrolijk 
bijeengebracht. Spannende vraag is dan natuurlijk wie er genoeg geduld heeft 
gehad met de kerststal thuis om pas vandaag die wijzen ook ter plekke te laten 
verschijnen. Maar wie schenkt er? Wat betekenen de geschenken van de 
wijzen? En hoe zit dat met de verwijzing naar het geschenk dat zij en wij 
ontvangen in Jezus zelf? ‘Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - geef ons moed; ’t is ons 
goed U te zien, Getrouwe, uw hoge rijk te aanschouwen.’ (gez. 483) 

6 januari 2011 – Epifanie 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, de heer H. Makkinga 

9 januari 2011 – Eerste zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte   : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Jesaja 42:1-9 en Mattheüs 3:13-17 
 
De doop van Jezus in de Jordaan is een vaste lezing op deze zondag. De 
Jordaan is altijd het symbool voor de grensrivier. ‘Keer je om’. Er moeten keuzes 
gemaakt worden, er moet een weg worden gegaan en wel precies de andere 
kant op dan tot nu toe. Een nieuwe oriëntatie. Vanaf het begin wil Jezus geen 
andere weg gaan dan de weg die mensen zelf ook gaan. Ook hij laat zich dopen 
in de rivier, ook hij gaat mee in de beweging van omkeer. 
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Van de predikant 
Verwachting van de predikant 
Compassie 
De tijd van advent is een tijd van verwachting. Dit jaar wordt voor mij de 
verwachting vervuld door het begrip ‘compassie’. Op de bezinningsdag van de 
kerkenraad in oktober in Huissen kregen we het manifest voor compassie 
aangereikt. De Engelse schrijfster Karen Armstrong lanceerde in november 
2009, samen met vooraanstaande religieuze leiders als Rabijn Soetendorp, de 
Dalai Lama, Tariq Ramadan en bisschop Tutu de Charter for Compassion, een 
wereldwijde oproep om de aloude Gulden Regel te eerbiedigen: ‘wat gij niet wilt 
dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. Of de Gulden Regel nu 
oorspronkelijk afkomstig is van Confucius of van rabbi Hillel (de meningen blijven 
verdeeld), doet er niet toe. De regel is te vinden in de meeste religieuze en 
seculiere levensbeschouwingen. De christelijke versie zegt: ‘behandel anderen 
dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen.’ Het ‘doe niet zo’ is door 
Jezus vervangen door ‘doe zo’, laat compassie voor de medemens spreken, doe 
iets! 
Een prachtig boek is hierover verschenen bij uitgeverij Skandalon: ‘catechismus 
van de compassie’. Een mooi geschenk. 

 

Schoenendoos 
Ook dit jaar zijn er weer volop schoenendozen gevuld. Heerlijk dat we 
aangestoken worden door het enthousiasme van de kinderen en de 
kinderkerkleiding. Op een woensdagmiddag hebben we ze samen weggebracht 
naar het depot in Doetinchem. Heel bijzonder is dat dit jaar ook de Albert 
Schweitzerschool het schoenendozenproject heeft overgenomen, in navolging 
van ons initiatief van vorig jaar. Veel kinderen zullen dus dit jaar verrast worden 
met een doos vol pennen, speelgoed, tandpasta …. en veel meer. Dank aan 
iedereen die een doos heeft gevuld! 

 

Groothuisbezoeken  
De start is gemaakt in wijk 1 en 2. Beide avonden waren zeer goed bezocht. Op 
een speciale manier zijn we in gesprek gekomen over de Bijbeltekst van de 
komende zondag. Ieder hielp mee in de uitleg van de woorden en dus kon iets 
herkenbaars terughoren in de overdenking of de gebeden. Bijzonder om op deze 
manier uit het midden van de gemeente een preek te maken.  
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Adventsvesper 
Elke adventszondag ’s avonds even een moment van inkeer. Toeleven naar 
kerst, in beweging komen. Niet alleen kostbare momenten om je te bezinnen, 
maar ook kostbare momenten van samenwerking. Met heel veel plezier hebben 
we in de oecumenische werkgroep deze vieringen voorbereid, liederen 
uitgezocht en deze met het oecumenisch koor voorbereid.   

 

Jongeren 
De contacten liggen er nog volop met Bonchida. Tussen kerst en Oud en Nieuw 
komen een aantal jongeren uit Bonchida op bezoek in Halle. Zij gaan met elkaar 
een aantal dagen naar de internationale ontmoetingsbijeenkomst van Taizé, die 
dit jaar in Rotterdam wordt gehouden. Wij willen op een dag aansluiten. Wie zin 
heeft om mee te gaan, kan zich opgeven bij Arrie van Vliet.  
Ook zijn we bezig om de jeugddienst van januari samen voor te bereiden. 
Muziek staat dan centraal. Welke muziek raakt je, welke teksten …. het wordt 
een zeer bijzondere dienst. 
 

Kerst – zangdienst 18 december 
Met veel plezier hebben we de afgelopen twee zangdiensten op de 
zaterdagavond gezongen. Nu voor het eerst een kerstsamenzang. Bekende 
liederen, ook wat minder bekende, allemaal aangedragen door de zangers in 
onze gemeente uit de beide koren. De liederen worden afgewisseld met een 
eenvoudige liturgie, teksten, gedichten en met een avondbede. We beginnen om 
19.00 uur. Alvast kerst proeven …   

 

Kinderkerst 
Het kinderkerstfeest is voor mij niet meer weg te denken. Het pad van het licht 
en de levende kerststal brengt ons allemaal echt in kerstsfeer. De dienst zelf is 
heel eenvoudig. Zingen en het kerstverhaal staat daarbij centraal. Thematisch 
willen we dit jaar aansluiten bij het project van de Albert Schweitzerschool. Alle 
kinderen ontvangen net als vorige jaren een uitnodiging voor het 
kinderkerstfeest. En wie wil … je mag je verkleden, als herder, als schaap of als 
engel. Wees welkom en neem, papa en mamma, opa en oma gewoon mee.  

 

Omzien naar elkaar 
De tijd van advent en zeker de tijd van kerst is vaak een tijd om met elkaar in 
eigen kring te beleven. Tijd nemen voor elkaar, dingen te bespreken, het huis te 
versieren, lekker te eten en te koken. Toch is het ook een moeilijke tijd voor 
velen, omdat je alleen bent, omdat de zorgen groot zijn, omdat er iemand gemist 
wordt, omdat …. Niet voor niets is het kerstkaartje een mooi gebaar naar de 
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ander toe, een wens, maar soms is een bezoekje een telefoontje of samen eten 
juist in deze maand erg welkom.  
 
Tijd van verwachten … tijd om te vullen … tijd om je te verheugen op het nieuwe 
begin, het volstrekt nieuwe begin dat God met ons heeft gemaakt. Kwetsbaar en 
klein is het, maar wel toevertrouwd aan mensenhanden … 
           ds Annette Melzer 
 

Van de kerkenraad 
  
Op 25 oktober jl. vond de laatste kerkenraadsvergadering plaats. Ook tijdens 
deze vergadering werden we bijgepraat door vertegenwoordigers van zowel de 
diaconie als van de evenementencommissie. Alle taakgroepen, colleges en 
werkgroepen kwamen dit jaar aan de beurt, zoals we hadden gepland. 
De oogstdienst werd geëvalueerd. Het was een mooie dienst met de geur en 
fleur van bloemen en fruit. Alle bakjes werden zonder problemen rondgebracht. 
De kerkenraad ging op 30 oktober voor een bezinningsdag naar het 
Dominicanenklooster in Huissen. Het was een goede en inspirerende dag. Ik 
kwam er, net als de vorige keer, blij en opgeladen van terug. Het is goed om met 
alle collega-kerkenraadsleden een dag van bezinning te beleven. Tijdens de 
vergaderingen kom je tot bezinninkjes, maar die zijn niet te vergelijken met een 
hele dag in een klooster met een strak programma o.l.v. een theologe, 
verbonden aan het klooster. 
 Zoals iedereen wel weet laat de gezondheid van onze voorzitter Bert Talens te 
wensen over. Hij ging twee weken geleden de medische molen in en hij kreeg 
gisteren, 15 november, de uitslag van alle onderzoeken. Tot onze verbijstering 
was de uitslag longkanker aan beide longen. Hij werd direct opgenomen in het 
ziekenhuis. Zoals u begrijpt heeft hij alle werkzaamheden moeten neerleggen. 
Wij wensen Bert, Roelie en hun gezin heel veel sterkte en Gods kracht toe om 
het hele traject van chemo, bestralingen enz. te doorstaan! 
Voor de kerkenraad heeft deze stituatie ook duidelijke gevolgen. Bert had heel 
wat taken en dat merk je pas goed als iemand zoals hij uitvalt. 
Het moderamen heeft niet stilgezeten. We hebben Johan Boelee gelukkig bereid 
gevonden om de voorzittershamer in ieder geval tot aan de zomer van 2011 over 
te nemen. Maar dat neemt niet weg dat we toch ondertussen op zoek moeten 
naar een nieuwe voorzitter. 
 
Dan hebben we de vacatures van twee diakenen. Ans Steenblik en 
ondergetekende stoppen in januari 2011 als onze termijn erop zit. Gisteren heb 
ik het voorzitterschap van de taakgroep eredienst al overgedragen aan Annette. 
Ook als scriba zou ik afscheid nemen, maar door het uitvallen van Bert heb ik 
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aangeboden om als scriba aan te blijven tot er een nieuwe scriba beschikbaar is. 
Er moet dus wel gezocht blijven worden!! 
Meldt u zich aan. Liever 5 nieuwe mensen dan 3, dan kunnen de 
werkzaamheden nog meer verdeeld worden en dat zou geen overbodige luxe 
zijn! 
 
ZIE DE OPROEP IN SAMEN EN REAGEER ! 
 
Om een misverstand uit de wereld te helpen het volgende: 
De vernieuwde kerkorde maakt het tegenwoordig ook mogelijk om als dooplid 
ouderling of diaken te worden. Als een dooplid bereid is ambtsdrager te worden, 
dan wordt er voorafgaand aan de officiële bevestiging een speciale vraag 
gesteld, die in wezen hetzelfde inhoudt als een belijdenis. Dus ... denkt u er eens 
rustig over na! Maar laat het ons heel snel weten. De situatie begint nijpend te 
worden. 
Het waren niet de leukste berichten, maar u bent wel weer op de hoogte. 
         Arja Schep - van der Klis, scriba 
 

Van het college van Kerkrentmeesters 
 

Eindejaarscollecte  
“Vol van Hoop”  
Aan het einde van het jaar blikken we terug op alle activiteiten binnen onze 
kerkelijke gemeente en richten we ons tegelijkertijd op het nieuwe jaar. 
Uitdagingen zullen er blijven om de kerk tot een aantrekkelijke plaats te maken 
en iedereen uit de gemeente te betrekken bij het Evangelie - op welke manier 
dan ook.  
Met een bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u dit werk van uw eigen 
kerkelijke gemeente. 
In december krijgt u hierover een brief met nadere informatie. 
 

Solidariteitskas 
“Solidair voor nu en later” 
De Solidariteitskas van de PKN is een fonds, dat bestemd is voor steunverlening 
aan kerkelijke activiteiten die niet door een plaatselijke gemeente alleen 
gefinancierd kunnen worden. 
Ontvangen, tot 10 november: € 3.160,00  
 

Kerkbalans 2010  
Het totaal toegezegde bedrag is: € 46.543,00 
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Tot heden hebben wij een bedrag van € 39.671,00 mogen bijschrijven, waarvoor 
hartelijk dank. 
 

Kerkbalans 2011  
Onder het motto “Een kerk is van blijvende waarde” worden alle gemeenteleden 
in de periode van 16 tot 30 januari benaderd voor de vrijwillige bijdrage in 2011. 
Meer informatie hierover in het volgende nummer van “Samen”. 
 
Voor het houden van de actie Kerkbalans is elk jaar een groot aantal vrijwilligers 
nodig. 
De bedoeling is dat u in de actieperiode bij een aantal gemeenteleden een 
envelop afgeeft en enkele dagen later de antwoordenvelop weer ophaalt. 
Wanneer u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Gerrit Kooij, tel.: 0316-
22 33 80. 
 

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 bonnen 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!! 
 

Hartelijk dank  
Alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook, een 
bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden van het college van 
kerkrentmeesters willen we heel hartelijk bedanken. Wij hopen ook in het 
komende jaar weer op u te mogen rekenen. 
       Wim Kooijman, secretaris/penningmeester 
 
 
 
 
De kerkenraad zoekt nog versterking!!! Stap over je schroom heen en meld je bij de 
Sriba. Alle talenten zijn welkom. Vele handen maken licht werk!!!! 
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Van het college van Diakenen 
De missie van Oikocredit 
Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun 
financiële reserves sociaalethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocredit 
krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor 
voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele 
bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld.  
Geloven in de kracht van arme mensen 
Investeren in Oikocredit betekent investeren in arme mensen in 
ontwikkelingslanden. Mensen die het heft in eigen handen willen nemen door 
een eigen bedrijfje te beginnen. Mensen die geen schijn van kans maken op de 
reguliere geldmarkt, omdat ze in de ogen van de banken niet kredietwaardig zijn. 
Oikocredit gelooft wel in deze mensen en investeert in hen via 
microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf. Doe 
mee en word lid of verschaf Oikocredit werkkapitaal. 
Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl of bel tel.nr. 030 234 10 69. 
            Selma de Jongh 
 

Kerkinactie 
 
Didam 

 
De Dankdienst voor de Oogst en Gewas op 17 okt. 2010 
 

De werkgroep Kerk in Actie wil in de eerste plaats 
iedereen bedanken voor het aangeleverde fruit en de 
bloemen. Uitgangspunt van de werkgroep was om de 
bakjes te vullen met het aangeleverde fruit en zo min 
mogelijk bij te kopen onder het motto "wat heb ik voor 
een ander over." Op zaterdag 16 oktober om 10 uur 
heeft de werkgroep de deur van de Kerk geopend om 
uw fruit, bloemen en jam in ontvangst te nemen. Na een 
paar uur leek het voorportaal al op de fruitafdeling van 
een supermarkt. Op zondag 17 oktober zag u bij het 
betreden van de Kerk een flink aantal smaakvolle 
fruitbakjes staan en voor de preekstoel een collage van 
gewassen, bloemen en fruit naast een half omgevallen 
kruiwagen met gereedschap. Zo was alles in beeld 
waarvoor wij dankbaar mogen zijn bij de viering van een 



17 

dankdienst voor alles wat het land opbrengt. Wat een overvloed wordt ons 
geboden door God's schepping. 
Maar tussen de tijd van aanleveren van uw bijdrage en het op zondagochtend 
betreden van de Kerk is er wel het nodige werk verzet door een zestal zeer 
creatieve en enthousiaste dames uit onze gemeente. Bovendien wisten zij van 
aanpakken. Dames onze dank daarvoor. Na afloop hoorde ik dat ze het heel 
leuk en gezellig hadden gevonden en al weer klaarstonden voor volgend jaar! 
Paulina, Corrie, Greet, Garry, Ellen en Cobie zijn zaterdagmiddag gestart met 
het klaarzetten van de lege bakjes en het uitzoeken van het, door Greet 
aangeleverde, decoratie materiaal op de grote tafel in de huiskamer. Het fruit 
werd vervolgens gesorteerd op soort en de aantallen op het bord geschreven om 
inzicht te krijgen in de verdeling. Iedere aangebrachte appel is door de dames 
met de hand gepoetst zodat hij met glimmende wangen in het fruitbakje kwam te 
liggen. In onderling overleg werd de compositie van het bakje bepaald en het 
resultaat heeft u op zondagochtend gezien. In de tussenliggende tijd is ook de 
collage voor de preekstoel samengesteld. Bij deze collage was het onze opzet te 
laten zien dat ons voedsel meer is dan alleen verpakt eten uit de supermarkt. De 
boer en tuinder nemen nog steeds een heel belangrijke plaats in bij de productie 
van ons voedsel en dat vergeten wij nog wel eens. Het gereedschap gaf aan dat 
voedsel produceren ook hard werken betekent. Na het smaakvol uitstallen van 
de fruitbakjes in de Kerk moest er nog het nodige opgeruimd worden. Met niet 
aflatend enthousiasme stortten de zes dekselse dames zich op de 
opruimwerkzaamheden. Na een goed half uur waren alle sporen uitgewist en 
was de huiskamer weer brandschoon. Voor alle dames een drukke maar erg 
gezellige dag. Iedereen bedankt voor haar/zijn inzet en tot volgend jaar. 
Namens de werkgroep KIA, 
           Cobie Bikkel 
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Jessore 
Wij hebben contact gehad met Jan Vermeer die een bezoek heeft gebracht aan 
de technische school in Jessore. De school waar wij onze avondmaalscollecten 
voor bestemmen. Hij weet daar een heleboel over te vertellen en kan ook e.e.a. 
laten zien. Het plan is om Jan Vermeer uit te nodigen 19 februari a.s. om dan uit 
de eerste hand daarover te horen. Noteer de datum maar vast, u hoort er nog 
over. 
 

Kerstmarkt in Meulenvelden  
Samen met MOV, de Wereldwinkel en KerkinActie staan wij weer op de 
kerstmarkt in Meulenvelden. 
Gelukkig zien we dat wij ons in Nederland steeds meer gaan realiseren dat het 
nodig is om producten te kopen die eerlijk zijn. 
Op deze manier willen ook wij daar aandacht aan geven. 
We zien u 12 december dan ook graag aan de stand in Meulenvelden. 
 
           Klaas van Hamburg 
 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 

Verslag van de vergadering d.d. 07-10-2010  
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans    €   155,40 
Mevr.Folmer     €   171,70 
Mevr.Hendriksen   €     53,00 
De heer Mintjes    €     60,00 
Mevr. Bikkel 2x    €   154,00 
Mevr.Horjus    €     30,00 
Totaal     €   624,10 
 
Mevrouw Boon was door omstandigheden niet aanwezig. Haar telling nemen we 
de volgende keer mee. 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u elke 
verjaardag weer een bezoekje brengen. 
 
Wij zijn erg blij met de pluim die we kregen in de vorige Samen! 
De stoelen zijn aangeschaft en zitten lekker! Volgende keer zullen wij u melden 
waar we nu voor gaan sparen! 
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De volgende vergadering is donderdag 17 februari a.s. 19.00 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. 

Vacature 
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 aan ondergetekende 
weten. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
Gerda Vreeman-Jansen 
Drostlaan 2, 6941 AB  Didam 
Tel.  0316-225111 
e-mail g.vreeman@wxs.nl 

Herfstgedachte 
 

Regen en wind ervaren we in dit jaargetijde, soms een verrassende droge, 
zonnige dag er tussendoor. 
Het is vroeg donker, we sluiten de gordijnen eerder en zoeken geborgenheid, 
warmte. 
Ieder van ons ervaart in zijn leven goede en slechte tijden. In vreugdevolle 
schijnt de zon steeds voor je, in moeilijke tijden lijkt alles somber en donker. 
Toch kunnen plotseling op een heldere dag de uitbundige zonnestralen je 
verwarmen, waardoor je hoop en vertrouwen terugkrijgt. 
Dit gedicht, Herfstmiddag van Guillaume van der Graft (W. Barnard), raakte mij 
diep bij deze gedachten. 
 

Herfstmiddag 
 
Nu het stortregent  
en ieder ding verdwijnt, 
in ’t overwegend en onbelijnd 
geweld van overvloed, 
wordt mij bewuster 
wat ik geloven moet: 
men kan geruster 
zijn als de ramp losbreekt 

over het leven, 
dan waar de lamp verbleekt 
in angst en beven, 
want in de overmacht 
van ’t reppend oerbegin 
zet God weer onverwacht 
herscheppend in. 

 

Ik wens u allen een warme herfst, die al flink voortschrijdt als opmaat naar 
Advent en Kerstmis. 
           Anna van der Velden 
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Op weg naar een nieuw Liedboek 

 
 
 
 
 
 
Ds. Pieter Endedijk verliet onze gemeente in 2007 om coördinator te worden van 
een nieuw liedboek, dat wordt uitgegeven onder auspiciën van de Interkerkelijke 
Stichting voor het kerklied. Op 28 oktober jl. was hij terug om op een 
gemeenteavond te vertellen wat dit werk inhoudt. Het werd een boeiende avond, 
waarop ook 17 liederen werden gezongen die (misschien) in het nieuwe liedboek 
worden opgenomen. Na afloop hadden de 40 aanwezigen een goed beeld van 
de ingewikkelde organisatie die nodig is om een eigentijds liedboek te 
produceren. Hierover bestaat ook een informatieve website:  www.liedboek.nl 
In onderstaande tekst heb ik gebruik gemaakt van letterlijke citaten uit die 
website, omdat Pieter in zijn lezing ook deze indeling aanhield. 
 

Interkerkelijke stichting voor het kerklied (ISK) 
De ISK werd in 1972 opgericht als opvolger van de Interkerkelijke Stichting 
Psalmberijming. In het bestuur zijn de kerkgenootschappen vertegenwoordigd 
die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële kerkelijke liedbundel 
gebruiken. In 2007 zijn dat: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap NPB; in dat jaar werd besloten om een nieuw liedboek in 
ruime zin te maken, dat moet verschijnen in 2012. In 2008 en 2009 hebben zich 
hierbij aangesloten: de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde 
Kerken Vrijgemaakt en de Verenigde Protestantse Kerk in België. 
In opdracht van de ISK werden al uitgegeven: 
• Liedboek voor de Kerken (1973); 
• Zingend Geloven (1981-2004, 8 delen); 
• Tussentijds (aanvulling op Liedboek vd Kerken, 2005). 
 

Waarom een nieuw liedboek? 
Vernieuwing: sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen. 
Verbreding: de kerken zijn pluriformer geworden; in vele stromingen is behoefte 
aan andersoortige liederen. 
Verandering: in de liturgische praktijk is naast strofische liederen behoefte 
ontstaan aan allerlei andere liedvormen. 
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Het nieuwe liedboek zal natuurlijk verschillen van het oude in vormgeving en 
opmaak, maar vooral in de inhoud. In het nieuwe liedboek zal er een variëteit 
aan zangvormen zijn: naast de strofische vorm (alle coupletten op dezelfde 
melodie gezongen) ook open vormen, zoals beurtzangen, acclamaties, canons 
en teksten zonder muziek; bij het laatste kun je bijvoorbeeld denken aan 
gebeden. Ook zullen de bronnen veelzijdiger zijn, zoals een internationale 
oriëntatie. Het boek moet natuurlijk geschikt zijn voor de normale eredienst, 
maar ook voor diensten in kleinere kring, b.v. getijdendiensten zoals vespers, 
pastorale bezoeken en vieringen in huiselijke kring of persoonlijke meditatie. 
 

Redactionele werkwijze 
Bij de totstandkoming van het nieuwe liedboek zijn er drie gescheiden 
verantwoordelijkheden: 
• de ISK is verantwoordelijk voor het redactionele proces; 
• de kerken zijn verantwoordelijk voor het werk van supervisoren en 

klankbordgroepen; 
• de uitgeverscombinatie is verantwoordelijk voor uitgaven vóór en na 2012 

(een drietal uitgevers heeft de BV Liedboek opgericht, te weten 
Boekencentrum in Zoetermeer, Kok ten Have in Kampen en Jongbloed – 
specialist in dundruk - in Heerenveen). 

 
Er zijn acht redactionele werkgroepen gevormd waarin allerlei deskundigheden 
vertegenwoordigd zijn. Ze bestrijken elk een ander aandachtsveld van het 
liedboek: 
1. Psalmen (de 150 Geneefse psalmen blijven in elk geval gehandhaafd + 

andersoortige) 
2. Keuzen uit het oude liedboek 
3. Nieuwe Nederlandse liederen (soms nog te schrijven in opdracht) 
4. Nieuwe buitenlandse liederen (opdrachten voor vertalingen) 
5. Kinder- en jeugdliederen 
6. Liturgische gezangen 
7. Overige zangvormen 
8. Gebeden en teksten voor meditatie 
 
De coördinator (Pieter Endedijk) is lid van alle werkgroepen en voorzitter van de 
(eind)redactie, waarin verder de voorzitters van de 8 werkgroepen zitting 
hebben. De redactie bepaalt uiteindelijk wat wel en niet kan worden opgenomen 
van de selectie die de werkgroepen hebben aangedragen, gezien ook de 
plaatsruimte (zelfs een dundrukboek raakt een keer vol ...).  
Voor de kwaliteitseisen en de criteria die de redactie hanteert verwijs ik naar de 
website. 
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Supervisoren en klankbordgroepen 
Een ruime selectie van de door de redactie vastgestelde liederen wordt 
voorgelegd aan supervisoren, die fungeren als representanten van de 
toekomstige gebruikers van het liedboek. Ze zijn benoemd door de deelnemende 
kerken en hebben meestal een klankbordgroep om zich heen gevormd. De 
supervisoren bekijken het materiaal vanuit verschillende gezichtshoeken, zoals 
spiritualiteit, pastoraat, jeugd, enz. Tenslotte volgt een beoordeling, die de status 
heeft van een advies aan de redactie. 
 

Publicaties 
Uit dit werk vloeien allerlei publicaties voort, zoals informatie in nieuwsbrieven en 
op de website. Er zullen proefuitgaven komen, daarna de liedbundel (ook in 
digitale vorm), begeleidingen voor orgel/piano en andere instrumenten, 
koorzettingen, een compendium met achtergrondinformatie, en tenslotte 
aanwijzingen voor de toepassing en uitvoering van liederen (“liedbijsluiters”). De 
redactie is verantwoordelijk voor de liedbundel, de uitgevers zorgen voor de 
aanvullende uitgaven. 
 
Ik ben zeer benieuwd naar het eindresultaat en zal daarin niet de enige zijn ... 
Een van de motto’s is: kiezen is verliezen; een nieuw liedboek is ook: loslaten 
(hoewel “oude” liederen natuurlijk altijd aan een liturgie toegevoegd kunnen 
worden). Ander motto: ga straks niet kijken wat je mist, maar wat je erin vindt. 
            Wim Locher 

 

Oecumenische Adventsvespers 
 

In beweging komen 
 
Ook dit jaar zijn er weer korte gebedsdiensten in de adventstijd, georganiseerd 
door de oecumenische taakgroep, waarin alle kerken uit Didam, Nieuw Dijk en 
Loil samenwerken. Mensen vinden  een rustpunt in deze vespers tijdens de 
drukke decembermaand, door zich te wijden aan een half uur van stilte, 
meditatie, gebed, bijbellezing en zang (ondersteund door de oecumenische 
zanggroep). Advent is de tijd van hoop en verwachting. Dit jaar is het thema van 
de vespers: “In beweging komen”.  
Aan de hand van vier verhalen horen wij waardoor mensen in beweging komen. 
Het ‘Scheppingsverhaal’, ‘Exodus’, ‘Maria’ en ‘Herders en wijzen’. 
Welk voorbeeld geeft Jezus ons? De vespers vinden plaats in onze kerk, op de 
zondagen 28 november en 5, 12 en 19 december om 17.00 uur. 
            Wim Locher 
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Oliebollenactie 

 
WWeell  zziinn  iinn  
oolliieebboolllleenn,,  mmaaaarr  
nniieett  iinn  hheett  bbaakkkkeenn??  

OOlliieebboolllleennaaccttiiee  
DDiitt  jjaaaarr  zzuulllleenn  wwee  oopp  2288  ddeecceemmbbeerr  oovveerrhheeeerrlliijjkkee  ooll iieebboolllleenn  vvoooorr  uu  
bbaakkkkeenn,,  ddiiee  uu  ttuusssseenn  1100::0000  eenn  1188::0000  kkuunntt  oopphhaalleenn  bbiijj  hheett  KKeerrkkhhuuiiss..  
  
VVaannaaff  2288  nnoovveemmbbeerr  lliiggggeenn  eerr  iinntteekkeennll iijjsstteenn  iinn  ddee  KKeerrkk  eenn  iinn  ddeezzee  SSaammeenn  vviinnddtt  uu  

eeeenn  bbeesstteellffoorrmmuulliieerr..  
  

EEeenn  zzaakk  mmeett  55  ssttuukkss  kkoosstt  €€  33,,0000  eenn  mmeett  1100  ssttuukkss  sslleecchhttss  €€  55,,0000  
  
DDiitt  jjaaaarr  ggaaaatt  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee  ooppbbrreennggsstt  nnaaaarr  hheett  GGoossppeellkkoooorr  vvoooorr  ddee  

ffiinnaanncciieerriinngg  vvaann  ddee  eelleekkttrriisscchhee  ppiiaannoo..  
  
DDee  oolliieebboolllleennggrrooeepp  

 
 

Winteractiviteit 
  
De Evenementencommissie zal voor zondag 30 januari 
2011 weer een leuk programma maken.  
Nadere informatie volgt, maar houd deze datum vast vrij 
in uw agenda. 
 

 
 
 
 
De redactie van SAMEN wenst U allen een warme en fijne Kerstperiode. 
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Vele handen maken licht werk! 
 
De kerkenraad is een groepje enthousiaste mensen en de sfeer is goed. De 
leden zijn bereid om er voor elkaar te zijn. De werkzaamheden worden zo goed 
mogelijk verdeeld zowel in zwaarte als hoeveelheid. Echter gezien de 
omstandigheden is voor de voortgang van alle activiteiten, vervanging en 
uitbreiding noodzakelijk en daarom: 
 

    Gevraagd: 
Gemeenteleden (gedoopt of belijdend) die bereid zijn voor een termijn van 4 jaar 
hun steentje bij te dragen in de kerkenraad om de activiteiten in onze PKN 
gemeente goed te laten verlopen. Sommige functies kunnen door meerdere 
mensen worden ingevuld. In dat geval maken zeker vele handen licht werk. 
 
De volgende functies zijn of komen beschikbaar: 
• Diaken (2x, liever 3) 
• Scriba 
• Voorzitter van de Kerkenraad 
• Kerkrentmeester 
 
Het profiel van de gezochte kandidaten is: 
• Interesse in mensen 
• Jong van geest, wijs van hart 
• Flexibele instelling en open voor meningen van anderen 
• Man of vrouw 
• Het kunnen gebruiken van Email zou fijn zijn. 
 
Het is niet noodzakelijk om aan al deze criteria te voldoen. Als start is één 
voldoende. Tijdens de werkzaamheden is er voldoende mogelijkheid tot 
(bij)scholing.  
Voor opgave en inlichtingen kunt u terecht bij de Scriba. 
Ook gemeenteleden die mogelijke kandidaten kennen, worden verzocht contact 
met de Scriba op te nemen. De kerkenraad zal dan met genoemde mensen in 
contact treden. 
 

Denk niet meteen: Dat is niets voor mij, dat kan ik niet, of ik heb geen tijd! Vraag 
inlicht ingen of ga eens praten! Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en alle 
kwaliteiten zijn welkom en over tijd kan gesproken worden. Alle beetjes helpen! 
Er zijn ook functies in diverse taakgroepen en werkgroepen beschikbaar. Ook 
hier geldt, vele handen maken licht werk! 
         Arja Schep tel. 0316228651. 
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Uit het Pastoraat 
 
Over het onderwerp “Pastorale scholing” heeft de taakgroep op maandag 11 
oktober een extra bijeenkomst gehad. De reden hiervan was, dat tijdens de 
reguliere vergaderingen veel tijd op gaat aan huishoudelijke zaken, zoals 
voorbereidingen van groothuisbezoekavonden, oogstdiensten, namenlijsten voor 
kerstattenties, waardoor er vaak voor scholing weinig tijd over blijft. 
Onder leiding van onze predikant hebben we een extra avond hiervoor 
uitgetrokken. 
Aan de hand van een artikel uit het Ouderlingenblad hebben we gesproken over 
nabijheid en distantie.  
Bij het pastorale bezoekwerk zijn beide belangrijk. Het gemeentelid dat bezocht 
wordt, moet kunnen aanvoelen dat we echt geïnteresseerd zijn in zijn/haar 
problemen en dat geheimhouding gewaarborgd is. Daarnaast is er de distantie, 
d.w.z. de pastorale medewerker moet afstand kunnen nemen, dus niet alles mee 
naar huis nemen, maar ook niet de indruk wekken, dat hij/zij de problemen wel 
zal oplossen. Maar wel aangeven dat de bereidheid aanwezig is om hierbij te 
helpen. 
Met een klein rollenspel werd de avond afgesloten. Hierin moesten we proberen 
te werken met onze lichaamstaal. 
Het was een fijne avond waarin we veel van elkaar leerden kennen en ook de 
openheid naar elkaar toe duidelijk tot uitdrukking kwam. 
Tot slot nog dit: de taakgroep kan nog best enkele medewerkers gebruiken, dus 
wanneer u nieuwsgierig bent, of geïnteresseerd, kom dan gerust een keer een 
vergadering bijwonen en beslis daarna of u tot de taakgroep wilt toetreden. 
Er is zeker plaats voor enkele mannen, want voor wat de verdeling tussen 
mannen en vrouwen betreft is het in de taakgroep het tegenovergestelde van 
ons nieuwe kabinet. 
             Jan Hagen. 
 

Thomasvering in Zevenaar 
 
ZATERDAG 11 december, 19 UUR in de  
ANDREASKERK op de MARKT te ZEVENAAR  

 
Dit is de laatste in de reeks themavieringen over de 
vier elementen aarde- lucht- water –vuur.  
Heel toepasselijk is voor deze viering als thema 
gekozen Vuur. 

In de maand december zien we immers uit naar warmte, licht, vrede.  
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Het is adventstijd, tijd van verwachting dat het licht zal doorbreken in de 
duisternis.  
Op 10 december herdenken we ook dat in 1948 de ‘Verklaring van de rechten 
van de mens’ 
is verschenen. Daarom zijn we blij dat de Amnesty werkgroep Zevenaar 
meewerkt aan deze viering. 
Het is noodzakelijk dat de vlam van de vrijheid gaat schijnen voor al die mensen 
die vervolgd worden of gevangen zitten omdat ze opkomen voor de 
mensenrechten  
In een combinatie van teksten, beelden, muziek en momenten van stilte zal het 
thema worden belicht. 
Verwondering, verrassing, eenvoud, rust en spiritualiteit zullen ook deze 
Thomasviering kenmerken.  
Het Liturgiekoor uit Herwen en Aerdt olv. Lia Thijssen verleent medewerking. 
En u wordt buiten al welkom geheten door de klanken van de midwinterhoorn! 
 
De Thomasvieringen zijn oecumenisch en gericht op twijfelaars met verlangen 
en gelovigen met vragen. De vieringen worden in Zevenaar gehouden maar 
staan open voor belangstellenden uit de gehele Liemers.  
U bent van harte welkom, ook als u nog nooit een Thomasviering hebt 
meegemaakt. 
         Voor meer informatie 
         parochiesecr. tel. 0316-523468 

Taizé in Rotterdam 
De oecumenische broedergemeenschap van Taizé is 
een plaats van ontmoeting voor jongeren. Het hele jaar 
door bezoeken duizenden jongeren uit de gehele wereld 
Taizé.  
 
Aan het einde van elk jaar organiseert Taizé altijd een Europese 
jongerenontmoeting in een grote plaats, waar tienduizenden jongeren een aantal 
dagen samen komen in de plaatselijke kerken.  
 
Na ontmoetingen in steden als Parijs, Londen, Brussel, Rome, Hamburg, 
Keulen, Warschau en Boedapest vindt de 33ste Europese jongerenontmoeting 
voor het eerst plaats in Nederland. Van 28 
december 2010 tot en met 1 januari 2011 komen 
daarvoor tienduizenden jongeren samen in 
Rotterdam. 
 
Burgemeester Aboutaleb en het stadsbestuur 
reageerden enthousiast op de keuze voor 
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Rotterdam. Voor een ontmoeting van die grootte is de medewerking van velen 
nodig. Vele kerkgemeenschappen van Rotterdam en steden rondom, zoals 
Barendrecht en Delft, zullen ook betrokken zijn in de ontvangst van jongeren.  
 
Jongeren worden ondergebracht bij plaatselijke kerken. Daar begint ook ‘s 
ochtends het programma. Vandaar verzamelt iedereen zich bij Ahoy waar 
gegeten wordt en de middag- en avondviering plaatsvinden. Tussendoor zijn 
ontmoetingen en workshops, waar gesproken wordt met elkaar en kennis 
gemaakt kan worden met allerhande projecten en initiatieven die in een 

wereldstad als Rotterdam plaatsvinden. 
Op woensdag 29 en donderdag 30 december zijn er 
speciale programma's voor jongeren tussen 12 en 
16 jaar. Met de jeugd uit Didam en Halle zullen we 
daarheen gaan. 
 
Uit eigen ervaring kan ik 
zeggen dat een Europese 
ontmoeting een onvergetelijke 

belevenis is. Een aantal dagen in een internationale groep 
in een plaatselijke kerkgemeenschap meeleven, 
gezamenlijk naar het centrum van een stad reizen, waarbij 
gaandeweg bussen en metrolijnen steeds meer in het 
teken van de Taizéliederen komen te staan (de akoestiek 
van de Londense metro leent zich zeer voor Taizéliederen). 
 
Wie meer wil weten kan op internet kijken. Op www.taize-rdam.nl of op 
www.taizeinnederland.nl of mij vragen. 
           Arrie van Vliet    
 

Personalia 
Overleden 
• 20 oktober 2010, dhr. E. van Reemst, Verheijstraat 4. 
 
Vertrokken 
• naar Doetinchem, dhr. R. Hesseling, Singel 64-14. 
 
Verhuisd  
• van Hogenendseweg 66A naar Schutterstraat 21, fam. H. Smeenk-Krabben & 

2 Kinderen. 
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Agenda 
28 nov 10.00 uur Eerste zondag van Advent, dienst van Schrift en Gebed, ds. J. 

Brezet, Duiven 
 17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
29 nov 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur Gospelkoor 
30 nov 19.30 uur Cantorij 
  2 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
 19.45 uur Werkgroep Kerk in Actie 
  5 dec 10.00 uur Tweede zondag van Advent, dienst van Schrift en Tafel, mw. 

ds. A.U. Melzer, m.m.v. gospelkoor “All Together” 
 17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
  6 dec 19.45 uur Gospelkoor 
  7 dec 19.30 uur Cantorij 
 21.00 uur Oliebollenoverleg 
12 dec 10.00 uur Derde zondag van Advent, dienst van Schrift en Gebed, mw. 

ds. K. van Bergen, Doetinchem 
 17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
13 dec 19.45 uur Gospelkoor 
14 dec 19.30 uur Cantorij 
18 dec 19.00 uur Zangdienst 
19 dec 10.00 uur Vierde zondag van Advent, dienst van Schrift en Gebed, ds. 

W.H. ten Boom, Didam 
 17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
20 dec 19.45 uur Gospelkoor 
21 dec 19.30 uur Cantorij 
23 dec 15.30 uur R.-k. kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling  
24 dec 19.00 uur Kerstavond, viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
24 dec 21.30 uur Kerstnacht, dienst met lezingen en liederen, mw. ds. A.U. 

Melzer m.m.v. de cantorij 
25 dec 10.00 uur Kerstmorgen, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. 

Melzer, m.m.v. gospelkoor “All Together” 
26 dec 10.00 uur Tweede kerstdag, morgengebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
31 dec 19.00 uur Oudejaarsavond, avondgebed, mw. ds. A.U. Melzer 
  2 jan 10.00 uur Zondag vóór Epifanie, dienst van Schrift en Tafel, ds. G. de 

Fockert, Zutphen 
  4 jan 19.30 uur SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30 uur 
  6 jan 15.30 uur Epifanie, kerkdienst in Meulenvelden, de heer H. Makkinga 
  7 jan 19.30 uur Oecumenische zanggroep 
  9 jan 10.00 uur Eerste zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed, ds. 

W.H. ten Boom, Didam 
10 jan 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden, in het parochiecentrum 
14 jan 19.30 uur Oecumenische zanggroep 
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OOlliieebboolllleenn  
DDiitt  jjaaaarr  ggaaaann  oonnzzee  bbaakkkkeerrss  wweeeerr  oovveerrhheeeerrlliijjkkee  oolliieebboolllleenn  
bbaakkkkeenn..  AAllss  uu  nnoogg  nniieett  wweeeett  hhooee  lleekkkkeerr  zzee  zziijjnn,,  vvrraaaaggtt  uu  
hheett  ddaann  aaaann  ddeeggeenneenn  ddiiee  zzee  vvoorriigg  jjaaaarr  hheebbbbeenn  ggeepprrooeeffdd ..  

GGeeeenn  bbeetteerree  rreeccllaammee  ddaann  eeeenn  tteevvrreeddeenn  kkllaanntt!!   DDee  oolliieebboolllleenn  
wwoorrddeenn  oopp  bbeesstteelllliinngg  ggeebbaakkkkeenn  oopp  2288  ddeecceemmbbeerr  eenn  wwoorrddeenn  ttuusssseenn  
1155::0000  eenn  1188::0000   GGRRAATTIISS  bbiijj  uu  tthhuuiiss  bbeezzoorrggdd  eenn  aaffggeerreekkeenndd ..    

  

OOpp  2288  ddeecceemmbbeerr  zziijjnn  ddee  oolliieebboolllleenn  ttee  kkoooopp  bbiijj  ddee  kkeerrkk ..    
OOookk  bbiijj  ddee  SSuuppeerrCCoooopp  ssttaaaatt  ddaann  eeeenn  kkrraaaamm..  

  
55  ssttuukkss  kkoosstteenn  EEUURR  33,,0000  eenn  1100  ssttuukkss  EEUURR  55,,0000  

  
##################################################  

OOlliieebboolllleennbbeesstteellffoorrmmuulliieerr  
IIkk  bbeesstteell  ggrraaaagg::  

........ ...... ......  xx  zzaakk  mmeett  55  oolliieebboolllleenn  áá          EEUURR  33,,0000  

........ ...... ......  xx  zzaakk  mmeett  1100  oolliieebboolllleenn  áá        EEUURR  55,,0000  
¨̈  GGrraaaagg  bbeezzoorrggeenn  oopp  2288  ddeecceemmbbeerr   ttuusssseenn  1155::0000  eenn  1188::0000 ..  
¨̈  IIkk  kkoomm  zzee  oopphhaalleenn  oopp  2288  ddeecceemmbbeerr  ttuusssseenn  1100::0000  eenn  1155::0000 ..  

NNaaaamm::.......... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ....  

AAddrreess::.......... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ .... ....  

TTeelleeffoooonn::............ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ...... ...... ...... ...... ...... ........ ..  
  

DDiitt  ffoorrmmuulliieerr  ggrraaaagg  ccoommpplleeeett  iinnvvuulllleenn  eenn  vvóóóórr  1199  ddeecceemmbbeerr  
iinnlleevveerreenn  iinn  hheett  KKeerrkkhhuuiiss  ((TToorreennssttrraaaatt  1100))  ooff  bbiijj  AArrjjaa  ddee  KKrroooonn,,  

PPllooeegg  55..  
OOookk  kkuunntt  uu  oonnss  ddee  bboovveennssttaaaannddee  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  uuww  bbeesstteelllliinngg  

ddoooorrggeevveenn  vviiaa  oonnss  ssppeecciiaallee  ee--mmaaiillaaddrreess::    
aaccttiieeoolliieebboolllleenn@@uuppccmmaaiill..nnll  

PPrrootteessttaannttssee  KKeerrkk  ttee  DDiiddaamm  
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