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COLOFON  
 
Protestantse Gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
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Kerkenraad: 
predikant mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter vacature 
scriba mw. A. Schep Karrewiel 10 T. 228651 kerkenraad@pkn-didam.nl 
 
Eredienst: 
voorzitter  mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 T. 221347  kinderkerk@pkn-didam.nl  
crèche mw. W. Blom Oude Maatsestraat 14a T. 228655  wilma.blom@hotmail.com  
Pastoraat: 
voorzitter mw. D. Ros-Mullink Fluunseweg 16 T. 228847 pastoraat@pkn-didam.nl 
Diaconaat: 
voorzitter vacature  
secretaris mw. J. Steenblik Pr. Beatrixstraat 72 T. 224936 diaconie@pkn-didam.nl 
kerkinactie R. Groefsema De Plataan 163 T. 226735 rgroefsema@hccnet.nl 
rekeningnr.  1111.03.738 
Vorming & Toerusting: 
contactpersoon vacature 
Financiën & Beheer: 
voorzitter G. Kooij Dijksestraat 2 T. 223380 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. 1111.01.468 
Oecumene: 
contactpersoon W.P. Locher Rozenstraat 17 T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
Jeugd & Jongeren:   
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
Publiciteit: 
redactie ‘Samen’ D.J. Schep Karrewiel 10 T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  3148.51.801 
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 januari 2011 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 maart 2011, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Voorwoord 

      Openingsgebed 
 
God van Liefde, 
Wil in dit nieuwe jaar weer met ons gaan. 
Geef ons het inzicht om Uw weg te 
kiezen, 
dat niet ons oog het juiste pad verlieze. 
Blijf ons kompas, wijs ons de richting aan. 
 
Geef ons Uw kracht en laat ons niet 
alleen 
bij tegenslagen, wanhoop en gevaren. 
Doe ons toch Uw aanwezigheid ervaren 
in het gezicht van mensen om ons heen. 
 
 

Maak, dat wij echte reisgenoten zijn, 
zodat er schouders zijn om op te leunen 
en armen om elkaar te ondersteunen, 
want niemand komt alleen door de 
woestijn. 
 
Laat, als oase waar wij kracht opdoen, 
onze kerk de plaats zijn waar wij 
samenkomen, 
waar wij ons zoeken delen en ons 
dromen 
en soms een glimp zien van Uw visioen. 
 
Amen 

        Jacqueline Roelofs – van der Linden 

Verschijningsdata SAMEN 2011 
Inleveren kopij (vóór 19:30 uur) Opmerking Verschijningsdatum Nr. 

dinsdag 4 januari 2011   zondag 16 januari 2011 1 
dinsdag 1 maart 2011 Start 40-dagentijd zondag 13 maart 2011 2 

dinsdag 5 april 2011 Palmpasen zondag 17 april 2011 3 

dinsdag 10 mei 2011   zondag 22 mei 2011 4 

dinsdag 21 juni 2011   zondag 3 juli 2011 5 

dinsdag 23 augustus 2011 Startzondag zondag 4 september 2011 6 
dinsdag 27 september 2011   zondag 9 oktober 2011 7 

dinsdag 15 november 2011 1e advent zondag 27 november 2011 8 
dinsdag 3 januari 2012   zondag 15 januari 2012 1 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 16 januari t/m zondag 6 maart 2011 
 
(Op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Dit jaar valt Pasen laat, dat betekent dat de tijd na de verschijning van Christus 
(Epifanie) veel zondagen kent. We beginnen met de week van gebed voor de eenheid. 
De dienst is voorbereid door de oecumenische taakgroep, ik zal er in voorgaan. Dit 
jaar is het de beurt aan de kerk in Nieuw-Dijk. Hun vieringen zijn altijd op zaterdag, dus 
de oecumenische viering vindt plaats op zaterdag 15 januari! 
16 januari wordt Johan Boelee als ouderling bevestigd. Ook dat zal een feestelijke 
dienst zijn. We zijn blij dat hij de kerkenraad komt versterken. 
30 januari wordt de dienst mee voorbereid door de Joppers en ook dit jaar sluiten we 
met het thema aan bij de winteractiviteit.  
 
Deze epifanietijd staat in het teken van de brief die Paulus aan de gemeente van 
Korinte heeft geschreven. Het is geen eenvoudige kost. Paulus schrijft daarin zeer 
genuanceerd. Hij wikt en weegt zijn woorden rondom grote theologische vraagstukken. 
We lezen fragmenten uit de eerste 4 hoofdstukken. 
Huub Oosterhuis schreef een lied bij 1 Kor 12, waarvan het laatste couplet op een 
mooie manier weergeeft waar het in deze brief om is begonnen: 

 
‘Weest daarom een van harte en van hoop 
 de geest bestiere uw intiemst verlangen: 
 een nieuwe aarde in gerechtigheid 
 waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
 Geliefden, nooit heeft iemand God gezien. 
 Wie naar de liefde leeft, zal in Hem wonen.’ 
  

Paulus schrijft met zijn brief aan de Korintiërs een brief aan mensen die hij goed kent. 
In een multiculturele stad heeft hij een gemeenschap samengebracht van mensen die 
geraakt zijn door het verhaal dat zij over Jezus gehoord hebben. Uit de brief blijkt dat 
hij er sinds zijn verblijf in Korinte al meerdere keren geschreven heeft; hij weet wat in 
de gemeente speelt. Ze heeft te maken met verdeeldheid. Paulus maakt in zijn brief 
onderscheid tussen ‘diversiteit’ en ‘verdeeldheid’. Verschillen tussen mensen bestaan 
en kunnen zelfs inspirerend werken, verdeeldheid is een negatieve kracht die niet 
voortkomt uit de liefde van God waarop de gemeenschap ten diepste is gefundeerd. 
Paulus hoopt de gemeente van Korinte daar weer op aan te spreken. 
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15 januari 2011 
19.00 uur   : Oecumenische viering in de week van gebed voor de   
        Eenheid in Nieuw-Dijk, zie elders in SAMEN 
 

16 januari 2011 – Tweede zondag na Epifanie, bevestiging ambtsdrager 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Stichting het Passion, Hummelo 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Ellen Geven 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 62:1-5; 1 Korintiërs 1:18-25 
 
‘Kruis en kracht’, Paulus denkt hierover na. Christus lijden, zijn sterven en zijn 
opstanding waar het kruis voor symbool staat, fundeert de eenheid van de gemeente. 
Het is moeilijk om dit te vatten, de concrete betekenis in ons eigen leven. Het blijft een 
mysterie. Hoe kan je uit dit getuigenis kracht putten? Waar komt de wijsheid vandaan? 
Kan vernedering tot opstanding leiden? Kan het gemeenschap stichten als ieder de 
grens van kunnen aanvaart, bij zichzelf én de ander? Zijn we dan in staat om niet 
steeds maar te snel te oordelen? Wie weet heeft Paulus er een antwoord op. 
 

23 januari 2011 – Derde zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk   : Jan de Jong 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jesaja 49:1-7; 1 Korintiërs 1:26-2:5 
 
Wat verbindt nog meer? Wat sticht gemeenschap? Vandaag gaat het om roeping en 
het antwoord daarop als moment van bekering. De roep komt van Godswege, het is 
zoiets als niet meer om Gods bestaan heen kunnen. Op ingrijpende momenten in je 
leven staan we daarbij stil: het wonder van de Schepper, de kracht van nabijheid, het 
besef dat God de bodem onder je bestaan is, zelfs al valt alles weg. En dan spreekt 
deze God. De Bijbelverhalen vertellen iet anders. Hij spreekt, soms door mensen, 
soms door muziek, door stilte, door … en God roept. Wat doen we ermee? Kunnen we 
zomaar antwoorden? En hoe moeten we dat dan doen? Wie weet heeft Paulus daar 
een antwoord op. 

 



6 

30 januari 2011 – Vierde zondag na Epifanie, dienst voor jong en oud 

 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ms. ds. A.U. Melzer,   
      m.m.v. All Together     
Collecte   : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Christien van der Vliet en Wilma Blom 
Kinderkerk   : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Sefanja 2:3;3:9-13;  1 Korintiërs 2:6-16 
 
Hoe weten we wat Gods plannen zijn? Kunnen we zijn schepping doorzien of blijft het 
ongrijpbaar? Wat is wijsheid? Paulus zet Gods inzet voor de aarde tegenover wat hij 
ziet dat mensen ervan hebben gemaakt. Gods wijsheid tegenover macht die tot 
geweld leidt en ten koste gaat van de zwakke. God daarentegen zet dit op zijn kop: 
komt op voor de verdrukte, zij die in wanhoop leven. God is een God die bevrijdt. Maar 
hoe zien we dat om ons heen? Waar kunnen we het ontdekken? Als we de oren 
spitsen zullen we het op onvermoede plekken tegenkomen. 
 

3 februari 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 

6 februari 2011 – Vijfde zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie- Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk   : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Jesaja 43:9-12; 1 Korintiërs 3:9a-17 
 
Wat Paulus vertelt en belijdt is de wereld op haar kop, is dwaasheid in de ogen van 
velen. Soms is geloven ook een beetje je naïviteit behouden ten aanzien van de 
hardheid van de samenleving. Er hoort durf bij. Veel wereldse wijsheden, machten, 
zeker in Paulus’ tijd, verklaren het christelijke geloof tot dwaasheid. En Paulus noemt 
dát weer dwaas. Het is meer dan een woordspel. Geloven betekent dat je soms 
keuzes maakt die haaks staan op gangbare logica. De durf om dromen waar te maken 
en je in te zetten, belangeloos, voor een betere wereld, als vrijwilliger de tijd vrijmaken 
voor een potje schaken bij de buurman die anders de hele dag alleen is. 
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13 februari 2011 – Zesde zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte   : Eredienst en Kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk   : Marco Lenting 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Deuteronomium 30:15-20; 1 Korintiërs 3:18-4:5 
 
Wat kan je troosten? Echt troost bieden, troost die beklijft, blijft hangen en geeft je 
houvast. Paulus gaat daar heel ver in. Natuurlijk kunnen mensen elkaar troosten. Dat 
hebben we allen nodig, nodig om te ontvangen en voor een ander te mogen doen. 
Maar al die troost is verankerd. Paulus stelt dan de moeilijke vraag: van wie ben je? 
Wie dien je? Wie bepaalt jouw leven? En hij kan maar een antwoord geven dat alles 
omvat: mijn enige troost is Christus. Hoe ver deze uitspraak reikt, hoe diep het van 
betekenis is, misschien is dat iets wat we alleen door alle levenservaring heen kunnen 
bevatten. 
 

20 februari 2011 – Zevende zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Stichting stoelenproject De Duif 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Exodus 22:21-27; 1 Korintiërs 4:6-16 
 
Paulus vat alles samen. We horen de woorden die ons doen denken aan de leefregels 
die Jezus aangaf op de berg. Wijsheid, dwaasheid, roeping, bekering, doen en laten, 
kans en mogelijkheden, grens van je kunnen en vertrouwen … in dit alles ontvang je 
ook de zegen. Paulus ervaart aan den lijve hoe zwaar de weg soms kan zijn. De 
weerstand, juist ook binnen de gemeenschap zelf is groot, kost hem veel kracht en hij 
kan dan niet anders dan menselijk reageren. Cynisme is Paulus niet vreemd. Hij weet 
niet of het hem lukt de eenheid in de gemeente te bewaren. Misschien had hij 
strategischer moeten spreken? Maar Paulus ziet zich niet als de leermeester die zijn 
leerlingen met de stok tot de orde roept. Zijn vertrouwen ligt op wat hij met de mensen 
heeft opgebouwd en daarin ziet hij Gods kracht. 
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27 februari 2011 – Achtste zondag na Epifanie 

 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte   : Missionair Werk & Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk   : Jan de Jong 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 49:13-18; Matteüs 6:24-34 
 
Een zondag die we extra erbij krijgen dit jaar. Normaliter zijn deze lezingen over Jezus 
optreden pas na Pinksteren aan de beurt. Het klinkt nu anders: ‘wat maak je je druk, is 
het leven niet meer dan kleding?’ Een tekst die uitdrukking geeft van verwachting, 
maar ook weet heeft van bezorgdheid. Je hebt niet alles in de hand, deze dag, in je 
leven. 
 

3 maart 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
 

6 maart 2011 – Negende zondag na Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie – Zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Deuteronomium 11:18-28; Matteüs 7:15-27 
 
Nog een zondag erbij! Hoe gaan we de 40-dagentijd in? Met gedachtensteunen, met 
‘bind ze om je arm’, ‘kies de smalle weg’, weet dat je moeite zult moeten doen, 
oppassen voor wolven in schaapskleren – maar misschien toch vooral met in je 
achterhoofd de wetenschap dat degene die wist van bouwen op een rots, als zand in 
een vloed werd weggespoeld uit de stad van de mens. … een weg van bezinning zal 
het worden. Hij neemt ons mee door de diepte heen om ons de paasochtend te laten 
ervaren. 
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Van de predikant 
Prachtige kerstvieringen liggen achter ons. Het kinderkerstfeest, met een bijzonder 
verhaal van de kandelaar, het kerstverhaal dat ook aansloot op de projecten op school 
en bij het verlaten van de kerk … een pad van licht en het geluid van de 
midwinterhoorn. Dank aan allen (!) die hebben meegewerkt vóór en achter de 
schermen. De kerstnacht met prachtig nieuwe liederen van de cantorij. Het was 
feestelijk. De kerstochtend, anders van sfeer door ‘All Together’ zette de lijn voort. Ook 
voor deze diensten dank aan ieder die heeft meegeholpen. Het was een kerst van 
vreugde én verdriet, van uitbundigheid en ingetogenheid. Van gebed en muziek. Bert 
Talens was zo onder ons en weer werd duidelijk wat hij deed, betekende en hoe 
onthand we zijn. En dan de vele handen die meehelpen om alles op te vangen. Dank. 
 
Zo aan het eind van een jaar kijk je terug. Ook in 2010 is er veel in onze gemeenschap 
gebeurd. Bijzondere kerkdiensten. Het begon met de themaviering rondom zinloos 
geweld, de tegel ligt er. Er waren twee diensten die uitgezonden zijn door de Ikon waar 
veel positieve respons op kwam. De jeugd trok geregeld naar Halle om op 
zondagavond de jeugddiensten mee te vieren of mee te doen. Dit alles in het teken 
van Bonchida. De geweldige reis naar Roemenië en het ontstaan van nieuwe 
vriendschappen, ontmoetingen over cultuurgrenzen heen.  
 
De oecumenische vieringen die altijd zo intens werden voorbereid, de liederen 
uitgezocht, het oecumenisch koor dat speciaal hiervoor repeteert: een feest, of het 
gaat om de week van gebed voor de eenheid, de pinksterwake, vredesweek of de 
prachtig ingetogen adventsvespers.  
 
En dan was er dit jaar voor het eerst de openluchtdienst. Een beetje regen, zon, 
plezier en een mooie beschutte plek. Dat vroeg om herhaling. Wat ook nieuw was zijn 
de bijzondere diensten op zaterdagavond waarbij samen zingen centraal staat. Vanuit 
de taakgroep eredienst waren we ook betrokken bij de Thomasvieringen in Zevenaar 
en zijn er ideeën om een keer een zaterdagviering in het licht van Taizé te 
organiseren. De oogstdankdienst was ook dit jaar overweldigend. Op de website 
waren de foto’s te zien van alle bakjes die naar gemeenteleden werden gebracht. 
Iedereen hielp mee. En direct daarna starten de kinderen weer hun project van de 
schoenendozen. Dit jaar was de tijd erg kort en toch!!! We brachten 55 dozen naar 
Doetinchem. De kinderen trots en de dank die ons werd toegezongen op kerstochtend 
was terecht!  
 
In Meulenvelden zijn ondertussen de diensten een vast onderdeel geworden. Dat 
vraagt veel organisatie en we zijn dankbaar voor alle vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten, halen, brengen, praatje, klaarzetten, etc etc…. zonder jullie was het niet 
mogelijk. Dit jaar zijn we ook met een inloopochtend begonnen. Een soort 
gespreksgroep, waar we met elkaar praten, zingen en lief en leed delen. Bijzondere 
ochtenden elke keer weer. Dit geldt ook voor de groep rondom verlies. Tot steun is het 
geweest en ik ben bijzonder dankbaar voor de vertrouwelijkheid en openheid.  
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Ook organiseerden we een aantal thema avonden. In het licht van het missionaire elan 
vanuit de landelijke kerk was er de avond over missionaire modellen. In het licht van 
het nieuwe liedboek een avond om er alvast wat meer over te horen en met elkaar te 
zingen. In het licht van het pastoraat een avond over de palliatieve thuiszorg. Hiermee 
werd een doel vanuit de kerkenraad gerealiseerd, waarbij elke taakgroep een keer iets 
organiseert wat ons bezig houdt. De KiA begon met een interactief project in Jessore.  
 
Fascinerend hoe dankbaar internet kan zijn om contacten te leggen en te verdiepen. 
De sobere maaltijd ging dit jaar over Kameroen, ook een project van de KiA, waarbij ik 
zelf persoonlijk betrokken ben geweest. Een uitwisseling van theologen uit drie 
verschillende culturen: Roemenië, Kameroen en Nederland.  
…. en daarnaast was het gewone werk. Heel veel (!) bezoeken zijn er gebracht door 
alle ambtsdragers en pastorale medewerkers, veel overleg is er geweest en dan zijn er 
de zondagse diensten. Zonder de inzet van ieder achter de schermen niet te 
realiseren, niet zonder de betrouwbare inzet van Rolf Zandbergen op het orgel en 
Trudi Boelee als cantrix, de cantorij, het gospelkoor de oecumenische zanggroep …. 
wat zijn we gezegend!!   
 
Voor mij is de paascyclus altijd weer een hoogtepunt van het kerkenwerk: samen 
delen op Witte Donderdag, de stilte en ingetogenheid van de Goede Vrijdag, de 
doortocht en de doop op Stille Zaterdag, de overwinning met Pasen en de komst van 
het nieuwe licht. 
 
2010 was een bewogen jaar, veel is er gebeurd voor jong én oud.  
Dank voor ieders inzet, 
 
            Annette Melzer 

In memoriam Bert Talens 
 
Vlak voor de kerst is Bert Talens overleden. Graag had hij dit feest van het licht van 
Christus nog willen meemaken. De voorbereidingen hiervoor waren getroffen. De 
kerstdagen waren voor ons allen anders. We vierden kerst dubbel: uitbundig vanwege 
de belofte en ingetogen vanwege de rouw. Bert wou het zo. Hij droeg de 
gemeenschap de afgelopen jaren. Op zijn doortastende manier zette hij koers uit. 
 
Tijdens de uitvaart benoemde ik hem als gepassioneerde man. Passie … dat tekent 
hem in zijn plezier, zijn humor, zijn gedrevenheid, zijn ongenuanceerdheid en 
volhardendheid. Passie geeft ook aan hoe je er ook onder kan lijden, dat wat je aan 
goeds voor ogen hebt voor de ander onzichtbaar is, en gedwarsboomd kan worden 
door onverschilligheid. Passie tekent bij uitstek de weg die je gaat in het geloof,  een 
weg van bevrijding op zoek naar Gods vrede en het steentje dat ieder van ons daarin 
bij kan dragen, de passie van het je inzetten voor wat je drijft. Voor Bert was dat het 
wezen van het bestaan! En hierbij hoort enthousiasme in de letterlijke betekenis: ‘en 
theou’ in God zijn, dan hoef je er niet veel woorden over te spreken, nee je gaat het 
eenvoudigweg laten zien, dan is God gewoon bij je. Maar enthousiasme zoekt het licht 
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op of je wilt of niet, het werkt aanstekelijk. Bert hoefde niet per se zelf in het licht te 
staan, maar misschien ook juist door het wel te doen werden wegen open gezet om 
gemeenschap op te bouwen, binnen en buiten de kerk, gemeenschap die stoelt op de 
oude waarden van solidariteit, omzien naar de ander. Het was zoveel en één voor één 
verdiende het een lintje. Het liefst zou hij het helemaal alleen hebben gedaan, zijn 
visioen was duidelijk … voor hem, de weg al klaar. Ging het anders, dan was het 
moeilijk om het uit handen te geven en deed hij achter de schermen veel … soms 
alles. Als je zicht hebt op het grote geheel, dan wil je controle houden omdat je 
consequenties van dingen sneller beseft, vooruit kan denken. Een voortrekker, dat was 
hij … in dienst van de ander of de gemeenschap. Het is niet te tellen hoe vaak een 
nieuw initiatief van hem en met hem de krant haalde … soms leek het wel een spel.  
Waar hij ‘ja’ op zei, daar ging hij voor. En voor ons als gemeenschap was dat naast 
zijn ambtelijke en bestuurlijke taak heel veel: beheerder van de begraafplaats, 
verzorgen van het drukwerk, de catering als er onverwacht bezoek kwam, de 
statenbijbel, 400 jaar kerkelijk Didam ….  
 
In de adventstijd hebben we in kleine kring het avondmaal aan de Heideweg gevierd. 
De vrede van Christus elkaar toegewenst en elkaar de zegen gegeven. Nergens 
klinken de woorden van het tafelgebed indringender en zetten we in het delen van 
brood en wijn een geloofsteken van licht tegenover alles wat benauwt. Tijdens de 
uitvaart lazen we de woorden van Paulus uit de Kolossensenbrief:  
 
‘doet dat dan: innerlijke ontferming, goedheid,  
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 
Verdraagt elkaar, indien de een tegen de ander een grief heeft 
gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet dit evenzo 
in liefde, als band der volmaaktheid 
en de vrede van Christus regere in uw harten 
weest dankbaar.’ 
 
Met Bert verliezen we een spil in onze gemeenschap, dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft gedaan. Het verlies voor de familie is veel groter. De tijd haalde hem in. Bert 
stierf te vroeg, had nog zo veel plannen. Met elkaar zullen we de weg verder gaan. 
Onze steun, gedachten en gebeden gaan uit naar Roely en de kinderen. Laat het hen 
merken, niet alleen nu maar ook in de tijd die komt. 
 
            Annette Melzer 
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Van de kerkenraad 
 
U zult begrijpen dat op de laatste kerkenraadsvergadering, 25 november 2010, het 
belangrijkste gespreksonderwerp het ziekteproces van Bert Talens betrof. Zó uiten we 
nog onze zorgen over Bert en zó is hij ons ook al ontvallen en hebben wij hem, na een 
heel indrukwekkende uitvaartdienst vanuit de Mariakerk, samen met Roely en de 
kinderen naar zijn laatste rustplaats aan de Wilhelminastraat mogen begeleiden. 
Het zal vreemd zijn zonder Bert, die op een geheel eigen wijze leiding gaf aan de 
kerkenraad: duidelijke mening, geen “geneuzel” (zoals hij gezeur altijd noemde) en de 
vaart er in. Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen, dat ik zelden met iemand zo nauw 
en prettig heb samengewerkt. Al waren we het lang niet altijd met elkaar eens: we 
kwamen er altijd weer uit en op een manier waar iedereen zich goed bij voelde! Samen 
met de andere leden van het moderamen plannen, vergaderingen voorbereiden, 
dubbel liggen van het lachen, regels uitzoeken, afwegen hoe we moeilijkheden te lijf 
moeten gaan, samen zeuren en je ongenoegen uiten (ook dat moet je nl. af en toe 
samen kunnen): het zal allemaal anders worden. 
Bert was een duizendpoot, die voor en achter de schermen met hart en ziel veel werk 
voor onze kerk verzette. Niet alleen in de kerkenraad, maar ook op tal van andere 
plekken en momenten zal hij gemist worden! 
In de diensten van zondag 2 en 9 januari 2011 is de naam van Johan Boelee 
afgekondigd. Als er geen gegronde bezwaren ingediend worden, zal Johan op 16 
januari als ouderling bevestigd worden. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 
(31 januari a.s.) moet uit het midden van de kerkenraadsleden een nieuwe voorzitter 
gekozen worden. Zo schrijft de kerkorde deze tussentijdse wisseling voor en zo wordt 
die vanzelfsprekend ook uitgevoerd. Tot 31 januari zal Gerrit Kooij het voorzitterschap 
waarnemen. 
Mij rest te melden, dat er nog steeds gemeenteleden benaderd worden met de vraag 
of zij op korte termijn iets voor onze gemeente kunnen en willen betekenen, hetzij als 
diaken, ouderling, kerkrentmeester of als scriba. 
Wilt u meer weten, zelf informatie over een van deze vacatures inwinnen: u kunt me 
altijd bellen, mailen óf onder het genot van koffie of thee bijgepraat worden in het 
Karrewiel!  
Als kerkenraad zullen we ook in 2011 onze schouders weer onder ons werk zetten, 
zodat Bert van hier boven tevreden op ons neer zal kunnen kijken! 
 
Arja Schep – van der Klis 
Scriba. 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
Bert Talens 
Het overlijden van Bert Talens heeft in het college diepe sporen achtergelaten.  
Eén van de taken van Bert was het beheer van onze begraafplaats aan de 
Wilhelminastraat. Daar is nu ook zijn laatste rustplaats. Wij zullen hem missen. 
Wij wensen Roely en de kinderen veel sterkte toe. 
 

Actie Kerkbalans 2011 
Onder het motto “Een kerk is van blijvende waarde” zullen alle lidmaten in de periode 
van 17 tot 30 januari weer worden benaderd voor hun jaarlijkse financiële bijdrage aan 
de instandhouding van onze plaatselijke protestantse gemeente. 
Wij vragen uw speciale aandacht voor de informatiefolder en de brief in de Kerkbalans-
envelop. 
 
In het afgelopen jaar zijn we wederom geconfronteerd met onvoorziene, maar 
noodzakelijke uitgaven (o.a. vernieuwen dakgoten en hang/sluitwerk van de pastorie, 
reparatie grote orgel, aanpassen vloer in technische ruimte en vernieuwen van 
keukenapparatuur). 
 
Toch ziet het college, mede gelet op uw financiële bijdrage in de afgelopen jaren, de 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 

Overige acties:   
  
     €  toegezegd €  ontvangen tot 29 december 
Kerkbalans 2010          46.543,00       43.213,00 
Eindejaarscollecte            582,00 
Solidariteitskas          3.180,00 
 

Verwerking van uw financiële bijdragen 
Indien u een acceptgirokaart heeft ontvangen en een bijdrage via internet wilt 
overmaken, verzoeken wij u dringend om in het scherm van uw bank te kiezen voor 
acceptgiro en de 16-cijferige nummercode te vermelden. Deze code bevat namelijk 
het kerklidnummer van de ‘gever’ en het nummer van de actie waarvoor de bijdrage is 
bestemd (kerkbalans of solidariteitskas of eindejaarscollecte). 
Dit bespaart de bijdrageadministrateur veel tijd en energie. 
 
Indien u wilt betalen en geen acceptgirokaart met nummercode heeft, vermeldt u dan 
alstublieft duidelijk het doel waarvoor de bijdrage is bestemd en de naam van de 
‘gever’. 
 
Ter illustratie een voorbeeld zoals het niet moet: 
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Marietje van Boven is belijdend lid van de Protestantse gemeente in Didam en woont 
samen met Evert Nooitgedacht die geen lid is van onze kerk. Marietje wil geld 
overmaken voor de solidariteitskas maar is de acceptgiro kwijt. Geheel te goeder trouw 
maakt zij € 10,00 over van de rekening van Evert. 
En nu komt het: de bijdrageadministrateur krijgt een bankafschrift van de rekening van 
de kerk en daar staat op: bijgeschreven € 10,00 door de heer E. Nooitgedacht. En 
zoek dan maar eens uit wie de gever is en voor welk doel deze bijdrage is bestemd. 
 

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,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,- 
 

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan de heer Ap Folmer. 
Dit geldt uiteraard ook voor wijzigingen. 
 

Verkoop meubilair 
Zoals u weet, is vorig jaar september het (zit-)meubilair in het kerkzaaltje vernieuwd.  
De oude stoelen werden opgeslagen onder het mom van: “je weet maar nooit of je ze 
nog nodig hebt.” 
Het college heeft thans besloten de stoelen te koop aan te bieden. 
Het betreft een partij van 60 stoelen. Verkoopprijs € 2,50 per stuk. 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Ap Folmer. 
 
            Wim Kooijman 
            Secr./penn.m. 

 
 
Donderdag 20 januari 2011 is er weer een inloopmiddag 50+. Aanvang 14.30 uur in 
het kerkhuis. 
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Kerkinactie 
 
Didam 
 
 

Woensdag 16 februari om18 uur is er een grote gemeenteavond met een maaltijd, 
waar de school in Jessore, de CCTS, centraal staat. 
 
Bij het avondmaal geven we steeds aandacht aan deze school. Via E-mail hebben we 
contact met de directeur, waar wij u steeds van op de hoogte houden. De foto’s van 
deze berichten hangen in het kerkhuis.  Een DVD, die gemaakt is van een 
avondmaalsdienst, hebben we op hun verzoek toegestuurd. 
Jan Vermeer uit Dronten is daar geweest bij de opening van de tweede verdieping op 
de school. Hij heeft er erg mooi film- en fotomateriaal van gemaakt en wil ons dat laten 
zien. 
Wij willen dat doen met een goede maaltijd, dat past bij het doel. 
Door onze betrokkenheid bij deze school in Jessore verwachten wij een grote 
opkomst. 
Wij beloven u dat u om 21 uur weer thuis kunt zijn. 
Hartelijk welkom dus op 16 februari. 
 

De Kerstmarkt 
Van de wereldwinkel hebben we bericht ontvangen dat men hééééél erg tevreden is 
over de kerstmarkt. 
De omzet was meer dan andere jaren. Maar in het bijzonder is men blij met het 
bekend maken van de winkel in Zevenaar. Kijk, daar doen we het voor. 
Fijn om zo’n positief geluid te horen. 
 
           Klaas van Hamburg 
 

Activiteiten vanuit de Oecumene 
 
Als u dit leest is het net kerstmis geweest, het feest van de Geboorte van een Kind, 
een tijd om samen te zijn met mensen die je dierbaar zijn. Op weg naar kerst zijn 
voorgangers en vrijwilligers druk doende met de voorbereidingen van alle vieringen. 
Ondanks al die drukte voor de ‘eigen’ kerk, is het de Taakgroep Oecumene weer 
gelukt om vier adventsvespers voor te bereiden. Wellicht heeft u een van de vespers 
bezocht, en er hopelijk van genoten. 
 
De volgende activiteit van de taakgroep Oecumene is de viering op zaterdag 15 
januari om 19.00 uur in Nieuw Dijk. Deze viering is ter gelegenheid van de ‘Week van 
Gebed voor de Eenheid van Christenen’. Ze wordt weer ondersteund door een 
Oecumenisch koor, bestaande uit koorleden van verschillende 
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geloofsgemeenschappen. Door de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie is 
een gezamenlijk thema vastgesteld: ‘Trouw en Toegewijd’. Honderdduizenden 
Christenen, verspreid over de hele wereld, voelen zich verbonden met elkaar, willen 
‘handen en voeten’ geven aan hun overtuiging en zullen aan de vieringen in deze 
week deelnemen. 
 
Uw reacties op onze activiteiten horen we vaak in de korte gesprekjes na afloop van 
de vieringen. Wij zouden het fijn vinden om - over en weer - wat meer met elkaar in 
gesprek te komen. Om dat te bereiken willen we in het nieuwe jaar op weg naar 
Pasen, een gelegenheid plannen om met elkaar aan de tafel te gaan zitten. Van elkaar 
te horen: wat beweegt jou eigenlijk? Via de kerkbladen ‘Samen’ en ‘Samen Onderweg’ 
zullen we u over de datum informeren. 
 
Namens de Taakgroep Oecumene, die bestaat uit ds. Annette Melzer, pastoor Ben 
Aarsen, Wim Locher, Trudi Boelee, Dorien Schlief en ondergetekende wensen we u 
allen een voorspoedig 2011. 
 
            Ali Kobesen 
 

Inloopochtenden Meulenvelden 
  
Ook in het nieuwe jaar gaan we door met de inloopochtenden in Meulenvelden en net 
als vorig jaar op de derde woensdag van de maand. De data voor de eerste helft van 
het jaar zijn dus 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei en 15 juni . 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 
 

Van het pastorale team 
10 November is traditiegetrouw de dag van de mantelzorger. 
De laatste vergadering (23 nov.) openden wij met het volgende artikel, “woorden 
zonder woorden”, uit : Met de hand op het hart van Hans van Wetten. 
Mantelzorgers moeten worden gekoesterd, niet alleen voor hun grote inzet, maar ook 
als degene die de kosten in de gezondheidszorg betaalbaar houden. 
Laten we allen het goede voorbeeld blijven geven. 
 

Woorden zonder woorden 
 
Terwijl iedereen langs hen heen liep over de lange gang die twee gebouwen met 
elkaar verbond, stonden ze daar. Hij in een rolstoel, zij beladen met tassen. Naast de 
dagelijkse bezoeken aan haar man wijdde ze zich aan de was, de boodschappen en 



17 

de administratieve beslommeringen van het gezinsleven. Alhoewel, van een echt 
gezinsleven was al een paar jaar geen sprake meer, sinds hij was opgenomen in het 
verpleeghuis. ‘Schatten zijn het allemaal, maar geen van al die zorgende mensen weet 
hoe het is om tussen het huis en het verpleeghuis heen en weer te blijven fietsen’, 
dacht ze. 
 
Sinds haar man getroffen was door een ernstige beroerte, daardoor een eenzijdige 
verlamming met afasie had opgelopen en in het verpleeghuis verbleef, deed ze dat: 
twintig minuten heen, twintig minuten terug, twee keer per dag. En dat al drie jaar. 
Natuurlijk hield ze van hem. Zielsveel zelfs, maar het was een zware opgave. Steeds 
twee keer per dag afscheid nemen, steeds die onmacht. Wat zou ze hem graag mee 
naar huis nemen. Hij was altijd een vakman geweest. Meubelmaker. Een vriendelijke, 
altijd verzorgde man, die elke morgen groette. Het enige dat hij niet kon was het zelf 
zeggen: ‘Goedemorgen.’ 
Het was hem aan te zien dat hij blij was met het bezoek van zijn vrouw. Gelukkig had 
hij sinds enige tijd een eigen kamer en dat was een hele vooruitgang. Zijn 
gezichtsuitdrukking sprak boekdelen. Verdriet om zijn onvermogen, verdriet om verlies. 
Vreugde van de nabijheid van zijn vrouw. ‘Hij is er altijd voor mij geweest en nu nog,’ 
zei ze. ‘Dat heen-en-weergedoe, jaren aan een stuk, dat hoort er nu eenmaal bij.’ 
Terwijl ze dat tegen mij zei, keek hij haar aan met vochtige ogen. Deed hij altijd, als hij 
verdrietig was. ‘Wat zou je graag tegen me praten. Maar ik weet wat je zeggen wilt. Je 
vertelt me genoeg met je ogen,’ zei ze met alle respect en liefde die ze in zich had. En 
wat zou ik die man graag, al was het maar één keer, de mogelijkheid geven om zeven 
woorden te zeggen waarvan ik wist dat ze gegrift stonden in zijn hoofd, maar die hij 
niet kon uitspreken. Gewoon zeven simpele woorden, maar intens genoeg om nooit te 
vergeten: ‘Vrouwlief, wat houd ik toch van jou.” 
 
‘De gang naar het verpleeghuis zal een blijvende zijn,’ zei ze op een dag tegen me. ‘Ik 
hoop dat we nog jaren van elkaar mogen blijven genieten, maar mocht hij er op een 
dag niet meer zijn, dan blijf ik hier als vrijwilligster. Dat is mijn grootste wens.’ Hij keek 
haar aan, zijn ogen vochtig. Ik weet zeker dat hij die zeven woorden, die zeven 
brandende woorden toen had willen zeggen: ‘Vrouwlief, wat hou ik toch van jou.’ 
 
       Namens het pastorale team, Dieneke Ros. 
 

Taizé aan de Maas  
 
Ieder jaar tussen Kerst en Nieuwjaar, organiseert de 
oecumenische broedergemeenschap van Taizé een 
Europese bijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats in 
een grote stad in Europa. Dit jaar vond de ontmoeting plaats 
in Rotterdam. 
 

Van dinsdag 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011 kwamen zo'n 30.000 
jongeren naar Rotterdam om samen een etappe van de "Pelgrimage van vertrouwen" 
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te maken. De jongeren werden ondergebracht in gastgezinnen in Rotterdam en wijde 
omgeving.  
 
Alle kerken en geloofsgemeenschappen hebben 
meegedaan. Zelfs Joodse en 
Moslimgemeenschappen deden mee.  De 
jongeren werden opgevangen in de gastgezinnen; 
's ochtends waren er diensten in de gastkerken en 
gepreksbijeenkomsten. Daarna ging iedereen 
richting het Ahoy-complex. Daar waren 's middags 
en 's avonds gebedssamenkomsten. Tussendoor 
was er ruimte voor gesprek en ontmoeting in 
workshops.  
 
Zelf zijn wij op donderdag naar Rotterdam 
geweest. De door een broeder van Taizé gegeven 
workshop over het Bijbelboek Openbaring was 

heel verhelderend. Het gedeelte 
van de presentatie  
van de Afrikaanse kerken dat we 
meemaakten was heel uitgelaten 
en expressief. Als contrast, maar 
toch ook een geheel ermee 
vormend, waren de  
gebedsdiensten. Heel 
indrukwekkend om te ervaren hoe 
stil 30.000 mensen in een volgepakt 
Ahoy kunnen zijn. 
 
Het is moeilijk te beschrijven aan 
mensen die er niet waren hoe de 
sfeer in Ahoy was. Een goede 
poging was er op TV. Een unieke, 

oecumenische samenwerking tussen EO en RKK resulteerde in een dagelijks Taizé-
journaal. Dit journaal, veel filmpjes, gesprekken en informatie is terug te zien op de 
speciale website: http://www.taizeaandemaas.nl 
 
 Taizé is een oecumenische gemeenschap; deze ontmoeting in Rotterdam heeft ook 
veel bijgedragen aan wederzijds begrip en kennis van geloofsgemeenschappen van 
zeer diverse signatuur in de regio Rotterdam. Tijdens de laatste avondviering was er 
een (ook letterlijk) bont gezelschap van kerkelijk leiders aanwezig.  
 
           Arrie van der Vliet 

 
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam was 
één van de bekende personen die aanwezig 
waren en een workshop gaven. Hier samen 
met bisschop van Luyn. Verder waren alle 
leiders van alle Nederlandse kerken 
aanwezig; namens de PKN, ds. Plaisier. 

 
Een volgepakt Ahoy tijdens een gebedsdienst, voorin een 
symbolisch zeilschip, geflankeerd door bijbelse taferelen 
van Rembrandt. 
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Thomasviering in Zevenaar 
 
ZATERDAG 29 januari, 19 UUR in de  ANDREASKERK op de MARKT te ZEVENAAR  
 
Ook dit jaar zijn er weer Thomasvieringen, we hopen er drie te houden. 
Het thema dat we dit jaar gekozen hebben is  Horen,  Zien en Spreken. Hoe 
communiceren we met elkaar, kunnen we goed luisteren, wat laten we van onszelf 
zien, waar spreken we over? 
Het thema voor deze eerste viering is ”Horen”. Een thema met veel aspecten.  
In de bijbel spreekt de Eeuwige tot zijn volk: Hoor, Ik ben jullie enige unieke God, houd 
je aan mijn regels, dan zal Ik bij jullie zijn. 
Maar luisteren wij daar naar, en hoort de Eeuwige ons wel? Hebben we zelf aandacht 
voor anderen, horen we echt wat ons gezegd en gevraagd wordt. Of staan we al weer 
direct met onze (ant)woorden klaar? 
We hopen het thema op inspirerende, en hier en daar wat ludieke wijze, aan de orde 
te stellen.  
En het zal, als gewoonlijk, via muziek, liederen, beelden en gedichten worden belicht. 
Het koor ‘One Step Beyond’ onder leiding van Rein Helmink verleent medewerking. 
Paul Sweers speelt piano. 
In eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, kenmerkend voor de Thomasvieringen 
zullen we over het thema nadenken.  
 
We hopen op een fijne viering. 
Ieder die belangstelling heeft wordt vriendelijk uitgenodigd. 
Voor meer informatie: parochiesecretariaat, tel. 0316-523468 
            Henk Herstel 
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Personalia 
Overleden 
• 22 december 2010 Dhr. B.H. Talens, Heideweg 3. 
• 29 december 2010 Dhr. J.R. Jansen, Zonnebloemstraat 38. 

Gevestigd 
• Dhr. J. van Zomeren, Landgoed 8. 
• Fam. A.G. Weststeijn –Tacke & 2 kinderen, Pr.Bernhardstraat 3.  

Verhuisd 
• van Wilhelminastraat 103-8 naar Tesma 39, Dhr. G.H. Garretsen.  

Vertrokken 
• naar Nijmegen  Dhr. A.C.de Kroon, Ploeg 5. 
• naar Deventer  Dhr. H. Liedenbaum, Karrewiel 24. 
 
 
 
 
 
Donderdag 20 januari 2011 is er weer een inloopmiddag 50+. Aanvang 14.30 uur in 
het kerkhuis. 
 
 



21 

Zondag 30 januari 
organiseert de evenementencommissie weer de 

winteractiviteit! 
We gaan er weer een gezellige dag van maken 

 

Zoals gebruikelijk beginnen we de dag met een kerkdienst 
voor jong en ouder.  We blijven daarna in de kerk, het 
programma is als volgt: 
 

§ 10:00 Kerkdienst voor jong en ouder 
§ 11:30 Koffie met wat lekkers 
§ 12:30 Start activiteit 
§ 14:30 Gezamenlijke maaltijd 
§ 16:00 Afsluiting 

De dienst is voor 
jong en ouder en ook voor de 
kinderen zal er een eigen 
programma zijn, komen jullie dus 
ook mee naar de kerk die dag? 
We hebben jullie nodig en we 
vinden het erg gezellig als jullie er 
weer met zo velen zijn!! 

 
Opgeven voor de winteractiviteit graag 
VÓÓR 25 januari, bij: 
Anneke Ketterink - Zandbergen, 
Bij voorkeur via mail: lakz@planet.nl  
of tel.: 0316 221752 of  

Tot dan! 
De activiteitencommissie: Anneke, Dieneke, Desiré, Gijs en Arja 
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Agenda 
16 jan 10.00 uur Tweede zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed,  
    mw. ds. A.U. Melzer 
17 jan 14.00 uur Taakgroep Pastoraat 
  19.45 uur Gospelkoor 
  20.00 uur Gezamenlijk overleg (Prot. kerk/ RK. kerk/ Werkgroep   
    Oecumene) 
18 jan 19.30 uur Cantorij 
  20.15 uur Diaconie 
19 jan 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
20 jan 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
23 jan 10.00 uur Derde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed,   
    mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
24 jan 19.45 uur  Gospelkoor 
  20.00 uur Taakgroep Eredienst 
    Moderamen 
25 jan 19.30 uur Cantorij 
30 jan 10.00 uur Vierde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed,   
    mw. ds. A.U. Melzer 
31 jan 19.45 uur Gospelkoor 
  19.45 uur Kerkenraad 
  1 feb 18.30 uur Inleveren kerkbalans-enveloppen 
  19.30 uur Cantorij 
  3 feb 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
  6 feb 10.00 uur Vijfde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Tafel, mw.  
    ds. A.U. Melzer 
  7 feb 19.45 uur Gospelkoor 
  8 feb 19.30 uur Cantorij 
13 feb 10.00 uur Zesde zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed, ds.  
    G. de Fockert, Zutphen 
14 feb 19.45 uur Gospelkoor 
15 feb 19.30 uur Cantorij 
16 feb 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
  18.00 uur Gemeenteavond Kerk in Aktie 
17 feb 19.00 uur Verjaardagsfonds 
20 feb 10.00 uur Zevende zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed,  
    mw. ds. A.U. Melzer 
21 feb 19.45 uur Gospelkoor 
    Moderamen 
22 feb 19.30 uur Cantorij 
23 feb 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
27 feb 10.00 uur Achtste zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Gebed,  
    mw. ds. A.U. Melzer 
28 feb 19.45 uur Gospelkoor 
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  19.45 uur Kerkenraad 
  1 mrt 19.30 uur Cantorij 
  19.30 uur Redactievergadering SAMEN. Inleveren kopij vóór 19.30  
    uur 
  3 mrt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
  6 mrt 10.00 uur Negende zondag na Epifanie, dienst van Schrift en Tafel,  
    mw. ds. A.U. Melzer 
  7 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
  8 mrt 19.30 uur Cantorij 
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