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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 februari 2011 



3 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ........................................... 3 
Voorwoord................................................... 3 
Overzicht kerkdiensten............................... 4 
Van de predikant......................................... 9 
Rondom de kerkenraad............................10 
Van het College van Kerkrentmeesters...11 
Kerk in Actie..............................................13 
Gemeenteavond Kerk in Aktie .................14 
Omgaan met verlies. ................................16 
40dagentijd: tijd van inkeer en bezinning 16 

Is er belangstelling voor kerktelefoon?17 
Hulp gevraagd!.....................................18 
Grote sponsoractie !!............................18 
Solidariteitsmaaltijd 2011.....................19 
Nieuws van het verjaardagsfonds .......20 
Winteractiviteit op zondag 30 januari ..21 
Inloopmiddag........................................24 
Gave vakanties.....................................24 
Personalia.............................................25 
Agenda..................................................26 

Voorwoord 
Ontmoeten 

  
Ontmoeten is de stap durven zetten, 
Je ware gezicht durven tonen, 
Je vrees en je onzekerheid opzij schuiven 
En je vertrouwen aan iemand schenken, 
Weten dat je geborgen bent. 
Ontmoeten is niet veel vragen stellen, 
aandringen of uitpluizen, 
beslag leggen of veroordelen. 
Ontmoeten is nooit ‘moeten’ 
Het is aanvoelen, luisteren, stil worden. 
Ontmoeten geeft nieuwe horizonten aan je leven. 
Je moet voortaan je kleinheid, je onmacht, 
Niet meer verbergen, 
Je moet ze niet langer alleen dragen, 
Er is iemand bij wie je altijd terecht kunt. 
  
        Coen Wessel 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 april, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 13 maart  t/m zondag 10 april 2011 
(na afloop van de kerkdiensten staat er koffie en limonade klaar in het kerkhuis) 

Thema ‘Ontmoeting met het licht: Ik zie je!’ 
 
In de joodse traditie staat tijdens de paasviering het verhaal van de uittocht uit 
Egypte centraal. In de Stille week wordt dit ook gelezen. Het vertrek uit de 
slavernij, vervolgens 40 jaar moeten trekken door woestijn, naar een land waar 
leven mogelijk is, 10 leefregels als basis. Tijdens de tocht door de woestijn 
begeleidt de Levende, de Eeuwige, God zelf, het volk met een lichtende vuurzuil. 
Een kolom van Licht die herinnert aan zijn nabijheid, aan het Licht dat de 
Barmhartige kan schenken in dagen van duisternis en wijst naar bevrijding uit 
wat in je leven doods is. Dat licht is er altijd, maar je moet het leren zien. Soms 
even… Er oog voor krijgen en ontdekken dat een ontmoeting met een ander 
mens, met de natuur, een ontmoeting kan zijn met de Ander, die je verder helpt 
op je levensweg. Een weg naar waarachtig leven, naar opstaan uit alles wat je 
als woestijn kan omschrijven: onrecht, geweld, ziekte, depressie … 
In de christelijke traditie leidt de weg door deze woestijn heen. Er doorheen. En 
dan is er nieuw leven: van een bevrijd en verlost mens. Verlost van verderf, 
wordt ons toegezegd, van wat beknelt, klein houdt, leven in de kiem smoort. Een 
weg die leidt naar de naaste, de mens naast je, naar de aarde die levensgrond is 
onder je voeten en bij dit alles … het eeuwige licht dat de weg verlicht. Kan dat? 
Ja, dat vieren we voluit met Pasen. Jezus is ons daarin voorgegaan, heeft de 
weg gebaand. 
 
De 40dagentijd geeft de kans om tot inkeer te komen. Om 40 dagen lang je te 
bezinnen, te oefenen in het laten en dus iets extra’s te kunnen doen. Kerk in 
Actie geeft er handvatten voor. 
 
Zo trekken we samen op: hoopvol naar de Paasdagen, het grootste christelijke 
feest!  
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Ontmoeten 
 
Is meer dan iemand tegen komen 
of bij elkaar zijn. 
Je ontmoet niet zoveel mensen. 
Ontmoeten heeft iets  
van verwondering en herkenning. 
De ander is antwoord op de vraag 
op iets in jou. 
Een echte ontmoeting raakt je. 
Ze vraagt openheid van jou. 
Niet dat je alles moet zeggen 
tegen de ander, 
maar wel dat die ander 
jou iets mag zeggen of vragen. 
Ontmoeten is de ander binnenlaten in 
het huis van jezelf 
met het risico 
dat hij of zij ontdekt 

dat niet alles echt is in je huis 
dat je je soms anders voordoet 
dat je kwetsbaar bent 
en soms gewoon anderen napraat. 
Iemand ontmoeten is 
iemand binnenlaten 
in de binnenste cirkel van je leven. 
De Ander zal vragen naar je 
ervaringen 
gewoontes, gevoelens en 
opvattingen. 
Pas als je de ander 
zo diep laat binnendringen 
kun je van een ontmoeting spreken. 
 
Een echte ontmoeting laat sporen na, 
God-zij-dank. 

 

13 maart 2011 – Eerste zondag in de 40dagentijd ‘Ontmoeting in de   
            woestijn’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Genesis 2:15-3,9; Matteüs 4;1-11 
 
project KiA: meeleven met drugsverslaafden in Amsterdam – steun aan het 
   pastoraat aldaar. 
 
Jezus wordt door de Heilige Geest meegevoerd naar de woestijn om daar in die 
ruimte zonder ruis helder te krijgen waar zijn missie ten diepste om gaat. Hij wordt 
door het kwaad beproefd. De Satan vraagt hem om van stenen brood te maken, 
genoeg om de wereld te voeden. Heel de wereld zal aan zijn voeten liggen. 
Beproeving, Gods beproeving. Jezus echter blijft zuiver aan zichzelf. Hij wijst naar 
zijn eigen bron, naar de Ander, het licht van God in wiens licht hij wil leven. Dat  
licht stelt hij centraal, niet eigen macht of zelfzucht, waar het kwaad hem om wil 
verleiden. 
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Zoals Jezus in de woestijn 
wijst op het licht van God 
en zijn kracht zoekt 
niet in macht en bezit 
maar in alles wat oplicht 
in een ontmoeting met de ander 
zo gaan wij op weg 

deze 40 dagen 
in het Licht van de levende. 
 
Geef ons ogen, 
om te zien wat leven 
in uw Licht betekent.

 

20 maart 2011 – Tweede zondag in de 40dagentijd ‘Ontmoeting op de berg’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Ellen Geven 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : R. Mintjes 
Lezingen   : Exodus 24:12-18, Matteüs 17;1-9 
 
Jezus zoekt met Petrus en de broers Jakobus en Johannes naar een hoge berg 
waar zij alleen kunnen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus: ‘zijn gezicht 
straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht.’ In Bijbelverhalen vindt 
een ontmoeting tussen God en mens vaak op een berg plaats. Je komt niet 
zomaar op een top, dat vereist inspanning. Maar op de top heb je zicht, uitzicht, 
ruimte, stilte. De bergtop verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, 
tussen God en mensen. Jezus wordt bevestigd als staande in het licht van God 
en dat wordt door de drie leerlingen ervaren als stralend, wit licht. De leerlingen 
willen dit licht vasthouden door drie tenten te bouwen, maar het licht is niet aan 
tijd en plaats gebonden, het is overal. 
 
Stilte zoeken 
zoals Jezus 
op een berg 
om alleen te zijn, 
en dan in een witte krokus 
licht zien 
de zon voelen stralen 
op je huid. 
Licht dat je wilt omvatten 

en in je wil wonen 
je hart laat branden. 
Afdalen om op weg te gaan 
en in de wereld 
in dat licht 
je weg vinden. 
 
Geef ons ogen om te zien 
wat leven in uw licht betekent. 
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27 maart 2011 – Derde zondag in de 40dagentijd ‘Ontmoeting bij de bron’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Exodus 17:1-7; Johannes 4:5-26 
 
Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. Niet zomaar een 
bron, maar de bron op het stuk grond dat Jozef aan zijn zoon Jakob gegeven 
had. Staande in deze traditie laat Jezus de Samaritaanse vrouw weten dat de 
Geest van God zich niet alleen laat vinden op speciale plekken zoals in de 
tempel in Jeruzalem, bij een bron of op een berg. Het levende water is overal als 
je open staat voor de Geest en het oneindige Licht. Het is dit water dat je dorst 
naar geestelijk voedsel zal lessen. 
 
Op zoek gaan  
naar een bron 
naar water 
putten uit de diepte 
stil staan 
bij hen die ons voorgingen 
in de zoektocht 
naar bronnen van leven 
Jakob, Jezus, een Samaritaanse, 
op zoek naar water 
dat leven schenkt 

je verfrist 
en schoon wast. 
 
Herboren staan 
en in dat Licht 
een bron van leven 
worden voor anderen. 
 
geef ons ogen om te zien 
wat leven in uw Licht betekent. 

 

3 april 2011 – Vierde zondag in de 40dagentijd ‘Ontmoeting in het   
         voorbijgaan’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Melissa de Rijder en Wilma Blom 
Kinderkerk  : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : 1 Samuël 16:1-13; Johannes 9:1-13; 26-39 
 
Jezus ontmoet in het voorbijgaan een blindgeborene en wijst de mensen erop dat 
een aangeboren kwaal niets te maken heeft met zonde van ouders of voorouders. 
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De boodschap van het verhaal: je kunt in je leven ziende blind zijn. Ten diepste zijn 
wij allemaal blindgeborenen en moet ons eveneens het slijk van de ogen  
gewassen worden om het Licht te kunnen ontmoeten. Er gebeurt een wonder: 
Jezus strijkt wat slijk van de aarde op de ogen van de blinde en vraagt hem om  
zich te gaan wassen in het badhuis van de gezondene Siloam. Hij kan daarna zien 
met nieuwe ogen. 
 
In het voorbijgaan 
opent u onze ogen. 
Blind soms door 
kortzichtigheid 
verduisterd door 
het verleden. 
U spuugt op het slijk 
en maakt met wat grond 
en speeksel modder, 
strijkt dat op ogen 
en vraagt een mens 
om zich te wassen. 

Herboren ziet hij 
de aarde onder zijn voeten 
het water en het Licht 
het leven om hem heen, 
en weet zich  
met nieuwe ogen 
gezonden 
een weg te zoeken. 
 
Geef ons ogen om te zien 
wat leven in uw Licht betekent. 

 

7 april 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, pastor M. Dijkman 
 

10 april 2011 – Vijfde zondag in de 40dagentijd ‘Ontmoeting bij het graf’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen, 
      Doorwerth 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Ezechiël 37,1-14; Johannes 11:1-4;17-44 
 
Jezus gaat op weg naar Lazarus die ziek is. Als hij aankomt, is Lazarus al 
overleden. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.  
Hij zei: ‘Haal de steen weg’, … daarna riep hij: ‘Lazarus kom naar buiten’ … 
‘maak de doeken los en laat hem gaan’. 
Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht, waarin God mensen oproept 
tot leven en opstaan. Naar buiten komen en je met hulp van anderen laten 
bevrijden van alles wat beklemt of ingewikkeld is, om bevrijd te kunnen leven. 
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Uw Licht breekt door 
als we opstaan, 
uit alles wat ons dooft, 
en als we naar buiten komen 
om ons te laten bevrijden 
van alles 
wat ons beklemt, 
wat ons vasthoudt, 
waarvoor de ogen sluiten. 

Dan kunnen we u tegemoet gaan 
wandelen 
als vrije mensen 
in het Licht 
van de Eeuwige. 
 
Geef ons ogen om te zien 
wat leven in uw Licht betekent.  

Van de predikant 
We gaan de 40dagentijd in, de lijdenstijd of de vastentijd. 40 dagen lang de kans 
krijgen om je leven diepte en bezinning te geven. Iets laten wat anders 
vanzelfsprekend is. Sommigen doen het door eenvoudiger te eten, minder vlees, 
minder snoep of alcohol. Anderen nemen nu juist de tijd om dat te doen wat je 
altijd al wilde, vrienden bellen, brieven schrijven of een moeilijk gesprek toch 
aangaan. Vasten, inkeer vraagt om actieve keuzes. Volhouden is niet altijd 
makkelijk, vandaar dat in de traditie op zondag ook even het ‘gewone’ geproefd 
kan worden. Zelfs midden in de vastentijd vieren we ‘klein pasen’, proeven we 
wat vernieuwd leven aan kansen biedt. In onze gemeente hebben we twee 
oecumenische activiteiten, de solidariteitsmaaltijd en, dat is nieuw, de start van 
een oecumenische gespreksgroep op 30 maart (20 uur in de kerk aan de 
Torenstraat 10). 
 
Voor mij zal het een tijd zijn de stijgende lijn vast te houden. Na de 
longontsteking  begin van het jaar is het erg oppassen dat ik niet te snel weer te 
veel oppak. Ik ben heel blij dat mijn collega Wessel ten Boom ons in het 
pastoraat is komen versterken. Hij zal van mij mijn jaarlijks bezoek onder de 
gemeenteleden van 80 jaar en ouder dit seizoen overnemen. Hij zal binnenkort 
met u contact opnemen en een bezoek afspreken.  
 
Voor het voorjaar hebben we weer twee groothuisbezoeken gepland: op 27 april 
en 9 mei. Nu zijn de secties 3, 4 en 5 aan de beurt. Via de taakgroep Pastoraat 
zult u hiervoor een uitnodiging ontvangen. Als thema hebben we de handreiking 
vanuit de landelijke kerk ‘Spreken over God’. Iets wat je niet zo snel in het 
dagelijkse leven doet, maar een keer uitgesproken kan het tot wonderlijke diepe 
gesprekken leiden. Hoe kunnen we God ervaren en wat betekent het als wij hem 
niet ervaren? Welke plek heeft dan de gemeenschap en welke taak de kerk? 
Wat verwachten we daarin met zijn allen van ons allen? Immers samen zijn we 
de kerkelijke gemeenschap. 
            Annette Melzer  
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Rondom de kerkenraad 
 
Lange witte tafels, mensen gaan hierachter zitten, alleen volwassenen, een 
plechtige sfeer, een stukje brood en een slokje wijn, mensen staan op en 
anderen nemen hun plaats in. Dit beeld zal voor velen herkenbaar zijn. U ziet de 
tijd staat niet stil. Het sacrament wordt nog steeds gevierd maar de vorm waarin 
wijzigt zich soms. Op de kerkenraad is de vorm besproken en besloten is dat in 
2011 het avondmaal in de vorm van lopend avondmaal wordt gevierd. Begin 
2012 zullen we nagaan of we dit zo houden of niet. 
 
In de januari vergadering hebben we kort stil gestaan bij de winteractiviteit. Een 
ieder was vol lof over de opkomst, het enthousiast meedoen van iedereen en de 
organisatie. Een pluim voor iedereen.  
In de komende tijd zullen we inventariseren wat de behoefte is op het gebied van 
kerktelefoon. De technische ontwikkelingen staan niet stil. Arrie van der Vliet 
heeft die mogelijkheden voor ons op een rij gezet. Nadat duidelijker is wat de 
behoefte is zal de kerkenraad met dit onderwerp verder gaan. 
Als laatste onderwerp de vacatures en de samenstelling van de kerkenraad. 
Gelukkig kunnen we berichten dat we een aantal mensen hebben gevonden die 
de kerkenraad willen komen versterken: Herman ten Brinke (ouderling-
kerkrentmeester), Herman Makkinga (ouderling-kerkrentmeester) en Jan van der 
Knijff (ouderling-pastoraat). Heel fijn dat zij dit willen doen. Ook heel fijn dat een 
aantal nog door willen gaan; Dieneke Ros en voor korte tijd Ans Steenblik en 
Arja Schep.  
Voor Ans is er zicht op een opvolger maar nog niet voor Arja!  We doen dan ook 
een dringend beroep op u om niet alleen naar een ander te kijken, om te zien wie 
Arja als Scriba kan vervangen, maar ook naar uzelf. Laat het ons weten. 
De bevestigingsdienst is 6 maart waarin ook nog Ap Folmer en André 
Kolenbrander herbenoemd worden als kerkrentmeester. Ineke Eysink en Tine 
Lakemond zullen als pastoraal medewerker de vraag voor geheimhouding 
voorgelegd krijgen. Kortom een feestelijke dienst. 
Tenslotte is het goed om te vertellen dat tijdens de kerkenraad Gerrit Kooij is 
gekozen als vice-voorzitter, Arja Schep (tot er een opvolger is) als scriba, Nees 
Biemond als secundis en ondergetekende als voorzitter. Dit is mijn eerste 
bijdrage voor Samen maar vast niet de laatste. 
 
          Met een vriendelijke groet 
          Johan Boelee 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
Actie Kerkbalans 2011  
“Kerkbalans daar geef je voor, want een kerk is van blijvende waarde” 
Alle gemeenteleden zijn in de periode van 17 t/m 30 januari benaderd voor de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
 
En dat de kerk u veel waard is, blijkt uit het resultaat van de actie. 
U heeft voor 2011 een totaal bedrag toegezegd van € 46.281,00 
Het college wil vanaf deze plaats alle gemeenteleden hartelijk bedanken. 
 
Het houden van deze jaarlijkse actie is niet mogelijk zonder de hulp van 
vrijwilligers. Elk jaar helpt een 30-tal gemeenteleden mee om in de actie-periode 
alle adressen in de gemeente 1 of 2 maal, en soms nog vaker, te bezoeken.  
Allemaal heel erg bedankt voor uw medewerking aan deze financiële actie. 
 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2008. 
 

Bedrag Aantal 

           
     2011 2010 2009 2008   
           

  
geen toezegging / niet 
ingeleverd  44 43 52 53   

           
   €      1,00 t/m  €   50,00 138 137 131 127   
   €    51,00 t/m  € 100,00 56 54 56 55   
   €  101,00 t/m  € 200,00 45 51 53 54   
   €  201,00 t/m  € 300,00 34 29 21 27   
   €  301,00 t/m  € 450,00 17 21 22 16   
   €  451,00 t/m  € 700,00 18 18 17 19   
   €  701,00 en meer  6 6 7 7   
           
  totaal aantal enveloppen 358 359 359 358   
           
  totaal toezeggingen € 46.281 € 46.543 € 46.171 € 46.015   
                  
  
Kerkbalans 2010 
Ontvangen t/m 23 februari: € 45.816,00. 
In februari zijn herinneringen verstuurd aan gemeenteleden die hun toegezegde 
bijdrage nog niet (geheel) hebben voldaan.  
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Eindejaarscollecte 2010 
Ontvangen t/m 23 februari: € 1.345,00. 
Alle gevers hartelijk dank. 
 

Opbrengst collecten vierde kwartaal 2010 
 
        € 
Avondmaalscollecte     
Project Bangladesh 3x 247,47 
        
Hoofdcollecte      
Algemeen diaconaal werk  2x 96,25 
Voedselbank Montferland   135,78 
Lilianefonds    54,80 
Kerkinactie-zending   88,70 
Kerkinactie-werelddiaconaat   95,36 
Kerkinactie-diaconaat   56,43 
Kerkinactie-kinderen in de knel 2x 290,15 
Kerk en Israël    41,65 
Hervormingsdag    91,30 
Pastoraat    49,45 
Ned. Bijbelgenootschap   63,52 
Pionierswerk Vinexlocaties   52,90 
        
Uitgangscollecte      
Kinderkerk    39,85 
Thuiskerkenwerk  19x 936,93 
        
Totaal     2.340,54 
          
  

Collectebonnen 
Vraag ernaar bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  
Altijd gemakkelijk: geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij de 
belastingen. 
Een kaart kost € 15,- 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!! 
Het kerkzaaltje en de huiskamer worden namelijk ook frequent verhuurd aan 
derden. 
            Wim Kooijman 
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Kerk in Actie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen wil graag gezien worden. Toch is het niet vanzelfsprekend dat wij oog 
hebben voor de mensen om ons heen.  
Zien we de verslaafde,  
de alleenstaande moeder of  
het kind met hiv/aids echt staan?  
Als we mensen werkelijk zien, is ontmoeting mogelijk en kunnen we elkaar leren 
kennen. Daarmee groeit onze bewogenheid voor elkaar.  
Zien is ontmoeten.  
Ik zie je! 
VOOR ELKE WEEK EEN PROJECT 
Omzien naar je medemens en elkaar echt ontmoeten staan in de zes projecten 
van de komende 40dagentijd centraal. Samen bieden de projecten een brede kijk 
op het werk van Kerk in Actie. 
 
Zondag 13 maart: meeleven met drugsverslaafden. 
Zondag 20 maart: waardering voor inheemse bevolking. 
Zondag 27 maart: dagje uit voor moeder en kind. 
Zondag 3 april:  scholing voor blinde Palestijnse kinderen. 
Zondag 10 april:  openheid voor mensen met HIV/AIDS. 
Zondag 17 april:  ondersteuning alleenstaande tienermoeders. 

Paasgroeten actie 
Wij willen ook graag stil staan bij de gevangenen en 
zullen u de mogelijkheid geven weer een hartelijke groet te doen  
aan de gevangenen         
           Klaas van Hamburg 
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Gemeenteavond Kerk in Aktie 
 
De werkgroep Kerk in Actie had voor deze gemeenteavond op 16 februari Jan 
Vermeer uit Dronten uitgenodigd om een lezing te houden over zijn werkbezoek 
aan Jessore in Bangladesh. Hij is november 2009, samen met een aantal 
gemeenteleden van de kerken uit Flevoland, naar Bangladesh afgereisd om met 
eigen ogen te aanschouwen hoe het dagelijks leven van Christenen er daar aan 
toegaat en zijn broeders waar mogelijk te steunen met daad en gebed en 
natuurlijk ook een bezoek te brengen aan Jessore, de plaats waar de PKN 
gemeente Didam een band mee heeft door het steunen van de plaatselijke 
technische school. 
 

Zijn lezing werd voorafgegaan door een voortreffelijk toebereide Bengaalse 
maaltijd, gekookt door onze meesterkok Paulina van Grol. Haar faam als kokkin 
samen met het thema van de lezing had tot resultaat dat er om 18.00 uur 55 
gemeenteleden in ons gezellige kerkzaaltje aanwezig waren. Paulina had haar 
maaltijd aangepast aan Bangladesh. Zij had echter wel rekening gehouden met 
de Hollandse smaak en het eten iets minder sterk gekruid dan de Bengaalse kok 
gewend is. Zij had haar huiswerk goed gedaan. 
 

De gemeenteleden zagen bij binnenkomst de feestelijke dis in de hal en heerlijke 
geuren stegen op. Menig gemeentelid wreef zich over de maag en gaf aan flink 
honger te hebben. Klaas opende de avond met een gebed en stuurde de eerste 
groep naar het buffet met de boodschap dat het de gewoonte is in Bangladesh 
om met de handen te eten. De werkgroep KiA was blij dat een aantal 
gemeenteleden hun maaltijd ook zonder bestek wilde nuttigen, al was het maar 
dat er te weinig bestek voorhanden was. De maaltijd viel in goede aarde en de 
sfeer was bijzonder gezellig. Paulina kon na afloop alleen maar lege pannen mee 
naar huis nemen. 
 

Om 19.00 uur kreeg Jan Vermeer het woord. Hij deed verslag van zijn reis naar 
Bangladesh, een land dat eindelijk geen land kan zijn in die gevaarlijke 
rivierdelta. Een land stukje bij beetje opgebouwd uit het sediment van enkele 
grote rivieren die hun oorsprong hebben in India en de Himalaya om in de delta 
van Bangladesh in de Bengaalse golf te stromen. Een land dat pas in 1971 
zelfstandig werd en zich afscheidde van Pakistan. Een land zonder 
bodemrijkdommen. Er is, ondanks haar ligging in een rivierdelta, zelfs gebrek 
aan schoon drinkwater. Het grondwater is zwaar verontreinigd met arseen. Een 
land dat ieder jaar te maken heeft met tropische stormen, wateroverlast en 
bevolkt wordt door de armste onderlaag van de bevolking die met minimale 
middelen ieder jaar weer de ongelijke strijd aan moeten gaan met de elementen 
en hun eigen armoede. Geen wonder dat Pakistan het land wel kwijt wilde. Er is 
weinig werk, zeker voor ongeschoolde jongeren. Een land waar 87% van de 
bevolking Moslim is en slechts 0,3% Christen. Formeel mogen de Christenen 
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hun geloof niet uitdragen. Dat zou tot hun regelrechte ondergang kunnen leiden. 
Daar ligt Jessore en daar is de technische school gevestigd die door Kerk in 
Actie wordt gesteund.  
 

Jan Vermeer beschrijft, ondersteunt door foto's, de armoede, gebrek aan bijna 
alles, de enorme gastvrijheid en de instelling van de mensen om toch te werken 
aan hun toekomst. Ook zijn hij en zijn reisgenoten aanwezig bij de opening van 
de nieuwe bovenverdieping van de technische school. Een sterk gewenste 
uitbreiding mede mogelijk gemaakt door uw bijdragen aan het KiA project 
Jessore. Jan Vermeer laat beelden zien van leslokalen waar de leerlingen, 
jongens en meisjes, onderricht krijgen in het bedienen van draaibanken en ander 
gereedschap. De machines zijn zo oud, versleten en gevaarlijk dat ze in ons land 
direct afgekeurd en gesloopt zouden worden door de ARBO inspectie. In Jessore 
zijn deze museumstukken echter van onschatbare waarde, zij geven aan 
jongeren de gelegenheid om technische vaardigheden aan te leren en daarmee 
uitzicht op werk in het arme Bangladesh. Het zien van zijn beelden, genomen in 
een kliniek waar vrouwen komen bevallen, het hergebruik van mondkapjes en 
handschoenen, doen je opnieuw weer beseffen in wat voor luxe omstandigheden 
wij hier leven en dankbaar moeten zijn om hen te kunnen ondersteunen op weg 
naar een betere toekomst. 
 

Rond 20.30 uur is Jan Vermeer klaar met zijn verhaal en gaat nog even in op de 
vragen die hem worden gesteld naar aanleiding van zijn bezoek aan 
Bangladesh. Klaas nodigt vervolgens alle aanwezigen uit om een duit in het 
zakje te doen. Er werd 436 euro opgehaald. Een geslaagde gemeente avond 
met een leuke opbrengst voor de technische school van Jessore. 
Bedankt namens alle KIA medewerkers. 
             Wim Bikkel 

Reactie van Jan Vermeer op de gemeenteavond 
 
De werkgroep Kerk in Actie ontving een reactie van Jan Vermeer, de man die 
onze gemeenteavond opgeluisterd heeft met zijn voordracht over Jessore. Hij 
was erg onder de indruk van de wijze waarop deze gemeenteavond 
vormgegeven was rondom een maaltijd. Door deze maaltijd vooraf gaande aan 
zijn presentatie was de sfeer ontspannen en verbroederend. De meeste van dit 
soort avonden beginnen met een kopje koffie en een koek en dat is het dan. In 
Didam was het meer zoals in Bangladesh. Tijdens een maaltijd leer je elkaar ook 
beter kennen. De ontvangst in Didam was  zeer gastvrij en ik wil een ieder 
bedanken voor de technische hulp die mij geboden werd bij het opstellen van de 
laptop en beamer en het opstarten van mijn presentatie. Ik ga mijn kerkgemeente 
voorstellen om de gemeenteavond ook eens op deze wijze vorm te geven. Ik ben 
alleen bang dat wij niet zo'n goede kok in ons midden hebben. 
          Met hartelijke groet van 
          Jan Vermeer. 
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Omgaan met verlies. 
 
Omgaan met verlies, zo hebben we vorig jaar de vier middagbijeenkomsten 
genoemd over dit onderwerp. 
Verlies kan op velerlei manieren ervaren worden: verlies van partner, ouders/kind 
maar ook na een scheiding. 
Zo hebben we met elkaar in een fijne sfeer onder leiding en begeleiding van 
Annette Melzer goede uurtjes gehad. Door ons kleine opdrachten te geven, wees 
zij ons de weg naar goede gesprekken. 
We luisterden met aandacht en medeleven naar elkaar, leerden van elkaars 
ervaringen, heel bemoedigend allemaal. 
In de komende maanden willen we hiermee doorgaan. Degenen die weer willen 
meedoen en nieuwe belangstellenden worden van harte uitgenodigd. 
Je kunt je aanmelden bij ondergetekende, de data volgen nog. 
 
         Anna van der Velden-de Boer 
         Didamseweg 15A 
         7037DH Beek 
         0316-531610 
         hoan@kpnmail.nl 

40dagentijd: tijd van inkeer en bezinning 
 
Op weg naar Pasen worden we opgeroepen om ons te bekeren, ons te bezinnen 
op ons leven en geloven. Een tijd van sober leven en je bewust zijn van je doen 
en laten. In het Evangelie van Matteus (Mat. 6;1-19) houdt Jezus zijn leerlingen 
een spiegel voor. Waar gaat het om als we vasten, bidden en aalmoezen geven?  
Wat betekenen die woorden voor ons mensen van 2011? 
De taakgroep Oecumene van de Protestantse gemeente en de 
geloofsgemeenschappen van Didam, Loil en Nieuw Dijk nodigen u uit om deel te 
nemen aan een avond van gesprek en bezinning over dit Evangeliegedeelte. 
Als christenen uit de beide tradities willen we met elkaar spreken en nadenken 
om ons samen voor te bereiden op Pasen. 
 
Wanneer:  woensdag 30 maart 
Tijd:   20.00 uur-22.00 uur 
Plaats:  Kerkhuis PKN Torenstraat 
Inleider:  Pastoor Ben Aarsen 
 
U bent van harte welkom. 
          Taakgroep Oecumene 
          Wim Locher 
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Is er belangstelling voor kerktelefoon? 
 
De kerkenraad wil graag weten of er belangstelling is om kerkdiensten op 
afstand te beluisteren. Afhankelijk van de belangstelling, de technische 
mogelijkheden en kosten zal er een keuze gemaakt worden of en hoe we verder 
gaan. De eerste stap is na te gaan of er belangstelling is en daarna voor welke 
technische mogelijkheid. 
 
Daarom, heel in het kort de mogelijkheden op een rijtje: 
 
• Iedereen: kerkdiensten kunnen “live” meegeluisterd worden; maar ook 

naderhand. Dat wil zeggen; U kunt zondag om 10 uur meeluisteren; maar ook 
om kwart over elf, of een dag later. Wanneer U maar wilt en zo vaak U maar 
wilt. Natuurlijk kunt U tijdens het luisteren een pauze inlassen, of een preek 
nogmaals beluisteren. 

 
• Luisteraars met PC en internet hebben niets extra's nodig om te luisteren. 

Gewoon op de website van onze kerk kijken.  
 
• Luisteraars zonder internet hebben een zogenaamd luisterkastje (Lukas 

ontvanger) nodig. Dit is een klein kastje met aan/uit knop en een luidspreker, 
die helemaal automatisch, via de telefoonaansluiting de dienst in onze kerk 
opzoekt. 

 
Deze Lukas ontvangers zouden door de kerk moeten worden aangeschaft en 
tijdelijk/langdurig ter beschikking worden gesteld aan belangstellenden. 
 
Kortom: twee vragen: 
 
 heeft U belangstelling voor kerktelefoon ja / nee 
 zo ja, heeft U een PC met internet  ja / nee 
 
Antwoorden kunt U sturen naar iemand van het pastorale team, of Arrie van der 
Vliet, tel: 0316 227994 of, email aan kerktelefoon@pkn-didam.nl 
 
           Arrie van der Vliet 
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Hulp gevraagd! 
 

 
 
We zoeken nog collectanten, wilt u collecteren voor dit goede doel, neemt u dan 
contact op met: 
 
         Hanny Damkot, telefoon: 226488 

Grote sponsoractie !! 

 
Zondag 4 september tijdens de startzondag willen 
wij leden van het gospelkoor een grote actie op touw 
zetten om de financiering van de elektrische piano 
deels te sponsoren! 
Hoe? Dat zult u t.z.t. wel in de “Samen” lezen. 
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Wat we van u vragen is dit : iedereen gaat in het voorjaar de tuin op orde maken. 
Wij willen u vragen of wij alle overbodige planten, stekken, zaden, plastic 
bloempotten etc. van u allen mogen hebben. De leden van het koor komen ze 
graag bij u ophalen! 
 

   Namens alle leden: Arja de Kroon,  
       tel.: 227957, arjadekroon@hotmail.com 
 

Solidariteitsmaaltijd 2011 
 
UITNODIGING 
 
In allerlei delen van Onze Wereld heerst voedselgebrek. Vooral door de naar 
grote hoogten gestegen prijzen (deels gevolg van speculatie in grondstoffen) is 
het voedsel voor steeds minder mensen bereikbaar. 
 
Daarom op dinsdag 15 maart a.s. een sobere maaltijd, uit solidariteit met hen, 
voor alle leden van de protestantse gemeente en alle parochianen van Didam en 
voor belangstellenden van buiten Didam. Dus iedereen is welkom. 
De maaltijd begint om 18.00 uur en zal rond 19.30 uur beëindigd worden. 
 
Deze veertig dagen voor Pasen is ook een tijd van bezinning. Daarom zal tijdens 
deze maaltijd Simon Nagelmaeker, pastor, ons wat vertellen over het vasten 
vanuit de Joodse traditie. 
 
Evenals voorgaande jaren zijn er aan deze avond geen kosten verbonden.  
 
De organisatie van deze avond ligt wederom in handen van de werkgroepen 
KerkinActie en MOV. Ook dit jaar worden wij in MEULENVELDEN LOCATIE 
WAVERLO gastvrij ontvangen.  
U bent van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen. 
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Wanneer u wilt deelnemen aan deze solidariteitsmaaltijd, dan kunt u zich bij een 
van de volgende personen opgeven. 
 
Paul Ewald   tel. 0316-224809 
Klaas van Hamburg  tel. 0316-225733 
Theo Hageman   tel. 0316-224664  
 
In het vertrouwen u bij deze maaltijd te mogen verwelkomen, 
verblijven wij met vriendelijk groeten. 
 
       De werkgroepen: Kerk in Actie en MOV. 
           Klaas van Hamburg 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 17 februari 2011  
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans   €   146.95 
Mevr. Folmer    €   220.80 
Mevr. Hendriksen  €     90.25 
De heer Mintjes   €     50.55 
Mevr. Bikkel   €     64.00 
Mevr.Horjus   €     40.50 
 
Totaal    €   613.05 
 
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. 
 
We staan stil bij het gemis van onze Bert Talens. Jammer dat hij er niet meer is. 
We zullen  zonder hem verder moeten. 
 
Er is voorgesteld om te sparen voor nieuwe Antipendia (kleden) op onze 
avondmaalstafel. Volgens mevrouw Horjus worden ze erg slecht. Het lijkt ons 
een goed idee en het sluit aan bij de intentie van het fonds, wat staat voor het 
verbeteren van het interieur van de kerk en de nevenruimten. 
Hebt u een ander idee, dan horen wij dat graag! 
 
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. 
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Vacature 
De vacature ontstaan door het stoppen van mevrouw Bikkel is weer ingevuld. 
Mevrouw Bikkel heeft het jaren gedaan en we bedanken haar  hartelijk voor de 
vele bezoekjes die ze namens het fonds aan u heeft gebracht. 
Mevrouw Westenberg heeft haar taak over genomen. Wij wensen haar veel 
plezier. 
 
De volgende vergadering is gepland donderdag 23 juni 2011 19.00 uur 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 
          Gerda Vreeman-Jansen 
          Drostlaan 2 
          6941 AB  Didam. 
          Tel.  0316-225111 
          e-mail g.vreeman@wxs.nl 
 

Winteractiviteit op zondag 30 januari   
Een verslag 
Het was een heel gezellige dag. Na de kerkdienst welke een jeugddienst was, 
hebben we koffie en limonade gedronken met een krentenbol. 
Daarna werden de grote mensen ingedeeld in 3 groepen. 
3 verschillende activiteiten werden georganiseerd. 
De ene groep ging jambee spelen, de andere groep gebarentaal met Melitta van 
der Vliet (daar werd het Onze Vader uitgebeeld). 
En de derde groep ging in de leefkuil praten met schilderes Jos Slootweg over 
kunst, in de ruimte van de kerk stonden vele schilderwerken van haar 

tentoongesteld. Wij als kinderen werden grote 
kunstenaars, we hadden allemaal een 
schildersdoek gekregen en mochten hier ons 
eigen werk op 
schilderen. 
Ieder naar zijn 
eigen idee, ook 
mochten wij 
meedoen met 

het jambee spelen en met de gebarentaal van 
het Onze Vader. Tussendoor kwam mevrouw 
Slootweg bij ons kijken om te zien of er echte 
kunstenaars in ons midden waren. 
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Ook gaf zij aan ons tips over het mengen van de kleuren verf . 
Nadat de volwassenen en wij met onze bezigheden klaar waren, hebben we met 
alle mensen uit de kerk lekker soep gegeten en als afsluiting in de kerk met zijn 
allen het Onze Vader in gebarentaal gedaan. 
Ook mochten wij aan alle mensen onze schilderwer- 
ken laten 
zien, 
iedereen 
vond ze heel 
erg mooi. 
Wij mochten 
de 
schilderwer-
ken mee naar 
huis nemen 
en deze 
konden we op onze slaapkamer ophangen. 
Sven heeft zijn schilderij aan zijn opa gegeven en oma kreeg een schilderwerkje 
van Priscilla en Denise. 
Kortom het was een superdag!!!!! 
         Denise en Sven van de Peppel. 

Een Impresie 
Elke keer zijn we weer benieuwd wat de 
activiteitencommissie ons nu weer, letterlijk, voor gaat 
schotelen. De oproep in Samen was in elk geval wervend: 
een dampende kop (koffie, chocolademelk?), een grote pan 
(erwtensoep?) . Dit moest allemaal een verrassing blijven. 
De verrassing bestond allereerst uit de kerkdienst: een pas 
afgestudeerde vrouwelijke dominee uit Aalten, van oorsprong 
Katholiek, hield een zeer persoonlijke en boeiende preek. 
Na de dienst de gebruikelijke koffie met wat extra lekkers. Na 
de koffie bleven er heel wat mensen over, die ook het 
middagprogramma mee wilden maken. 
We werden in drie groepen verdeeld en kregen elk een 

verschillend kleur hart: 
rood, groen en geel. We 
stonden er dus gekleurd 
op! 
Het programma bestond 
uit drie onderdelen en dit 
waren heel verschillende 
en verrassende 
activiteiten. 
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Onderdeel 1 was bidden zonder woorden. Melitta van der Vliet leidde dit 
onderdeel en leerde ons door middel van gebaren het Onze Vader bidden. Een 
zowel inspannende als rustgevende oefening om je lichaam eens op een heel 
andere manier te gebruiken.Een leerzame ervaring, die ons doet beseffen dat 
praten en doen heel goed harmonieus samen kunnen gaan. 

Onderdeel twee was gericht op samen doen. 
Henk – noem mij maar zo- liet ons kennis maken 
met de Afrikaanse trom die vooral een beroep 
deed op je gevoel voor ritme en leerde ons 
luisteren naar anderen. Het was verrassend te 
merken dat je in korte tijd zo snel met elkaar een 
harmonieus geluid kunt voortbrengen. 
Bij onderdeel drie vertelde ons gemeentelid Jos 
Slootweg heel boeiend hoe zij tot schilderen 
gekomen was en hoe haar schilderijen tot stand 
komen. Met haar rug naar het doek gekeerd 

smeert zij een lap vol verf uit op het doek en zo laat zij zich inspireren door wat 
zij denkt op het doek te zien en gaat pas daarna aan het schilderen. De 
resultaten zijn heel verrassend en verschillend. 
Om deze methode te illustreren had zij enkele schilderijen meegebracht. 
Persoonlijk sprak mij het schilderij van Afrikaanse vluchtelingen heel erg aan.  
   
Tot slot werd de inwendige mens niet 
vergeten doordat enkele gemeenteleden 
een paar heerlijke pannen soep 
gemaakt hadden, die tot de bodem 
werden leeggegeten. 
 
De evenementencommissie wil ik bij 
deze bedanken voor de geslaagde dag 
en ik wens ze veel succes en inspiratie 
toe voor de Startzondag begin 
september! 
            Anrie Broere  
 
 
(Alle foto’s van deze activiteit zijn te bekijken op de site van onze kerk:  
www.pkn-didam.nl) 
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Inloopmiddag 
  
Op 20 januari mochten we onze eerste inloopmiddag van 2011 houden. 
De opkomst was iets minder dan we gewend zijn, maar hiervoor waren 
enkele redenen, o.a. al de feestdagen, die we net achter de rug hadden. 
Maar we hebben toen een grote kring gemaakt en hebben gezellig gepraat 
over alles wat ons bezig houdt. 
Blij waren we dat Ton Olthof, na zijn zware operatie, samen met Riet weer 
aanwezig was, wel een beetje smaller dan voor die tijd. 
Samen met hem hopen we op een verder herstel. 
De volgende bijeenkomst (de laatste van dit seizoen) is op 24 maart a.s., 
dus noteer deze datum alvast. 
Bent u nog nooit geweest, maar wel geïnteresseerd, en slecht ter been, 
bel dan nummer 223357 en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht. 
Aanvangstijd l4.30 uur. 
  
             Jan Hagen. 

Gave vakanties 
Iedere zomer gaan er een groot aantal jongeren o.l.v. heel enthousiaste en 
bevlogen stafleden op pad om een mooie vakantie met 
elkaar te beleven. De nieuwe zomergids voor 2011 is 
zojuist weer uitgekomen. Ieder jaar is het weer een 
uitdaging om een vernieuwend en verrassend aanbod te 
kunnen bieden. Maar het gaat niet alleen om de 
bestemmingen. Wij willen de deelnemers een vakantie met meerwaarde geven. 
Dit zit hem in het maken van nieuwe vrienden, of juist het opnieuw ontdekken 
van de eigen vrienden. Daarnaast is het geweldig als de deelnemers zich kunnen 
spiegelen en schuren aan de leidinggevenden en met vragen bij deze mensen 
terecht kunnen. Maar bovenal willen wij ze laten 
groeien en bloeien in hun geloof. De Bijbel heeft 
een prominente plek tijdens de HGJB-Vakantie op 
een eigentijdse manier. Het is geweldig om te zien 
hoe vakantie en geloof samen kunnen gaan. Ieder 
jaar opnieuw is dit de stimulans om de HGJB-
Vakanties te blijven organiseren. Het is een 
ervaring die jongeren eigenlijk niet mogen missen. 
Vraag nu de HGJB-Vakantiegids aan of zie voor 
verdere info www.hgjb.nl/vakanties 
 
             Teus Beijer 
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Personalia 
Overleden 
• 13 januari Dhr. H.Garst   Odahof 1 

Geboren 
• 9 februari Esmée Angélica dochter van Seye en Ingrid Coenen Veldstraat 45. 

Gevestigd 
• Mevr. M. ten Bosch    Doetinchemseweg 87 
• Mevr. T. van Essen-van Zomeren  Verheijstraat 4 
• Mevr. M. Neijman-Verheijen   Panhuis 36 
• Dhr. D. Riemsdijk      Koningsweg 23 

Verhuisd 
• Fam. Hoogeveen-Vendelo  

van Muurbloemstraat 18 naar Goudsbloemstraat 68  
 

 
 
 
 
 
  
. 

Recreatiewerk in Zeeland. 
De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 
recreatiewerk voor vakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit 
verschillende delen van Nederland geven invulling aan een recreatieprogramma in 
en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra. 
 
Voor de recreatieteams van zomer 2011 zijn we op zoek naar: 
Jongeren(M/V) 
• ben je 18 jaar of ouder, 
• sta je positief tegenover het christelijk geloof, 
• hou je wel van wat inspanning en gezelligheid, 
• ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 16 juli tot 13 augustus 2011, 
Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we 
vergoeden je reis- en verblijfkosten! Voor meer informatie kun je onze website 
bezoeken: www.boshutzoutelande.nl 
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Agenda 
13 mrt 10.00 uur Eerste zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 
    Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
14 mrt 14.00 uur Oecumenische werkgroep 
  19.45 uur Gospelkoor 
15 mrt 19.30 uur Cantorij 
  20.15 uur Diaconie 
16 mrt 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
  20.00 uur Pastorale scholing 
20 mrt 10.00 uur Tweede zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift  
    en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
21 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
    Moderamen 
22 mrt 19.30 uur Cantorij 
  20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
24 mrt 14.30 uur Inloopmiddag  55+ 
27 mrt 10.00 uur Derde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 
    Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
28 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
  19.45 uur Kerkenraad 
29 mrt 19.30 uur Cantorij 
30 mrt 20.00 uur Oecumenische werkgroep - gespreksgroep 
03 apr 10.00 uur Vierde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en 
    Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
04 apr 19.45 uur Gospelkoor 
05 apr 19.30 uur  Cantorij 
  19.30 uur Redactievergadering “Samen”. Inleveren kopij vóór 19.30 
uur 
07 apr 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, pastor M. Dijkman 
  20.00 uur Kerk in Aktie werkgroep 
10 apr 10.00 uur Vijfde zondag in de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en  
    Gebed, ds. C. van Alderwegen, Doorwerth 
12 april 19.30 uur  Cantorij 
  20.15 uur Diaconie 
17 april 10.00 uur Palmpasen, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. 
A.U.Melzer 



27 
 



28 

 

Digitale reproductie Copy Point  
© 2011 Protestantse Gemeente te Didam  


