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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 maart  2011 
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Voorwoord 
      Paastriduüm  
 
Het laatste avondmaal 
 
Het brood dat nu nog wacht 
de wijn die wordt gedronken 
in deze laatste nacht 
moet als een teken zijn 
Ik zal Mijn leven geven 
geloof je bent van Mij. 
  
Goede vrijdag 
  
Het Levend Brood gebroken 
vergoten wordt de Wijn 
dit is de dag der dagen 
de strijd zal vreeslijk zijn 
verlaten door de Vader 
gedompeld in de helse pijn. 
 

Stille zaterdag 
  
De avond is gevallen 
het lichaam neergelegd 
Zijn graf is bij de rijken 
zoals het was voorzegd 
stil gaan zijn vrienden heen 
liet Hij hen toch alleen? 
 
Pasen 
  
Kijk naar het morgenrood 
het bloed steeg naar de hemel 
Hij heeft aan Vaders wens voldaan 
in dood is nu het leven 
want Hij is opgestaan 
halleluja,  
Hij heeft het ook voor mij gedaan.  

 

DDee  rreeddaaccttiiee  vvaann  SSAAMMEENN  wweennsstt  uu  
PPrreettttiiggee  PPaaaassddaaggeenn  

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 10 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 17 april t/m zondag 15 mei 2011 
 
17 april 2011 – Zesde zondag in de 40dagentijd, Palmpasen 

‘Ontmoeting in de stad’ 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie 
Ontvangstcommissie : Mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jesaja 50:4-7; Matteüs 21:1-11 
 
Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard, maar komt als een 
zachtmoedige koning op een ezel de stad binnen. Zijn weg zal voeren naar het 
kruis, zijn dood, maar ook naar zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige 
Licht. De ezel staat als lastdier voor eenvoud, niet voor macht en status. Zoals 
Jezus in de woestijn zich liever niet liet verleiden door machtsvertoon, zo blijft hij 
ook nu, zittend op dit eenvoudige dier, bij de Bron van het Licht. Dit verhaal 
herinnert ons eraan ook bij de Bron van leven te blijven. Om vanuit dit Licht je 
talenten te ontwikkelen. Om dienstbaar te zijn aan de levende, de scheppende. 
Om met open ogen iets te mogen zien van het Licht van de Ander in de mensen 
en alles wat op je pad komt, of met jou optrekt. Dat kan je verder dragen. 
 
Zacht-moedig 
weet hebben 
van lijden 
van angst 
geen uitweg zien. 
de weg gaan van  
een lastdier 
en je welkom voelen 
als dienstknecht 
in het Licht van de Barmhartige. 
Je gedragen voelen. 
Geef ons ogen om te zien 
wat leven in uw Licht betekent.  
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Het triduüm 
 

21 april 2011 – Witte Donderdag 
 
19.30 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer, 

  m.m.v. de Cantorij 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Lezingen   : Exodus 12:15-20; Johannes 13:11-17 
 
Bijna zijn de 40 dagen van voorbereiding en inkeer voorbij. De komende dagen 
tot en met de paasnachtdienst kennen dan ook een rijke liturgie. Vanavond staan 
we stil bij de voetwassing. Jezus gaat ons voor en wij mogen Hem volgen op de 
weg die zal leiden naar redding en bevrijding. Getroost en gesterkt door brood 
en wijn mogen we onze uittocht vieren en op weg gaan van het duister naar het 
licht. Hierbij klinken de psalmen, liederen van bevrijding … op weg naar Pasen 
op weg naar onze uiteindelijke bestemming. 
 
Jij schonk nieuwe hoop 
aan mensen van wie weinig werd 
verwacht 
Jij gaf vertrouwen 
aan mensen die meer gewantrouwd 
dan vertrouwd werden. 
Jij bent de weg gegaan die loopt 
langs vergeten en verwaarloosde 
mensen. 
Jij werd door hen toegejuicht langs 
de weg. 
Jij hebt hen in het licht geplaatst. 
Jij hebt het risico genomen 

van Je eigen leven 
Jij wilde niet dat de weg van mensen 
een doodlopende weg zou zijn. 
Jou volgen wij deze week op de weg 
van delen en breken, van vallen en 
opstaan, 
van uitgedreven worden en 
onuitwisbaar worden. 
Jij bent een Naam die leven blijft. 
Jij bent voor mensen de weg 
die begaanbaar is. 
 
  Marinus van den Berg

 

22 april 2011 – Goede Vrijdag 
 
19.30 uur   : lezingendienst, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Lezingen   : Johannes 18:28-19:30 
 
Een avonddienst in eenvoud. We lezen het evangelie. Jezus’ lijden en sterven. 
De teksten worden afgewisseld met enkele stukken uit het Stabat mater van 
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Pergolesi. Wat wij vanavond gedenken snijdt God door het hart, want God is een 
bewogen God. Het lijden op deze wereld is niet te vatten, nauwelijks uit te 
houden en toch … hoe kunnen we daarin stand houden …. vanuit het diepe 
besef en het geloof dat er een weg door Jezus zelf is gebaand door de duisternis 
heen. In stilte gaan we uiteen om te waken en te wachten op de komst van het 
licht. 
 
Verwarring 
Denkend aan wat er 
geleden is 
dwarrelen gedachten 
over God en mens 
en voorzienigheid 
door mijn hoofd. 
 

Kunnen breuklijnen 
sporen worden 
wegen ergens heen 
kronkelpaden 
naar een ogenblik 
dat langer duurt 
dan een leven? 
   Geert Boogaard 

23 april 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
      (Paasviering) 
 

23 april 2011 – Paasnachtdienst  
 
22.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
      m.m.v. de Cantorij 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Klokkenluider  : H. Boender 
 
Het is nacht. Ook de kerk is bijna duister. In stilte wachten we op het nieuwe 
begin van leven. Verlangend naar het licht dat op ons pad schijnt. De nieuwe 
paaskaars wordt binnengedragen: symbool van opstanding, licht van Christus 
dat het duister en dood verjaagt. Van oudsher worden kernteksten gelezen uit de 
bijbel. Van de schepping, een plek om te leven, tot overwinning van angst en 
benauwdheid, opnieuw het leven op te pakken, anders nu. Symbool daarvoor 
staan doop en belijden. Ook dit jaar mag wie wil bij het doopfont de doop 
herdenken en een druppel water ontvangen. Bijzonder dat in deze dienst ook 
hernieuwd belijdenis wordt gedaan. 
 
Uittocht 
Soms is het mogelijk ergens uit te trekken 
lukt het een punt te zetten achter wat niet klopt: 
Lastiger is het om vol te houden 
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vaak denk je: nu begint het pas 
nooit was ik eraan begonnen 
als ik dit had geweten. 
Wat verbaast: 
dat het mensen lukken kan 
om ergens uit te breken 
vooral: het kunnen volhouden daarna. 
           Peter van der Schaft 
 

24 april 2011 – Paasmorgen  
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
      m.m.v. All Together 
Collecte   : JOP 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
 
‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam 
Maria uit Magdala en de andere Maria naar het graf kijken (..) een engel van de 
Heer daalde af uit de hemel, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte 
als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw’. De steen is weggerold, de 
linnen doeken liggen in het lege graf. Het kind dat ooit in doeken was gewikkeld 
bij zijn geboorte is nu ‘ontwikkeld’ en thuisgekomen bij de Bron van waaruit hij 
leefde. De ruimte is onbegrensd geworden. Ruimte om in het daglicht in de tuin 
de Levende te ontmoeten. De Levende: hij is bevrijdt, hij doorbreekt de grenzen. 
 
In het vroege licht van 
de eerste dag 
staan 
onbevangen 
in de tuin 
de Levende vinden: 
als bloesem aan een dode tak 
als bol uit de zwarte aarde 
als stille schoonheid 
als klank van muziek 
wit als sneeuw. 
De Levende 

die grenzen doorbreekt 
van dood en leven 
gloort in het groen 
en straalt …  
Open staan 
daarvoor. 
 
Geef ons ogen  
om te zien 
wat leven  
in uw Licht 
betekent. 
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De zondagen van Pasen lezen we uit Genesis. In den beginne … zo begint de 
bijbel. Wat heeft een mens nodig om te leven. Licht! Dat hebben we in de 
paasnacht ervaren, licht en een plek om op te leven: levensruimte, lucht om te 
ademen. God schept het, telkens weer. Hoe? Dat is het grote geheim achter al 
het zichtbare van hemel en aarde. Het geheim van Gods Naam, van God zelf, 
het wonder van Pasen. De zondagen die volgen lezen we verder en 
onderzoeken we de vraag: wie is de mens? 

 
1 mei 2011 – Eerste zondag na Pasen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Vitale Kerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Genesis 3; Johannes 20:19-23 
 
Wie is de mens? In het hoofdstuk twee hoorden we de kansen die in ons mens-
zijn liggen, al het hoopvolle, over de levensadem, over de tuin rondom de boom 
des levens en dat we elkaar tot hulp en tegenover kunnen zijn. Daarin ligt onze 
bestemming van Gods-wege. Nu klinken de schaduw kanten van het mens-zijn: 
verraad en de verleiding om zelf God te willen zijn.  

4 mei 2011 
19.00 uur   : herdenkingsbijeenkomst in Meulenvelden, gevolgd door 

  ceremonie bij het monument (zie ook berichten elders in 
  Samen) 

5 mei 2011 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 
 

8 mei 2011 – Tweede zondag na Pasen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen, 
      Doorwerth 
Collecte   : Voedselbank Montferland 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : K. van hamburg 
Lezingen   : Genesis 4; Johannes 21:1-14 
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Wie is de mens? Het bekende verhaal van Kaïn en Abel, de broedermoord. 
Opnieuw de schaduwkant van het menselijk bestaan. Goed en kwaad, het zijn 
twee grondwoorden van ons bestaan. Hoe staan we er in, hoe gaan we ermee 
om? En belangrijk de vraag van God: ‘Kaïn waar is je broeder?’ De mens is 
geschapen om naar elkaar om te kijken, wordt daarin tot verantwoording 
geroepen. Kaïn zegt: ben ik mijn broeders hoeder? … Leven onder de adem van 
God is deze vragen serieus nemen en daarin keuzes te maken. 
 

15 mei 2011 – Derde zondag na Pasen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Genesis 6:11-7:5; Johannes 10:1-10 
 
Wie is de mens? Na het verhaal over levensruimte, levensadem, partnerschap, 
omgaan met goed en kwaad en de roep om broederschap blijkt dat er toch nog 
eens schoon schip wordt gemaakt. Noach wordt geroepen om een ark te 
bouwen, want God ziet op de aarde neer en heeft spijt dat het niet is gelukt. Het 
kwaad heeft opnieuw grip op het samenleven van de mens. “Ik zal alles, wat Ik 
gemaakt heb verdelgen …” Gods grote verdriet. 
 
 

Van de predikant 
Dank 
Dank voor alle steun die ik de afgelopen weken mocht ervaren. Door de ziekte 
van mijn vader moest ik een aantal keren snel afreizen naar Zuid-Duitsland. De 
zorg blijft, maar dankbaar ben ik dat je als familie de ziekte zo samen kan 
dragen. Bij alle kaartjes en mails was er ook een heel mooi gedicht. De zee als 
bron van rust, ontlading en toekomst …. 
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De Zee 
 
Ik wil alleen zijn met de zee, 
ik wil alleen zijn met het strand, 
ik wil mijn ziel wat laten varen,  
niet mijn lijf en mijn verstand. 
 
Ik wil gewoon een beetje dromen 
rond de dingen die ik voel 
en de zee, ik weet het zeker, 
dat ze weet wat ik bedoel. 
 
Ik wil alleen zijn met de golven, 
ik wil alleen zijn met de lucht, 
ik wil luist’ren naar mijn adem, 
ik wil luisteren naar mijn zucht. 
 
Ik wil luist’ren naar mijn zwijgen, 
daarna zal ik verder gaan,  
en de zee, ik weet het zeker, 
zal mijn zwijgen wel verstaan. 

 

 
 

Op weg naar Pasen 
De cantorij en het gospelkoor hebben flink geoefend de afgelopen weken. Pasen 
is liturgisch het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Als je goed kijkt is het een 
kerkdienst die zich uitstrekt over drie dagen, van de Witte Donderdag met de 
voetwassing en het avondmaal, over het uithouden van het lijdensverhaal in alle 
eenvoud op Goede Vrijdag tot aan het wonder van het nieuwe licht, de doop en 
het belijden in de paasnacht. Ons hele geloof in drie dagen bij elkaar. Bron van 
inspiratie, bron van kracht die wijst naar de voltooiing van de Paasmorgen.  Dit 
jaar ondersteunt de cantorij de diensten van Witte Donderdag en de Paasnacht. 
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All Together zingt mee in de Paasochtenddienst. Op Goede Vrijdag hebben we 
twee zangers die voor ons stukken laten horen van het Stabat Mater van 
Pergolesi.  

 

4 mei “vrijheid op straat” 
Herdenken, elk jaar weer, is van groot belang. Na een korte plechtigheid bij 
Meulenvelden vertrekken we met de stille tocht naar het monument. Opnieuw 
werken kinderen van de basischool mee en de scouting. Gedenken van wat je 
zelf niet hebt meegemaakt. Het leren luisteren naar de verhalen om zo op zoek 
te gaan naar wat het woord vrijheid betekent. 

 

Studieweek in Roemenië 
Van 13-21 mei vertrek ik met een aantal Nederlandse theologen naar 
Kolosvaar/Cluij voor een studieweek waarin we samen met collega’s daar het 
boek Edda en Thora van de Nederlandse theoloog Miskotte bestuderen.  

 
Annette Melzer 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 

De samenstelling van het College 
Na de benoemingen door de kerkenraad, die in de bevestigingsdienst van 6 
maart hun beslag hebben gekregen, is ook het College van Kerkrentmeesters na 
een lange tijd van vacatures weer volledig ingevuld.  
Het College bestaat nu uit 3 ouderling-kerkrentmeesters, die daarmee tevens 
kerkenraadslid zijn, en 3 kerkrentmeesters. 
De aandachtsgebieden van de verschillende leden zijn als volgt vastgelegd: 
Kerkrentmeesters, 
André Colenbrander: landerijen, contacten KKG 
Ap Folmer: beheer kerkgebouwen, ledenadministratie 
Wim Kooijman: penningmeester, alle financiële zaken 
Ouderling-kerkrentmeesters, 
Herman ten Brinke: begraafplaats, onderhoud tuinen 
Gerrit Kooij: voorzitter, procedures 
Herman Makkinga: secretaris, archief, groot onderhoud gebouwen 
U ziet dat het een mannenaangelegenheid is en daarom zullen we er alles aan 
moeten doen om bij toekomstige vacatures ook dames in onze gelederen te 
krijgen. Voorlopig zal deze ploeg zich inspannen om alle zaken die tot de CvK 
moeten worden gerekend zo goed mogelijk te laten verlopen tot heil van onze 
gemeente. 
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Opbrengst collecten januari en februari 2011 
 

        € 
Avondmaalscollecte     
Project Bangladesh 2x 98,25 
        
Hoofdcollecte     
Algemeen diaconaal werk  2x 100,60 
Stichting Het Passion   117,59 
Oecumene    68,45 
Catechese en Educatie   91,74 
Kerkinactie-

Werelddiaconaat   39,27 
Eredienst en Kerkmuziek   61,35 
Missionair Werk en 

Kerkgroei   63,49 
Stoelenproject De Duif   109,77 
        
Uitgangscollecte     
Thuiskerkenwerk 9x 484,07 
        
Overig      
Herdenkingsdienst heer 

Garst   187,90 
Gemeenteavond Jessore   436,20 
        
Totaal    1.858,68 
          

 

 
Het kappen van een eik. 
(onze verslaggever ter plaatse, Gerrit Kooij) 

We willen als kerk natuurlijk goede buren zijn voor onze mededorpsbewoners en 
daarom zijn we na lang wikken en wegen er toe overgegaan om de eik in de 
pastorietuin te kappen. Buurvrouw, mevrouw Te Dorsthorst, had van deze boom 
veel last en er al vaker bij ons over geklaagd. Informatie bij de gemeente leerde 
dat er tegen kap geen bezwaar bestond en daarom werd op 12 maart j.l. het 
karwei aangepakt en ging onze tuinman Jos Hageman met zijn hulptroepen aan 
de slag. Hierbij werd gebruik gemaakt van een hoogwerker die door 
schildersbedrijf Jacobs welwillend beschikbaar was gesteld. Op onderstaande 
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foto-impressie, met opnamen om het uur, ziet u de pastorie langzaam te 
voorschijn komen. En de buurvrouw was zeer tevreden. 

 

         

          

         
              

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 
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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!! 
            Wim Kooijman 

Kerk in Actie 
Spaardoosjes 

 
 
 

 

 
De zondag na Pasen zal de jeugd weer op hun eigen wijze de spaardoosjes op 
gaan halen in de kerkdienst 

 
Jessore 
Het is even stil geweest met de mails uit Jessore. Mijnheer James D’Rosario is 
met pensioen gegaan. En er is een nieuwe directeur mijnheer George H. Biswas. 
Voor ons was dat niet erg duidelijk. Wij kregen bericht dat de baas, Bisshop Paul 
Sarker van de Church of Bangladesh, naar Swifterbant kwam. Een avond 
georganiseerd door de kerken van Flevoland. Wij dus ook naar Swifterbant. 
Antoinette en ik hebben daar een fijn gesprek met hem gehad en hij heeft ons uit 
kunnen leggen hoe het was gegaan met de wisseling van directeur.  
Wij zijn erg onder de indruk geraakt van het werk van deze mensen. Met maar 
0,3% van de bevolking, zien de christelijke kerken daar in Bangladesh kans, om 
grote invloed te hebben op goede gezondheidszorg en uitstekende opleidingen 
met een minimum aan gelden. Mogelijk door veel vrijwilligers ook daar in 
Bangladesh. “KOM EN ZIE’, dat was een aantal keren te horen. Vanuit Flevoland 
is men daar met twaalf personen geweest. 
Wij gaan dan ook enthousiast door met onze steun aan de CCTS in Jessore. 
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Bisshop Sarker vroeg ons de hartelijke groeten over te brengen en wenste ons 
allen Gods zegen. 
Ook voor Didam was “KOM EN ZIE” 
           Klaas van Hamburg. 
 

   
  Dan ook maar even op de foto met een Bisschop 

 

4 Mei Dodenherdenking in Didam 
Op 4 mei organiseert Het Oranje Comité weer de jaarlijkse dodenherdenking. 
Het thema is:  ‘Vrijheid op straat”. De herdenking begint om 19.00 uur met een 
korte meditatie in de ontvangstruimte van Meulenvelden.  De Oecumenische 
taakgroep zal hier medewerking aan verlenen, evenals basisschool ‘Het 
Kompas’. Daarna gaan we in stille tocht naar het monument op het OLV Plein, 
waar om 20.00 uur 2 minuten stilte wordt gehouden om hen te gedenken die 
door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.  Aan deze plechtigheid wordt 
medewerking verleend door Harmonie De Club, Scouting en wethouder Wolsing 
(toespraak). 
            Wim Locher 
 

 

Ontmoeten-Spreken over God 
 

Ontmoeten, een oproep in deze vastentijd om de ander te zien. Bewust iemand 
bezoeken, een brief te schrijven, een telefoontje te plegen. 
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Vooral als je elkaar een tijd niet hebt gezien of gehoord is dit vaak een 
aangename verrassing wederzijds. 
 
Zo zat ik op donderdag 31 maart in de trein naar Groningen vanuit Akkrum 
(Friesland), dichtbij mijn Friese stekkie. Eerst naar het Groninger museum voor 
de expositie: “Het onbekende Rusland” en daarna met het lokaaltje Groningen-
Roodeschool naar mijn tante Jo in Uithuizen. Sinds een half jaar woont ze in een 
aanleunflat van een verzorgingshuis aldaar. 
Wij hebben allebei in 2007 onze mannen verloren en kunnen veel ervaringen 
delen. 
Ze was zo blij mij weer te zien en dat was wederzijds! Het waren een paar fijne 
uurtjes met een lach en een traan. Een dankbare ontmoeting. 
 
Spreken over God. Onverwachts had ik, bijna een half jaar geleden op een 
prachtige wandeling met dito weer van Terherne naar Goingarijp een wonderlijk 
ontmoeten. 
Het schapenpad met klaphekken slingert over boerenerven langs de oostkant 
van het Sneekermeer.  
In Goingarijp op een speeltuinbankje mijn boterhammen, karnemelk en appel 
verorberd. 
Ik besloot om niet langs de vaste, drukke weg terug te gaan maar dezelfde weg 
terug te nemen. 
Halverwege heb ik Hoite’s naam drie maal geroepen over het spiegelgladde 
water, alleen de eenden antwoordden mij, heel vermakelijk. Het deed me zo 
goed, Hoite was dichtbij mij, ik kon hem als het ware aanraken! 
Even later kwam mij een vrouw tegemoet. Toen we elkaar wilden passeren met 
een mooi-weer-hè-groet, bleven we beide staan en raakten spontaan in gesprek. 
Zij had haar arm in een mitella en bij navraag vertelde ze een borstamputatie 
gehad te hebben. 
Ze ging de komende maanden een chemokuur tegemoet. Ze vertelde van de 
schrik toen ze het hoorde, de angst en soms ook boosheid. Gelukkig heeft ze 
nog een man, die tegen haar zegt: “Weet dat je gedragen wordt”. Dat ontroerde 
me en ik vertelde mijn achtergrond. Dat ik in diep verdriet God aanroep, om 
kracht vraag, zijn ontferming wil voelen en dat er dan ruimte en rust in mij komt. 
God is er voor je in vreugde en verdriet, Hij draagt je, zet je weer rechtop. 
Samen zo intiem te spreken over geloof in troost, dat was van beide kanten een 
geweldig mooie ervaring.  
We namen afscheid. Elkaar sterkte wensend en we zwaaiden nog een keer. Ik 
weet niet hoe het haar verging, maar ik vervolgde mijn pad vederlicht. 
Onlangs heb ik haar opgebeld en gevraagd hoe het met haar ging. “Het gaat 
goed” sprak ze. “Ik heb weer vertrouwen in de toekomst!” 
Daar word ik stil van. 
           Anna van der Velden 
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Icoon in Stiltecentrum Meulenvelden 
 

 
 
Afgelopen najaar heeft de 
oecumenische taakgroep een icoon 
gekocht voor het Stiltecentrum op de 
eerste verdieping van Meulenvelden. 
Op de icoon is de Moeder Gods 
afgebeeld met uitnodigende handen. 
Ze is al gebruikt in de adventsvespers 
en op 1 april j.l. (beveiligd) 
opgehangen door Ap Steenblik in het 
Stiltecentrum (zie foto). Ze nodigt u uit 
om eens te komen kijken en eventueel 
een kaarsje te branden.  
       
       
     Wim Locher 

 

 

Scholing pastoraat 
 

Omdat het de eerste keer zo goed is bevallen is de taakgroep Pastoraat op l6 
maart weer bijeen geweest voor een scholingsavond. 
Besloten is om dit twee maal per jaar te doen. Er is dan gelegenheid om met 
elkaar te praten over pastorale taken, waar vaak in de normale vergaderingen 
niet aan toegekomen wordt. 
De bijeenkomst stond nu in het teken van Ontmoeten, en wel het ontmoeten van 
gemeenteleden door de pastorale medewerker(ster).  
Onder leiding van onze predikant werd aan iedereen gevraagd wat geeft jou 
plezier in het pastorale werk, en wat is de moeite die je ervoor moet doen. 
Opvallend was dat bij iedereen het plezier overheerste door de vaak openhartige 
manier waarop met elkaar werd gesproken en het medeleven dat men 
terugkreeg bij moeilijke gebeurtenissen. 
De moeite bestaat vaak  uit het opzien tegen het maken van afspraken, vooral 
de eerste keer bij gemeenteleden die men nog niet goed kent. 
Daarna spraken we over het onderwerp omgaan met kritiek en 
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wat is de achterliggende oorzaak van deze kritiek. 
Men moet goed bedenken, dat de kritiek meestal niet persoonlijk is bedoeld. 
Open hebben we met elkaar over al deze zaken gesproken en aan het eind van 
de bijeenkomst was iedereen het er over eens dat het heel goed is om dit soort 
bijeenkomsten te houden. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in het pastoraat vraag dan rustig om meer 
informatie, we kunnen nog enkele mensen gebruiken. 
             Jan Hagen. 
 

Inloopmiddag. 

  
Op 24 maart jl. hadden we alweer de laatste inloopmiddag van het 
winterseizoen.  
Naast de gezellige praatjes onder genot van koffie of thee vermaakte Piet 
Luitwieler ons met het vertonen van enkele door hem en door Klaas 
vervaardigde filmpjes. 
We waren met ca. 25 mensen, dus was het heel gezellig. 
In het komende najaar starten we weer en de laatste berichten zijn, dat we toch 
op de donderdagmiddag blijven.  
En voor iedereen geldt: of u nu op vakantie gaat of thuis blijft, we wensen u in 
ieder geval een mooie zomer toe. 
             Jan Hagen.  
 

Ziek… maar er wel even tussenuit 
  
Ontmoetingsdagen voor wie verpleegbehoeftig is, donderdag 12 mei tot en met 
zondag 15 mei 2011 
Deze dagen zijn bedoeld voor ouderen die een paar dagen in een andere 
omgeving willen zijn en andere mensen willen ontmoeten, maar dat niet kunnen 
zonder verpleegkundige hulp. Met lotgenoten en in een sfeer van ontspanning 
en gezelligheid, zal er in deze dagen worden gezocht naar kracht en nieuwe 
moed. 
Een team van verpleegkundigen staat dag en nacht klaar om, waar nodig, te 
helpen en om samen met een staflid van de Zwanenhof het iedereen naar de zin 
te maken. 
 

HET THEMA DIT JAAR: “WONDER BOVEN WONDER” 
Waar kan ik me over (ver)wonderen? Hoe houd ik oog voor de ‘wonderen’ om 
mij heen? Vragen waarmee we met elkaar in gesprek gaan en die ook 
terugkomen in de liturgische vieringen. Een ziekenzegening in de kapel is een  
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onderdeel van het programma. Wie wil kan daar aan deelnemen. Het Brabants 
kamerkoor Sine Nomine verzorgt op vrijdagavond een concert met 
Marialiederen. 
 
Het kan juist voor mensen met beperkingen zo belangrijk zijn om er een paar 
dagen uit te zijn. 
 
De Zwanenhof is landelijk gelegen in hartje Twente. Het oorspronkelijke 
retraitehuis heeft nu moderne gastenkamers, die voorzien zijn van douche en 
toilet. Het gebouw en de tuin zijn goed toegankelijk voor (minder) invalide gasten 
en de Zwanenhof beschikt over een gezellige ontmoetingsruimte, een 
restaurantzaal en een eigen kapel. 
 

BEGELEIDING 
De begeleiding is in handen van Pauline Kramer, staflid van de Zwanenhof, en 
pater K. Schuurman, Redemptorist, voorheen lid van staf en communiteit van de 
Zwanenhof. De verpleegkundigen zijn allen vrijwilligers. 
  

PRAKTISCH 
Data  donderdag 12 mei 17.00 uur tot en met zondag 15 mei 14.00 uur 
Kosten  A € 202, - B € 213, - C € 224, - 
Verzekering € 12,75 
Code  MD 1109 
   
Bij onze meerdaagse bijeenkomsten is standaard opgenomen ontbijt, lunch en 
een warme maaltijd (onze koks houden rekening met uw dieetwensen). U heeft 
de keuze uit één– of tweepersoonskamers, met eigen douche en toilet. 
Om onze programma’s toegankelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen, 
hanteren wij een getrapt tarief. U maakt zelf de keuze voor een bepaald tarief.  
  
Daarbij kunt u onze richtlijnen, op basis van individueel netto-inkomen, volgen: 
• het A-tarief geldt voor inkomens tot € 1.250,- p. mnd; 
• het B-tarief tot € 1700,- p. mnd (modaal); 
• het C-tarief vanaf € 1700,- p. mnd. 
        Nynke Hofstra, De Zwanenhof PR 
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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. 
 
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 
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Israël en de profetieën 
 

Theo en Els, woonde van 1989 tot 1998 in Jerusalem en waren veldleider van de 
NEM (Near East Ministry) een Christelijke Nederlandse organisatie die in het 
Midden Oosten actief is en gebaseerd is op de visie van Jesaja 40:1 ‘Troost, 
troost, mijn volk’. 
 

Tussen 1998 en 2004 
hebben zij als 
Operationele Leiders 
voor Ebenezer – 
Operatie Exodus 
gewerkt in de 
voormalige Sovjet 
Unie. Ze waren toen 
gestationeerd in Kiev, 
Oekraïne. Hun 
verantwoordelijkheid 
was om leiding te 
geven aan de 
operationele 
activiteiten van de 
organisatie in nauwe 
samenwerking met 
joodse organisaties en 
de Israëlische 
regering. 
  
Vanaf 2004 waren ze 
werkzaam vanuit 
Jeruzalem als 
internationale 
Ontwikkelings 
directeuren en reisden 
naar alle werelddelen 
om te spreken op 
conferenties, joodse 
bijeenkomsten en voor 

de Internationale media, met de focus Alijah, de terugkeer van het Joodse volk 
naar Israël. Hun doel is om kerken wereldwijd inzicht en informatie te geven ten 
aanzien van de geweldige daden, die God aan het doen is nu Hij de Joden 
inzamelt uit Het Noorderland (de voormalige Sovjet Unie) en uit alle landen. 
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Eind 2010 zijn ze weer teruggekeerd naar Nederland. Theo & Els hebben 2 
getrouwde dochters en 7 kleinkinderen. (www.aliyah-israel.com) 
             Teus Beijer 
                                    
 

Waarom naar de Thomasviering ? 
 
In januari zat de Andreaskerk in Zevenaar tijdens de Thomasviering stampvol. 
Toen nam Elly Lemmen, pastoraal werker, namelijk afscheid van de St. 
Willibrordus parochie. 
Maar waarom komen er gewoonlijk niet veel meer dan de ca. 80 mensen naar 
deze oecumenische vieringen die nu al 8 jaar gehouden worden 
en bestemd zijn voor belangstellenden uit de gehele Liemers? Is het de 
onbekendheid, komt het door het tijdstip? 
Het is moeilijk uit te leggen wat een Thomasviering inhoudt. Je moet het 
meegemaakt hebben.  
Er wordt niet gepreekt, het is oecumenisch, er doet steeds weer een ander koor 
uit de Liemers mee. 
Maar typerend is dat het altijd weer anders is, dat er wat te zien valt, dat er 
gelegenheid is te kijken naar de verbeelding van het thema op 
een projectiescherm, dat je een kaarsje kunt branden of een briefje in de 
klaagmuur kunt stoppen over dingen die je dwars zitten,  
dat er een hoek is waar de kinderen hun creativiteit kunnen uiten.. 
Dat de mensen in een grote kring staan als brood en druivensap samen worden 
gedeeld terwijl de tientallen gebedsintenties worden voorgelezen.  
En er gebeurt nog veel meer in de vijf kwartier die zo’n  viering duurt.  
Stilte, verwondering, activiteit en spiritualiteit zijn kenmerkend.  
Kom eens kijken, ervaar het eens. 
Je bent van harte welkom op  zaterdag 28 mei, 19 uur in de Andreaskerk op de 
Markt in Zevenaar. 
Het thema van de viering is dan ‘Zien’. De Cantorij uit Didam verleent 
medewerking.  
   Namens de werkgroep Thomasvieringen Liemers, Henk Herstel 
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Dankbetuiging 

 

 
Het is bijna niet mogelijk onder woorden te brengen hoe dankbaar wij 
zijn voor uw hartverwarmende medeleven tijdens het ziek zijn, het 
overlijden en de begrafenis van mijn man en onze vader 
 
      BERT  TALENS. 
 
Het ziekteproces verliep heel snel. De tijd haalde hem in. Maar tot aan  
de laatste dag van zijn leven wist hij zich gedragen door een grote  
groep mensen, die hem verblijdde met een bezoekje, een bloemetje, 
iets lekkers bij de koffie, een telefoontje, een brief of een kaartje. 
Weest u ervan overtuigd dat dit alles zijn laatste weken nog kleur 
gaf. 
Het ontroerde hem en stemde hem dankbaar. 
Wij zullen dit alles in onze harten bewaren. 
 
Hartelijke groet, 
Roely en de kinderen.  
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Personalia 
 

Overleden 
• 12 maart 2011  Mevr.A.Evers-Hulshof   Tatelaarweg 28. 
• 16 maart 2011 Mevr.T.van Essen-van Zomeren Verheijstraat 4. 
• 18 maart 2011 Mevr. A. de Lange-Douma  Verheijstraat 4 
• 03 april 2011 Mevr.M.Graefenhaijn-Fitski  Waverlo 27. 

Gevestigd 
• Mevr.M.van Hemmen-Hemmen, Waverlo 32-1 

Verhuisd 
• Mevr.N.Naaldenberg van Singel 64-18 naar Tambourstraat 18. 
• Dhr.R.Veens   van Bosstraat 25 naar Oranjeerf   3. 
• Dhr.P.Jansen-van de Pligt  van Merelstraat 15 naar Lange Spruit 28. 

Vertrokken 
• naar Eindhoven: Mevr.E.Slijkhuis-Volbeda, Wilhelminastraat 103-14 
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Agenda 
14 april 19.45 uur Kerk in Aktie 
17 april 10.00 uur Palmpasen, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds.   
            A.U.Melzer 
18 april 19.45 uur Gospelkoor 
19 april 19.30 uur  Cantorij 
  20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
20 apr 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
21 april 19.30 uur Witte Donderdag, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. de  
                          cantorij, mw. ds. A.U. Melzer 
22 april 19.30 uur Goede Vrijdag, lezingendienst, mw. ds. A.U. Melzer 
23 april 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden   mw. ds. A.U. Melzer        
    (Paasviering) 
  22.00 uur Paasnachtdienst, m.m.v. de cantorij,  mw. ds. A.U. Melzer 
24 april 10.00 uur Pasen, dienst van Schrift en Gebed, m.m.v. Gospelkoor, 
      mw. ds. A.U. Melzer 
26 apr 19.30 uur Cantorij 
01 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
03 mei 19.30 uur Cantorij 
05 mei 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 
  20.00 uur Kerk in Aktie werkgroep 
08 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. C. van Alderwegen,  
    Doorwerth 
09 mei 14.00 uur Pastorale Team 
10 mei 19.30 uur Cantorij 
11 mei 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
15 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
    Doetinchem 
17 mei 19.30 uur Cantorij 
  20.15 uur Diaconie 
18 mei 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden
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