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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 maart  2011 
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Voorwoord 
      
      Nu nog is het stil  

 
En nu is het stil 
Je leed is geleden 
 
Het kruis is leeg 
stil zijn de gebeden 
 
Een steen verbergt 
vergeving van zonden 
 
De Hemel wacht 
zichtbare wonden 
 
En nu is het stil 
nog geen Hemelvaart 

 
Geen dalende Geest 
een vrouw die staart 
 
naar doeken als stille  
getuigen ogen zoekend gericht 
 
Nog even de duif wacht 
oogverblindend licht 
 
Nu nog is het stil 
de wereld wacht 
 
Zend ons Uw geest 
verhelder onze nacht 

 
             Ans Bieleveld  
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 21 juni, 19:30 uur. Kopij 
ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 22 mei t/m zondag 26 juni 2011 
 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 

22 mei 2011 – Vierde zondag na Pasen, Doopdienst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Stichting Orhei Moldavië 
Ontvangstcommissie : Mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Ellen Geven 
Kinderkerk   : Jannie van de Peppel 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Gen 7:6-8:5 
 
In deze feestelijke dienst zal Esmée Coenen worden gedoopt. Het koor ‘Sign of 
Friendship’ zal in de dienst meewerken. We lezen het verhaal van Noach en de 
drijvende ark. Donald Jones zingt: ‘Ik zou je het liefste in een doosje willen doen 
en bewaren, heel goed bewaren,’ In dit verhaal van een ramp gaat het om een 
God die mens en dier bewaart. Daarom wil ik ook tederheid vermoeden achter 
die ene zin: “toen sloot de HEER de deur achter hen.” Na eerst als het ware 
voorzichtig de pootjes te hebben geteld, niets meer tussen de deur; jij Noach, 
ook veilig binnen, dan kan het dekseltje op het doosje, in spanningsvolle 
afwachting van het ‘weer opendoen’. 

28 mei 2011 
 
19.00 uur   : Thomasviering in de Andreaskerk in Zevenaar. Deze keer  
        zingt ook onze cantorij in deze viering. Wees welkom! 

 
29 mei 2011 – Vijfde zondag na Pasen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Gen 8:6-22 
 
De oude benaming van deze zondag is Rogate, bidt, ingegeven door de in 
vroegere tijden in deze periode van het jaar gebruikelijke biddagen voor het 
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gewas (het naderende Pinksterfeest is oorspronkelijk immers ook een 
oogstfeest). Na de dagen op het water is de aarde drooggevallen, zo lezen we in 
het verhaal van de Ark en Noach. Eindelijk weer vaste grond onder de voeten, 
een nieuwe lente ontluikt. Een hoopvol verhaal, dat ons echter ook confronteert 
met eigentijdse problemen rond opwarming van de aarde, stijging van de 
zeespiegel en bedreiging van natuur en cultuur. Wat mensen bedenken, zegt de 
schrijver van dit verhaal, is slecht, maar toch zal de Eeuwige na de vloed nooit 
weer alles wat leeft doden. Vraag blijft: kunnen wij mensen het aan om de aarde 
te beheren? 

2 juni 2011 – Hemelvaartsdag 
 
09.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, Taakgroep Eredienst 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Handelingen 1:1-11 
 
Ook dit jaar wordt deze gebedsdienst door leden van de taakgroep eredienst 
voorbereid. We lezen het verhaal van de Hemelvaart, luisteren naar gedichten, 
zingen en bidden met elkaar. In de mystiek is de Hemelvaart als het ware een 
tussenstap naar de verdere tocht van Christus: 
 

‘Kom, o kom, Gij Vorst der ere, 
 ook bij mij moet Gij inkeren, 
 onderwerp wat U nog tart 
 en wees koning in mijn hart.’ (gezang 230) 
 

Het is de hemelse en niet de aardse koning die grenzen van plaats en tijd zal 
overschrijden en mensen zó nabij zal zijn. Hemel en aarde zijn hier met elkaar 
verbonden, de gelovige mens mag zich burger van beide werelden weten. 

5 juni 2011 – Zesde zondag na Pasen, Wezenzondag 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte   : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Christien van der Vliet en Wilma Blom 
Kinderkerk   : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Gen 9:1-17 
 
Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. ‘Niet meer’ en ‘nog niet’ 
bepalen de sfeer, er is een gevoel van een soort leegte, we zijn in niemandsland. 
We lezen het vervolg van Noach, de sluiting van het verbond, waar de 
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regenboog een teken van is. Er begint iets nieuws … zie je het … het is al 
begonnen (zo zal later de profeet Jesaja zeggen). Er is een leven na de ramp. 
Maar opnieuw de vraag hoe spreek je over God, over je geloof in de tijd na de 
ramp. Ga je over tot een leven van alledag of is er ruimte voor gedenken, 
herinnering en bewustwording dat er verantwoordelijkheid ligt als opdracht van 
leven? 
 

8 juni 2011 – Pinksterwake  
 
19.00 uur   : voorbereid door de Taakgroep Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
 

11 juni 2011 
 
15.30 uur   : Pinksterviering in Meulenvelden, RK voorganger 
 

12 juni 2011 – Vijftigste Paasdag, Pinksteren, Pinksteroratorium 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk   : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
 
Pinksterdagen zijn hoogtijdagen, net als Kerst en Pasen. Een groot feest, want 
Gods Geest is in ons midden; tot steun, tot kracht tot verwondering worden wij 
opgeroepen. Dit jaar maken we er een bijzonder feestelijke dienst van. 
Wekenlang is er geoefend voor het Pinksteroratorium, d.w.z. lezingen en uitleg 
worden gedragen door de teksten van speciale liederen en muziek. Elders in 
SAMEN leest u hier meer over. 

19 juni 2011 – Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid, Overstapdienst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Stichting Schuilplaats 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk   : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Exodus 34:4-9; Matteus 28:16-20 
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Zoals elk jaar zetten we de jongeren die de overstap maken van de basisschool 
naar de middelbare school in het zonnetje. Het betekent namelijk ook dat je de 
kindernevendienst verlaat en deel gaat uitmaken van de joppers.  
Het is ook de zondag van de drie-eenheid. Binnen deze drie-in-Een is er veel 
beweging: Vader-Zoon-Geest en ‘genadig-barmhartig, lankmoedig’. Al die 
namen laten zien wat er in God zelf ‘omgaat’, en daarmee wordt de grote 
verscheidenheid aangegeven van hoe de Eeuwige met de mensen omgaat. 
 

26 juni 2011 – Openluchtdienst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer,   
          m.m.v. de Joppers. 
Locatie   : Het trainingsveld van de hondensportvereniging. 
Collecte   : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk   : Marco Lenting 
Klokkenluider  : H. Boender 
 
Deze dienst wordt voorbereid door de Joppers. All together werkt mee aan de dienst. 
Vorig jaar was het voor het eerst dat we in de buitenlucht een dienst vierden. Een 
bijzondere ervaring die direct voor herhaling vatbaar was. Er zit beweging in de dienst. 
U wordt uitgenodigd om zelf een (camping-)stoeltje mee te nemen en als u met de 
auto komt aan de rechter kant van de weg te parkeren, dat i.v.m. de 
veiligheidsvoorschriften. De hagenpreek, vanouds een preek in de openlucht, krijgt ook 
dit jaar weer een speels karakter; de liederen zijn nieuw én vertrouwd … kortom we 
kijken nu al uit naar deze speciale dienst op vaderdag!  
 

Van de predikant 
 

Op weg naar Pinksteren 
We hebben voluit Pasen gevierd. Eén voor één waren het bijzondere diensten. Dank 
aan ieder die meegeholpen heeft aan de voorbereiding, aan de vieringen zelf én 
achter de schermen. Ieder steentje draagt bij aan de bijzondere sfeer van delen, 
gedenken, waken en diepe blijdschap. Kernwoorden die in de vier diensten centraal 
stonden. Vanaf Pasen zijn het 50 dagen tot aan Pinksteren. Tijd waarin we soms als 
het ware nog in de wolken lopen. Tijd waarin we mogen ervaren dat ons bestaan 
gedragen wordt. Tijd waarin we dit jaar vooral lezen uit het eerste bijbelboek: Genesis. 
Vanaf den beginne was er licht over ons bestaan en de garantie voor een plek om te 
leven. God schiep hemel en aarde, schiep de mens. Als Gods schepsel dragen we 
verantwoordelijkheid, zonder ons geen leefbare aarde.  
In de afgelopen weken werd ik privé maar ook in het werk zo geconfronteerd met de 
kwetsbaarheid van het bestaan. Gelukkig leven we met een onbevangenheid, maar 
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lichaam en ziel blijven ons uitdagen. Ik las een nieuw boek van Margot Kässmann over 
het verlangen naar leven. 12 woorden zijn voor haar daarin centraal: het verlangen 
naar stilte, naar erkenning, naar ‘Heimat’ plek van veiligheid, maar ook het verlangen 
naar moed en kracht, naar vrijheid en vrede. Het verlangen dat er een engel op je pad 
komt, dat God er is, je troost mag ervaren, geborgenheid en liefde. Verlangen naar de 
vruchten van het leven … dat ons dit toekomt, dat vieren we al zingend voluit met 
Pinksteren! 
 

Trouw-doop-belijdenis 
Op 29 april trouwden Chris Eysink en Miriam ten Bosch. Fijn om dit in het midden van 
de gemeente te vieren. Het was een feestelijke dienst met gedichten, liederen en een 
stuk uit de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe: geloof hoop en liefde. Ook 
daar gaat ons verlangen naar uit. Ik wens jullie opnieuw al het goede, dat de zegen 
jullie leven mag verrijken. 
 
Op 22 mei wordt Esmée Coenen gedoopt. Net als bij de doop van haar broer Christian 
zingt ook deze keer het koor ‘Sign of Friendship’. In een kleine bezetting, omdat het 
maar een klein kerkje is. Haar beide ouders zijn lid van het koor. Dopen brengt ons 
steeds weer terug naar de kern van ons geloof. Met het doopwater mogen we ervaren 
dat God ons door de diepte heen leidt, doopwater dat zuivert, opdat in het licht mag 
staan wie je in wezen bent: kind van God, kind van je ouders.  
 
Dopen en belijden staan in het verlengde van elkaar. dat hebben we ook in de 
paasnacht ervaren. Wie erover nadenkt om (opnieuw) belijdenis te doen is van harte 
welkom. Laat het me weten en we zullen kijken waar de weg ons brengt. 
 

Groot(huis)bezoeken 
Vanuit het pastoraat hebben we de keuze gemaakt om elk jaar Groothuisbezoeken te 
organiseren. Een hele klus, maar het resultaat is elke keer weer een bijzondere avond 
van onderling geloofsgesprek en uitwisseling. Deze keer was de opkomst zo groot dat 
we voor een avond uitweken naar de huiskamer in de kerk. Spreken over God … wat 
betekent het eigenlijk als ik bid naar God de Vader, of als ik spreek over de Zoon, de 
Heilige Geest. Zware dogmatische woorden landen niet altijd in het leven van alledag. 
Toch is het ons gelukt om ieder voor zich iets erover op te schrijven. In de grote 
diversiteit schepten we met elkaar een verbondenheid die ik in onze gemeente van 
grote waarde acht. Zo verschillend we zijn in vallen en opstaan, trekken we met elkaar 
verder, houden we elkaar vast, gaan we het gesprek aan in ons streven pluriform 
gemeente te zijn. De kerkenraad zet zich hiervoor in en dat verdient respect. Ik ben er 
trots op! 
 

Nieuwe ambtsdragers – wie wordt onze nieuwe scriba? 
Tot drie keer toe zijn er nieuwe ambtsdragers bevestigd! We zijn bijna voltallig maar 
blijven dringend zoeken naar een nieuwe scriba. We zijn Arja Schep dankbaar dat zij 
zolang wil aanblijven totdat zij het ambt kan overdragen. We gaan dus opnieuw op 
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zoek. Het is belangrijk werk, steun voor de vergadering, notuleren en de kerkenraad 
mee voorbereiden. Denk erover na! 
 

Vervanging in tijden van afwezigheid predikant 
Door het parttime predikantschap zijn er geregeld dagen dat ik niet beschikbaar ben. 
Op dit moment is het altijd de week na de eerste zondag. Dit zal na de zomer 
waarschijnlijk veranderen in vaste vrije dagen. Het geeft meer helderheid. Tijdens de 
vakanties vervangen de predikanten van de werkgemeenschap elkaar. In eerste 
instantie is dat de consulent, d.w.z. voor Didam is dit ds. van Gijzel van 
s’Heerenberg/Zeddam en ik voor hem. Buiten de vakantie om, d.w.z. in de dagen die 
niet gedekt zijn door mijn parttime aanstelling zijn er een aantal collega’s die bij nood 
bereikbaar zijn. Neemt u dan contact op met de pastoraal medewerker of de scriba.  
             
            ds Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
 
Dit schrijvende ligt Pasen achter ons en Hemelvaart en Pinksteren nog voor ons. We 
mogen terugkijken op een bijzondere paascyclus met uiteenlopende diensten waarvan 
het zeer de moeite waard was de gehele cyclus te ervaren: het laatste avondmaal, het 
lijden, het waterkruisje aan iedereen gegeven die het wilde als hernieuwde doop, een 
hernieuwde belijdenis, het spontaan ingezette Halleluja buiten na de Paaswake en de 
viering dat dood niet het einde is maar dat het leven verder gaat en aandacht voor 
persoonlijke voorbeden die verzameld werden tijdens de dienst.  
 
Aan het begin van de veertigdagentijd is zondags een 40 dagen boekje uitgereikt. Dit 
boekje vertelde op iedere dag iets over Pasen. Het is op verschillende wijzen door 
mensen gebruikt en de ervaringen waren ook verschillend. Naar aanleiding van het 
uitwisselen van deze ervaringen ontstond het idee dat we misschien dit ook zelf 
zouden kunnen doen. De basis gedachte is dat iemand in de gemeente bijdrages 
verzameld en dat die in samenwerking met onze eigen webmaster Arrie op de website 
komen. Om het dagboek karakter te bewaren zouden bijdrages op een A5 moeten 
passen maar verder is de invulling vrij. Dit zou met advent en/of met Pasen kunnen 
gebeuren. Als jij/u het leuk vindt een kalender samen te stellen op basis van wat 
gemeenteleden aanleveren dan hoor ik het graag. 
 
Een ander idee is om niet gebruikte bijbels te verzamelen. Hierover wordt u door Arrie 
geïnformeerd.  
 
De kerkenraad is voornemens om in het najaar weer een bezinningsdag in Huissen te 
houden. In de komende tijd wordt deze voorbereid. We hopen u later dit jaar daar 
meer over te kunnen vertellen. 
 
Inmiddels is de kerkenraad versterkt met de komst van Marijn de Kroon. We zijn heel 
blij dat hij als diaken is aangetreden. De diaconie heeft aangegeven nog verdere 
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aanvulling te kunnen gebruiken maar gezegd moet worden dat “met stip op nummer 1” 
staat de opvolging van Arja als scriba. Zij heeft weliswaar aangegeven nog even door 
te willen gaan maar even betekent enkele maanden en niet enkele jaren. Dus ……. 
Schroom niet om contact met mij op te nemen, wij zullen dat omgekeerd ook niet 
doen. 
        Met vriendelijke groeten Johan Boelee 
 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 
Omdat er secretaris in mijn aandachtsgebied staat, mag ik de komende verslagen 
schrijven. Door verschuivingen in de taken is er een situatie ontstaan van “even 
wennen”. Daarbij komt dat onze grote activator Wim Kooijman ruim een maand met 
vakantie naar Australië is geweest. Gelukkig is hij met zijn familie weer gezond terug 
gekeerd met veel (mooie) herinneringen en indrukken. Nu is onze “administrateur” Lo 
Zandbergen met vakantie.  
Omdat de gemeente Montferland nogal rigoureus aan de andere kant van het hek van 
de pastorietuin is gaan snoeien en ruimen, is de dekking erg dun geworden. Er is een 
heg van snel groeiend plantgoed gezet, zodat er weer minder “inkijk” wordt gecreëerd. 
Ook zal het gat, ontstaan door het kappen van de grote eik, met een gedeelte van dit 
plantgoed worden opgevuld. Er is enig snoeiwerk aan de bestaande bomen gebeurd, 
met name de conifeer bij de garage, zodat de natte plek kan drogen. Herman ten 
Brinke heeft zijn werk voor de begraafplaats meteen ter hand genomen en is bezig met 
het achterhalen van grafinlages en nummeren aan de hand van oude kaarten. De 
lekkage in de huiskamer is dacht men verholpen, maar toch niet helemaal, nu maar 
wachten op regen (wij zijn niet de enigen). Wim Kooijman schreef in de laatste 
“SAMEN”: Voorlopig zal deze ploeg zich inspannen om alle zaken die tot het CvK 
moeten worden gerekend zo goed  mogelijk te laten verlopen tot heil van onze 
gemeente. Nou, daar zijn we druk mee bezig! 
 

Solidariteitskas 2011 
 
Eind mei/ begin juni wordt aan alle leden een bijdrage gevraagd voor de solidariteiskas 
 
“Van gemeenten voor gemeenten: als het erop aankomt”. 
 
Ook al merken we het in de dagelijkse gang niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn 
we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. En 
soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het 
leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijk een overbrugging nodig hebben. 
 
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die 
noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te brengen zijn. Vooral voor het 
pastoraat, zoals voor dovendiensten en pastoraat voor de koopvaardij. Of voor 
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binnenvaartschippers die veel onderweg zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden van 
activiteiten die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd.  
Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de 
Protestantse Kerk nodig.  
Als gemeente zijn wij verplicht om voor ieder belijdend lid € 5 af te dragen aan de 
Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze 
verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij 
u om een bijdrage van € 10.  
Een klein bedrag, maar van grote waarde. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het 
voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse 
Kerk? 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

Opbrengst collecten maart en april 2011 
 

        € 
Avondmaalscollecte     
Project Bangladesh 2x 154,81 
        
Hoofdcollecte     
Algemeen diaconaal 

werk    44,86 
40dagentijdcollecte 4x 302,92 
Kerkinactie-Zending   85,82 
Kerkinactie-Diaconaat   117,30 
Kerkinactie-Totaal   71,91 
JOP     104,80 
        
Uitgangscollecte     
Thuiskerkenwerk 8x 405,52 
        
Overig      
Trouwdienst bruidspaar     
Eysink - ten Bosch   100,61 
        
Vastenpot  5x 221,84 
Spaardoosjes    135,44 
        
Totaal    1.745,83 
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Collectebonnen 
Vraag er naar bij één van de leden van het college van Kerkrentmeesters. Het is een 
extra aftrekpost bij de belastingen en ze zijn makkelijk in het gebruik. Eén kaart 
bonnen kost € 15 en daarvoor krijgt u 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1. 
 

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan Ap Folmer   
En natuurlijk ook de wijzigingen! Zodat u niet voor verrassingen komt te staan! 
 
                                                                                                       Herman Makkinga 
 

Kerk in actie 
 

Bisschop Sarker in Nederland 
Wij waren uitgenodigd door de classis ZWO Flevoland 
om Bisschop Paul S.Sarker van de Church of Bangladesh te ontmoeten. De 
bijeenkomst, do.7 april j.l. werd gehouden in Swifterbant (buurdorp van Dronten) in het 
kerkcentrum “de Hoeksteen”. 
 
De heer Jan Vermeer, spreker van onze gemeente-avond 16-02-2011, heeft Bisschop 
Sarker herhaaldelijk ontmoet tijdens zijn reis naar Bangladesh. Bisschop Sarker heeft 
geholpen bij de opening/ inwijding van de uitbouw van “ onze” technische school in 
Jessore. Hij is het hoofd van de Church of Bangladesh in de hoofdstad Dhaka. 
 
We hebben geluisterd naar zijn verhaal over de positie van christenen in Bangladesh, 
het werk van de kerken en de ontwikkelingen in het land. De christenen in Bangladesh 
vormen met zo’n 0,3% op een bevolking van 145 miljoen mensen (87% is moslim) een 
héél kleine minderheid en ze hebben het hard nodig dat we aan hen denken, met hen 
meeleven en voor hen bidden. Bangladesh is bovendien ook nog eens heel erg arm. 
Onze partners zouden hun werk zonder onze steun niet kunnen doen. 
 
Bangladesh heeft een vriendelijke bevolking. In Bangladesh leven alle geloven, 
moslims, hindoes, boeddhisten en christenen, met en naast elkaar en bidden doen ze 
met elkaar! Bidden wij wel eens voor onze islamitische of ongelovige buurman? 
 
Het was heel bijzonder om met Bisschop Sarker kennis te hebben gemaakt en met 
hem te spreken. Een fijne en informatieve avond, geleid door een zeer enthousiaste 
ZWOgroep Flevoland.  
 
           Antoinette Makkinga 

 

-Werkgroep 
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Mooie opbrengsten 40dagentijd 
          
De ton     € 211,84  
Verschillende collectes  € 536,99 
De spaardoosjes   € 135,44 
Via de bank   €   20,00 
______________________________ 
Totaal     € 914,27 
     ======= 
 
Wij willen u allen heel hartelijk danken voor uw hulp. 
Zo kunnen ook wij een steentje bij dragen aan al dat werk 
van Kerk in Actie 
Speciaal een pluim voor de kinderen voor hun inzet met de 
spaardoosjes. 

Ook mooie opbrengst kaarten- en postzegelactie 
Het heeft zin…. 

Duizenden kaarten en postzegels gingen in 2010 door vele 
vrijwilligershanden. Ze werden uitgezocht, geselecteerd en verkocht. 
De postzegel- en kaartenactie van Kerk in Actie heeft in 2010 in 
totaal € 34.320 opgebracht. Tachtig procent van de opbrengst is 
voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar 
de Gereformeerde Zendingsbond. Dit betekent dat het 
zendingswerk van Kerk in Actie € 27.456 ontving. De postzegels 
leverden daarvan € 9.760 op en de kaarten maar liefst € 17.696. 
Alle spaarders en vrijwilligers: hartelijk dank!   

 

Als je afspraken maakt  
En die hebben we gemaakt, voor wat betreft de CCTS in Bangladesh 
Voor 2009 hebben we onze toezeggingen ruim gehaald!! 
 
Onderstaand 2010: 
1e kwartaal       € 108,08 
2e kwartaal        € 294,73 
3e kwartaal       € 198,62 
4e kwartaal       € 247,47 
Er zijn 372 adressen aangeschreven, 
 26 giften ontvangen ad.     € 404,77 
         ------------ 
Totaal              € 1253,67 
 
Voor 2010 hebben we toegezegd te streven naar €1300,00 en kijk, dat is toch ook wel 
erg dicht bij het wat we met elkaar willen. Dank ook aan de mensen die de december 
mail zo goed hebben bedacht.  
Zo dat is de financiële kant van de zaak. 
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E-mail van de CCTS 
Er is weer een e-mail van de CCTS ontvangen, waarin George H. Biswas zich 
voorstelt en een bedoelde foto helaas niet heeft meegestuurd. Zullen we nog een keer 
om vragen. Graag wil hij de bestaande contacten voortzetten met ons en zegt dan ook 
dat wij niet moeten schromen om wat dan ook te vragen aan hem. 
Hij wenst ons allen Gods zegen toe, en een hartelijke groet van George H.Biswas 
 
       Namens Kerk in Actie Klaas van Hamburg 

Bezoek WMO 
11 April 2011 heeft het pastorale team op uitnodiging van de diaconie twee mensen 
van het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) binnen de gemeente Montferland 
op bezoek gehad. 
Naar aanleiding van de jaarlijks terugkerende bezinningsdag van de kerkenraad in 
Huissen, van afgelopen jaar, kwam het voorstel om het WMO eens uit te nodigen. 
Dit om pastoraal medewerkers een idee te geven  over de gang van zaken binnen het 
WMO. 
Het is van groot belang dat de kerkelijke gemeente samenwerkt met de burgerlijke 
gemeente. 
Als actieve meelevende kerkgangers kunnen we ons enthousiasme delen over wat de 
kerk voor de samenleving kan betekenen. 
Als kerk kunnen we vaak zitting nemen in WMO-adviesraden. 
Wij hopen dit bezoek een vervolg te kunnen geven. 
 
         Namens het pastoraat, de diaconie, 
            Dieneke Ros. 
 

Recycle je Bijbel!  
De stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is gestart met de campagne "Recycle je 
Bijbel".  
Doel van de Bijbelinzamelingscampagne is de duizenden Bijbels die ongebruikt bij 
mensen in de kast liggen “een nieuw leven te geven” in Suriname. 
HVC wilde iets doen met Bijbels die nooit meer van de plank komen, motiveert 
directeur Jan Bor desgevraagd.” Deze overtollige Bijbels zijn goed te gebruiken door 
christenen in het Nederlandstalige Suriname. Dat het om 'afdankertjes' gaat, is volgens 
Bor geen probleem. Vooral buiten Paramaribo hebben veel christenen geen eigen 
Bijbel, terwijl ze dat wel graag willen. “Onze Bijbels kunnen daar een vruchtbaar 'nieuw 
leven' tegemoetzien”. Over de vertaling doen ze bij HVC niet moeilijk. “lets, ook al is 
het dan een minder zuivere vertaling, is beter dan niets. De enige voorwaarde is dat de 
Bijbels compleet zijn. Exemplaren die uit de band liggen, lijmen we opnieuw”. 
Voor iedere gerecyclede Bijbel laat HVC in Iran een Bijbel drukken voor christenen 
daar. Ook in het streng-islamitische land zijn veel “broeders en zusters" die verlangend 
uitzien naar een eigen Bijbel, verklaart Bor. 
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Gedurende de maand juni kunt U de bijbels deponeren in de doos die in de consistorie 
staat. Wij zullen er dan voor zorgen dat Uw Bijbel bij HVC terecht komt.  
Nog een tip: misschien is het leuk om de volgende lezer van Uw Bijbel de 
geschiedenis van Uw bijbel te vertellen. U kunt dan een briefje voor in de bijbel 
plakken. Echter liever geen plaatsen of adressen geven. 
Voor wie meer wil lezen, kijk op internet naar: http://recyclejebijbel.blogspot.com/ 
 
            Arrie van der Vliet 

Op zoek naar jonge zangtalenten voor de rol 
van Maria 

  
Na het enorme succes van de musical Paulus die in april 2010 drie keer 
voor een uitverkochte zaal met enthousiast publiek zorgde, was er binnen 
de Protestantse Gemeente Doetinchem veel animo om opnieuw samen 
een musical in te studeren en uit te voeren. De repetities beginnen op 
dinsdagavond 13 september. De auditie voor de rol van Maria, de rol van 

Jozef en de andere solorollen is op zondagmiddag 19 juni. De uitvoeringen zijn in het 
weekend van 20, 21 en 22 april 2012 op de vrijdagavond, de zaterdagavond en de 
zondagmiddag. 
Meer info www.maria-doetinchem.nl 
             Teus Beijer 

      Drie dingen 
 
            Diakenen doen drie dingen in de eredienst, 
            die stuk voor stuk symbolisch zijn voor hun taak: 
 
            Ze vragen om geld,  
            ze houden ons lege handen voor; 
 
            Ze doen voorbede,  
            ze vouwen de handen  
            of heffen ze naar de hemel; 
 
            Ze delen brood uit  
            of strekken de hand uit met de beker. 
 
            W. Barnard  
 
        Ingzonden door Klaas van Hamburg 
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Pinksterdienst 2011 
 
Dit jaar krijgt de invulling van de pinksterdienst een wat ander karakter. Een deel van 
de dienst zal nl. worden ingevuld met twee delen uit het Pinksteroratorium van Marijke 
de Bruijne. 
 
Dit oratorium bestaat uit drie delen. 
Deel 1 zal niet worden uitgevoerd.  
We beginnen met deel 2, het bijbelse pinksterverhaal. De Heilige Geest manifesteert 
zich in wind en vuur, waarna iedereen elkaar verstaat. 
In deel drie wordt beschreven en bezongen wat de Geest tot op heden doet. 
 
Met een aantal mensen van ons oecumenische koor zijn wij vanaf februari één keer 
per maand een zaterdagochtend bij elkaar geweest om dit oratorium in te studeren. 
Zoals u begrijpt zullen we nog een paar keer bij elkaar komen voordat het Pinksteren 
is. 
 
Er is dus een koor en er zijn muzikanten: Rolf Zandbergen op orgel, Johan Boelee op 
piano en Christien v.d. Vliet op dwarsfluit. En… heel belangrijk u bent er als gemeente 
ook. Om te luisteren maar zeker ook om met ons mee te zingen, want het oratorium is 
zo geschreven dat ook de gemeente regelmatig zingend meedoet. 
 
We hopen dat 12 juni een mooie en bijzondere dienst zal worden. 
 
Voor informatie over Marijke de Bruijne zie: 
 http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2506  
            Trudi Boelee 
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Thomasviering in Zevenaar 
 

 
ZATERDAG 28 mei, 19 UUR in de  ANDREASKERK 
op de MARKT te ZEVENAAR  
 
 
Als thema voor de Thomasvieringen kozen we dit jaar 
de trits: Horen, Zien en Spreken.  
Het thema voor deze tweede viering is ”Zien”. 
Er is zo veel te zien, maar voor sommige dingen moet 
je oog hebben, de tijd nemen. 
En wat valt er te zien van Gods werk in de wereld om 

ons heen? Ja, de pracht van de natuur, maar wat vind je dan van  
de overstromingen en de aardbevingen en wat de mensen elkaar aan doen? ‘Eerst 
moet ik het nog zien en aan kunnen raken’, zei de ‘ongelovige’ Thomas.  
Kijken we wel goed, ontnemen vooroordelen en mensen ons niet het zicht?  
Valt er toch, soms even, iets te ontdekken van Gods aanwezigheid? ‘Nu zien we 
onscherp, als in een spiegel, maar ooit zullen we oog in oog staan met Gods 
werkelijkheid’ zegt de apostel Paulus.  
 
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering en stilte.  
Zoals gewoonlijk zal het thema in muziek, liederen, beelden en gedichten worden 
belicht. 
 
De Cantorij uit Didam o.l.v. Trudi Boelee, met aan de piano Johan Boelee, zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 
 
En heel toepasselijk is de collecte bestemd voor het KNGF geleidehonden. 
  
U wordt hartelijk uitgenodigd.  
 
Voor meer informatie: 
Parochiesecretariaat, tel. 0316-523468 
            Henk Herstel 
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All Together 
 
 
 
 
 

 
 

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, 
  E-mail: arjadekroon@hotmail.com 
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Personalia 
 

Overleden 
• 04 april 2011 Dhr. J.M.de Lange, Lockhorststraat 5-05 
• 12 mei 2011 Mevr. Th.P. Blij-Driessen, ’t Slag 2 
 

Getrouwd 
• 29 april Dhr. C.Eysink en Mevr M.ten Bosch, Doetinchemseweg 87 
 

Verhuisd 
• Dhr. en Mevr. J.Hagen-Snakenborg, van Gladiolenstraat 11 naar Waverlo 42 
• Dhr. Y.van Veen, van de Meidoorn 46 naar Nieuwe Meursweg 15 
• Dhr. H.van den Dool, van Verheijstraat 4 naar Tesma 7 
 

Vertrokken 
• Naar Westervoort:  Mevr. G.A.Rigter-Gols, Tesma 49 
• Naar het buitenland:  Mevr. R.J.de Kroon, Ploeg 5 
• Naar Doetinchem:  Dhr. J.Peerenboom, de Plataan 140 
• Naar Doetinchem:  Mevr. G.Heebing-Kraaijenbrink Toppegaai 4 
 
 
 
 



20 

   Agenda 
 

18 mei 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
22 mei 10.00 uur Doopdienst. Dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. ds. A.U. Melzer 
23 mei 19.45 uur All Together 
24 mei 19.30 uur Cantorij 
 20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
28 mei 19.00 uur Thomasviering. Andreaskerk Zevenaar 
29 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U.Melzer 
30 mei 19.45 uur All Together 
31 mei 19.30 uur Cantorij 
02 juni 09.00 uur Hemelvaart. Dienst van Schrift en Gebed, taakgroep 

Eredienst 
 20.00 uur Kerk in Aktie werkgroep 
05 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw.ds. C.C.G. Klaver, Beek 
07 juni 19.30 uur Cantorij 
08 juni 19.00 uur Pinksterwake. Voorbereid door de taakgroep Oecumene 
11 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden 
12 juni 10.00 uur Pinksteren, dienst van Schrift en Gebed,  
  m.m.v. oec. zanggroep. mw. ds. A.U. Melzer 
14 juni 20.15 uur  Diaconie 
15 juni 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
19 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer. 

Overstapdienst 
20 juni 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden diensten 
21 juni 19.30 uur  Sluitingsdatum kopij voor de volgende SAMEN 
 20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
23 juni  14.00 uur Pastorale team 
              19.00 uur Verjaardagsfonds 

  26 juni    10.00 uur Openluchtdienst m.m.v. All together
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