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COLOFON  
 
Protestantse Gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
beheerder      A. Folmer     Kerkeveldstraat 23         T. 225961     beheerder@pkn-didam.nl 
postadres postbus 82,  6940 BB Didam 
 
Kerkenraad: 
predikant mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 T. 220136 Johan.Boelee@Teijinaramid.com  
scriba mw. A. Schep Karrewiel 10 T. 228651 kerkenraad@pkn-didam.nl 
 
Eredienst: 
voorzitter  mw. A.U. Melzer Torenstraat 8 T. 241979 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 T. 221347  kinderkerk@pkn-didam.nl  
crèche mw. W. Blom Oude Maatsestraat 14a T. 228655  wilma.blom@hotmail.com  
Pastoraat: 
voorzitter mw. D. Ros-Mullink Fluunseweg 16 T. 228847 pastoraat@pkn-didam.nl 
Diaconaat: 
voorzitter vacature  
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerkinactie R. Groefsema De Plataan 163 T. 226735 rgroefsema@hccnet.nl 
rekeningnr.  1111.03.738 
Vorming & Toerusting: 
contactpersoon vacature 
Financiën & Beheer: 
voorzitter G. Kooij Dijksestraat 2 T. 223380 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. 1111.01.468 
Oecumene: 
contactpersoon W.P. Locher Rozenstraat 17 T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
Jeugd & Jongeren:   
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
Publiciteit: 
redactie ‘Samen’ D.J. Schep Karrewiel 10 T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  3148.51.801 
Autodienstregeling:  T. 228847 
 
 
Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. 

De opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één 

van de kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
Stand maart  2011 
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Voorwoord 
     Mensen gevraagd 
 
Mensen gevraagd om de vrede te leren 
waar geweld door de eeuwen model 
heeft gestaan,  
mensen gevraagd die wegen markeren  
waarop alles wat leven heeft verder kan 
gaan.  
 
Mensen gevraagd om de noodklok te 
luiden  
en om tegen de waanzin de straat op te 
gaan  
mensen gevraagd om de tekens te 
duiden  
die alleen nog moedwillig zijn mis te 
verstaan. 

Mensen gevraagd om hun nek uit te 
steken  
voor een andere tijd en een nieuwe 
moraal,  
mensen om ijzer met handen te breken  
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.  
 
Mensen gevraagd die in naam van de 
vrede  
voor behoud van de aarde en al wat 
leeft,  
wapens het liefst tot een ploeg willen 
smeden  
voor de oogst die aan allen weer 
overvloed geeft.

 
Mensen gevraagd,  
er worden mensen gevraagd,  
dringend mensen gevraagd,  
mensen te midden van mensen gevraagd.  
 

            Coen Poort 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 23 augustus, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 3 juli t/m zondag 28 augustus 2011 
 
(Op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 

3 juli 2011 – 3e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : JOP 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Zacharia 9:9-12; Matteüs 11:25-30 
 
De vakantieperiode is weer aangebroken. In de komende weken zullen weer veel 
mensen met vakantie gaan, want een mens moet af en toe in dit jachtige bestaan 
waarin veel druk op mensen wordt uitgeoefend, de gelegenheid krijgen om tot rust te 
komen. Rust is een oerverlangen van de mens. Even geen lasten op de schouders. Dit 
is het uitgangspunt voor deze dienst: 
 
De mens maakt grote reizen om zich te verbazen 
over de hoogte van de bergen 
over de geweldige golven van de zee 
over de lange loop van de rivieren 
over de uitgestrektheid van de oceaan 
over de eeuwige kringloop van de sterren 
maar aan zichzelf gaat de mens 
zonder verbazing voorbij. (Augustinus) 
 

7 juli 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K van Bergen, 
      Doetinchem 
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10 juli 2011 – 4e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 55:6-13; Matteus 13:1-9;18-23 
 
Het verhaal van de zaaier! Je ziet het voor je, net als op een schilderij van Van 
Gogh. De royale God als zaaier op de weg. Brede gebaren, royaal zaaien, zoals 
een collega dat ooit tot schrik van zijn koster daadwerkelijk in de kerk deed. Niet 
afgepast, niet uitgekiend, maar royaal … gewoon “een zaaier die uitging om te 
zaaien”. Hij draait zich niet angstvallig om, bekommerd waar wel en waar niet te 
zaaien. Geen selectie vooraf. En wat is het resultaat? Dat is niet onmiddellijk te 
zien, maar verschilt aanzienlijk. Niet alles is om het even. Niet elke ondergrond, 
niet elke ondertoon is kansrijke bestaansgrond. Bijzonder dat de zaaier daar toch 
zaait … 
 

17 juli 2011 – 5e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 
      Aalten 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jesaja 40:12-25; Matteus 13:24-30, 36-43 
 
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe staat deze zondag centraal. Een 
zaaier zaait goed zaad, maar in de nacht komt stiekem een vijand en zaait 
onkruid tussen het koren. Als het jonge groen opkomt, komt ook het onkruid op. 
In het Midden-Oosten is er een gevreesde plaag van het Dolik-onkruid. Dolle 
tarwe wordt het genoemd. Het is giftig, met zware korrels. Aanvankelijk is daar 
nog  niets te zien, de uitlopers lijken op die van het jonge koren. Als de aren zich 
al vormen, blijkt pas dat het onkruid ertussen zit. Je kunt het er niet meer 
uittrekken want dan beschadig je de wortels van het koren. 
Twee vragen stellen de knechten aan hun heer. Vragen ook uit onze tijd. “Heer hebt u 
wel het goede gezaaid?” “Wilt u dat we het onkruid bijeen halen?” Bijzonder de 
antwoorden die gegeven worden. Ze stemmen tot nadenken over goed en kwaad. 
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24 juli 2011 – 6e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ms. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Ellen Geven  
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : 1 Koningen 3:5-12; Matteus 13:44-52 
 
Het is de tijd van de gelijkenissen. De gelijkenis van de schat en de parel en 
degene die ze vindt: een dagloner en een welgestelde koopman. Een schat 
vinden of wel zoeken komt in veel verhalen voor. Hier staat het ook voor de 
zoektocht naar je eigen bestemming of roeping. Wat is de taak in je leven? Wat 
doe je met je leven? Waar vind je de schat? Dichtbij of ver weg? Welke weg ga 
je daarbij? Mensen dromen van schatten van goud en zilver, maar is dat de 
schat waarvan wij het echt moeten hebben? Vragen te over … misschien klinken 
er ook antwoorden uit de tekst. 
 

31 juli 2011 – 7e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, 
      Apeldoorn 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Nehemia 9:15-20; Matteus 14:13-21 
 
Als Jezus het bericht ter ore is gekomen dat Johannes de Doper op een afschuwelijke 
wijze is gedood, trekt hij zich terug op een eenzame plaats. Hij moet dit 
verschrikkelijke nieuws ‘verwerken’. Nu blijkt bovendien dat zijn eigen leven ook 
onveilig is geworden. Mensen zien in Jezus een bedreiging en dreigen ook hem te 
doden. Desondanks reist een menigte achter hem aan. Hij ziet het en is met 
ontferming bewogen. Ontferming bewogen … dat raakt je binnenste, je ingewanden. 
Bij het zien van al deze mensen met hun ziekten, hun zorgen, ontstaat een 
verbondenheid. Zo sterk dat hij er onmiddellijk weer voor de ander wil zijn. Juist de 
vragen van mensen, de verlangens kent Jezus zelf. 
 

4 augustus 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, pastor C. Verrips 



7 

 

7 augustus 2011 – 8e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, ds. C. van Alderwegen, 
      Doorwerth 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kindercrèche  : Melissa de Rijder en Wilma Blom 
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Jona 2:1-11; Matteus 14:22-33 
 
Jezus zoekt de stilte op. Regelmatig trekt hij zich terug om in afzondering te 
bidden. Er gebeurt immers zo veel. Johannes die gedood werd. De mensen die 
hem toch trouw bleven. Duizenden. Ze moesten eten hebben, de 5000. Nu 
dwingt hij zijn leerlingen om alvast met de boot naar de overkant te varen. In de 
stilte van de nacht is hij alleen. Als alle afleiding wegvalt, kan hij weer zichzelf 
verzamelen en contact maken met God. Alleen als je regelmatig zelf de inkeer 
zoekt, het gebed de verbinding tot God opent, kan je er ook voor de ander zijn. 
 

14 augustus 2011 – 9e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Wilma Blom en Eva de Jongh 
Kinderkerk   : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Jesaja 56:1-7; Matteus 15:21-28 
 
Jezus is in Fenicië, het huidige Syrië. Daar ontmoet hij een Kanaänitische vrouw. 
Haar dochter is zwaar ziek: zij mag zichzelf niet zijn en symbolisch staat zij voor 
een toekomst die door iemand of iets anders beheerst wordt. Zij leidt een leven 
dat als bezet gebied is. Ze is in de greep van een bezettende macht, die haar 
verhindert een eigen weg te gaan en haar zijn kwade wil oplegt. De moeder 
vraagt Jezus om hulp. 
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21 augustus 2011 – 10e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. Bomer, Rheden 
Collecte   : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk   : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 51:1-6; Matteus 16;21-27 
 
Kan een mens leven zonder hoop? De tekst gaat over die verwachting, de 
verwachting op de komst van de Messias. Wie staat te wachten op de geliefde, 
vergist zich voortdurend. Is hij het of niet die je ziet aankomen? Vol verwachting 
zijn schept dus ook een zekere verwarring. Petrus heeft daar een uitgesproken 
mening over waar Jezus fel op reageert. Zullen de leerlingen hem ooit 
begrijpen? 
 

28 augustus 2011 – 11e zondag van de zomer 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jeremia 7:23-28; Matteus 17:14-20 
 
Het verhaal van de maanzieke jongen. Hij leed aan toevallen, was een 
epilepticus. Het verhaal echter legt nog diepere lijnen. De maanzieke jongen is 
een wandelende aardbeving, heeft zijn eigen maanstonde. Zijn toevallen zijn 
gebonden aan de ritme van de natuur. We horen zijn vader vertellen dat hij 
steeds in het water en het vuur valt. Prooi van de elementen. Met hem worden 
we geconfronteerd met het ‘vruchteloze’ van de schepping. Het is de wereld die 
onvrij is, ‘zucht en kreunt’. Hij lijdt er zeer aan, zegt zijn vader. Hij roept het luid 
uit: Kyrie!! Iedereen staat machteloos. Zo richt de vader zich tot Jezus. Waar 
komt mijn hulp vandaan? 
 

1 september 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
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Van de predikant 
 

Pinksteren – hoogtijdagen 
Een prachtige Pinksterdienst ligt achter ons. Maandenlang heeft het oecumenisch koor 
het pinksteroratorium o.l.v. Trudi Boelee ingestudeerd. De kerk, tot de laatste plaats 
gevuld, werd meegenomen door het enthousiasme, de energie en de muziek. Dank 
aan de zangers, de musici, dank aan ieder die ertoe heeft bijgedragen.  
In deze Pinksterdienst werd Saar Anne van Someren gedoopt. Omringt door haar 
familie en veel kinderen keek ze lachend naar de zegenende handen. Haar leven mag 
staan onder de bescherming van de Eeuwige. 
Als opmaat naar Pinksteren was er op Hemelvaart heel vroeg een kleine, haast 
intieme, viering. Rondom de avondmaalstafel begonnen we de dag samen. Voorbereid 
door kinderkerkleiding en jeugdkerk werd het een bijzondere viering. Dank aan Desiré 
en Arrie voor hun persoonlijke bijdrage. Zo vieren we volgend jaar deze dag weer! 
Naast Hemelvaart was er ook de Pinksterwake. Wachtend op de spirit kregen we 
alvast een voorproefje. De taakgroep oecumene heeft het voorbereid en ging erin 
voor. Mooie liederen, inspirerende teksten, ontroerende gebeden.  
Zo werd Pinksteren dit jaar echt tot een Hoogtijd! 

Zomertijd 
De zomertijd breekt aan. Je merkt het al dat velen even een tijdje weggaan, op 
vakantie of gewoon de rust opzoeken. Het kerkenwerk draait op een laag pitje in juli en 
augustus. I.v.m. mijn parttime aanstelling is er ook voor mij even een lange pauze. Van 
4 juli tot 22 augustus ben ik afwezig. Met vragen kunt u terecht bij de scriba of de 
voorzitter. Zij regelen de vervanging. 

Plannen voor het komende seizoen: ‘compassie met …’ 
Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het komend seizoen al weer gestart. 
We plannen weer groothuisbezoeken in oktober. In september komt er een 
gemeenteavond rondom het Avondmaal en in het voorjaar een avond waar we stil 
willen staan bij het ‘levenseinde’. Daarnaast willen we proberen de catechisatie weer 
op te starten, voor jongeren maar ook voor ouderen. Catechisatie of leerhuis rondom 
de grondwoorden van het geloof. Ook zijn er al weer plannen bij de joppers die 
komende zomer samen met Halle een groep Roemeense jongeren willen ontvangen. 
Wat is de verbindende lijn bij alles … onze compassie. Hier hoort u in het komende 
nummer meer over. 

Omzien naar elkaar 
Tijdens de zomermaanden zijn er bij uitstek dagen om even bij iemand langs te gaan. 
Omzien naar elkaar, bijpraten en misschien wel plannen maken. Of u weggaat of thuis 
blijft: ik wens u vruchtbare weken toe. Op 4 september start het kerkenwerk weer, voelt 
u zich welkom bij de activiteiten, bij de cantorij of het gospelkoor en zeker op zondag in 
onze mooie vieringen. 

 
            ds Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad, 
 
Dit schrijvende is zo juist herdacht dat de Mariakerk 50 jaar geleden weer in gebruik is 
genomen door de rooms-katholieke kerk in Didam. In deze dienst, voorgegaan door 
pastoor Aarsen, werd nadrukkelijk stil gestaan bij de betekenis die deze kerk door de 
eeuwen heeft gehad voor de mensen in Didam. De goede samenwerking tussen 
parochie en PKN werd benadrukt en volgens pastoor Aarsen was de overdracht van 
de Mariakerk ruim 50 jaar geleden niet alleen een goed voorbeeld hiervan maar kan 
ook als start van de oecumene gezien worden. De verkondiging bleek wonderbaarlijk 
goed aan te sluiten bij het kado dat onze kerk aan de parochie heeft gegeven op 19 
juni 2011. Dit kado bestond uit twee onderdelen: als eerste een miniboompje staande 
voor een later te geven boom voor in de nieuwe tuin behorende bij het vernieuwde 
parochiehuis. Aangezien deze tijd van het jaar niet zo geschikt is voor het planten van 
bomen en de tuin nog aangelegd moet worden, hebben we besloten de echte boom 
later te geven. Behorende bij de boom is een houten gedenkteken overhandigd, 
schitterend gemaakt door Ab Steenblik, met daarop het oecumenische symbool en 
daaronder het jaartal 2011. Je zou zeggen bijna te mooi om zomaar in de grond bij de 
boom te zetten. In zijn dankwoord stelde pastoor Aarsen voor de boom gezamenlijk te 
planten als teken van het gezamelijk werken aan de gemeente van Christus. Uit de 
handen van Anneke Albers hebben we een kaars ontvangen die ter gelegenheid van 
de laatste 50 jaar Mariakerk is gemaakt. Deze kaars zal ongetwijfeld van pas komen 
bij oecumenische vieringen. 
 
Achter ons ligt het vuur van Pinksteren, gevierd in een bijzondere dienst. Uit de vele 
reacties is gebleken dat deze dienst veel heeft losgemaakt en bijzonder is 
gewaardeerd. Zoals de zomer niet kan zonder de winter kunnen de bijzondere 
diensten niet zonder de “gewone” diensten. Als u deze Samen leest dan is de 
zomerperiode aangebroken waarin ruimte is voor het vieren volgens de standaard 
liturgie. U heeft dan ook de openluchtdienst mee kunnen maken die op het moment 
van schrijven nog voor ons ligt.  
 
De zomerperiode, voor sommigen een tijd om tot rust te komen, voor anderen 
misschien een periode waar de tijd langzaam voortschrijdt. Een tijd om plannen te 
maken voor het nieuwe seizoen maar ook om even terug te kijken en te genieten van 
mooie dingen die gepasseerd zijn. We mogen terugkijken op een bijzonder jaar waarin 
naast heel mooie momenten ook heel droevige gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden, zoals het overlijden van een aantal gemeenteleden waaronder onze 
voorzitter. Hoe het leven verder gaat weet niemand. Toevallig las ik vandaag de tekst 
van het lied “Hoe ver te gaan”. Deze tekst heeft een mysterieus karakter, bevat 
tegenstellingen en past daarom wellicht zo mooi bij het leven: “Hoe ver te gaan? En of 
er wegen zijn? Nooit meer gebaande. Hoe veel paar voeten zijn zij? Twee, 
drieduizend”. Ik wens u een goede zomerperiode. 
            Johan Boelee 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 
In Spreuken staat: een lekkend dak bij zware regen is net zo erg als een ruziënde 
vrouw. Nu, dat kunnen we beamen want het dak van de huiskamer is nog steeds niet 
dicht. Niet dat we met Prediker mogen zeggen: dat door luiheid en slappe handen het 
huis een lekkend dak krijgt. Wim Bikkel is er voortdurend mee bezig maar kan “het lek” 
niet boven water krijgen. Omdat een aantal dakpannen slecht is, zal er gezocht 
worden naar andere pannen.  Ook de pastorie heeft met de laatste hevige regenbuien 
waterschade opgelopen. Een oplossing is op dit moment niet voorhanden.  
 
De dominee en 3 van onze mensen hebben een cursus gevolgd voor een nieuw 
landelijk ledenregistratie systeem dat begin juni definitief in gebruik is genomen.  
 
Er is besloten om de kansel-Bijbel niet te restaureren, wel zullen we ons inspannen om 
de ontbrekende bladen terug te krijgen. Onze indruk is dat de Bijbel niet veel beter 
wordt door restauratie en bovendien is dat een zeer kostbare zaak.  
 
Er zal een offerte worden aangevraagd voor een lift op de begraafplaats om de kist te 
laten zakken. De ARBO-wet staat het laten zakken met touwen niet meer toe. Ook zal 
onderzocht worden of er subsidie is voor reparatie van het verzakken van de 
toegangspoort van de begraafplaats, immers de begraafplaats is een gemeentelijk 
monument.  
 
Wat te doen met de oude stoelen, nu er geen belangstelling voor blijkt te bestaan? Er 
zal gevraagd worden bij de Hondenclub, waar we onze openluchtdienst houden, of 
anders naar de Kringloop. Heeft u misschien nog andere suggesties? 
 
Men (kan iedereen zijn) heeft waarschijnlijk trachten in te breken in de kerk, een 
klapraam aan de orgelzijde, hoog boven de grond, heeft een gesneden cirkel en 
uitdruk sporen. Gefigureerd glas reageert anders als normaal glas, of men is 
overlopen, maar uiteindelijk zag men er letterlijk en figuurlijk geen gat meer in. Blijft 
een kapotte te vervangen ruit. 
 
De koffiebus, niet te verwarren met de Buurtbus, is geleegd en er zat € 78,07 in, een 
mooi bedrag! U ziet er gaan veel verschillende zaken over tafel in ons college, dat 
maakt het zo interessant! 
 

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. 
Een bonnenkaart kost € 15,00 en bestaat uit tien bonnen van € 0,50 en tien bonnen 
van € 1,00 
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Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan Ap Folmer   
En natuurlijk ook de wijzigingen! U komt dan niet voor verrassingen te staan! 
 
                                                                                                    Herman Makkinga 
 

Van het College van Diakenen 
 

Giftenrapportage Kerk in Actie 
 
Namens de Diaconie wil ik u graag informeren over onze bijdragen aan de organisatie 
Kerk in Actie. 
 
Naast de opbrengsten van collectes en diverse acties die via de Diaconie bij Kerk in 
Actie terechtkomen, worden ook rechtstreeks giften door u als gemeentelid aan Kerk in 
Actie gedaan.  
 
Jaarlijks ontvangt de Diaconie een overzicht van de inkomsten voor het werk van Kerk 
in Actie vanuit de plaatselijke gemeente.  
 
Zoals Kerk in Actie in een toelichting hierbij schrijft: 
 
‘Juist in tijden waarin kerkgangers minder frequent de eredienst bezoeken en de eigen 
inkomsten teruglopen, heeft uw gemeente haar betrokkenheid getoond. Door de steun 
blijft ons wereldwijde werk mogelijk, werk dat wij namens uw gemeente mogen 
verrichten”. 
 
“Ook in 2011 hopen we te mogen rekenen op de betrokkenheid vanuit de gemeenten 
en gezamenlijk het verschil te kunnen maken voor mensen dichtbij en verweg. 
Betrokkenheid over grenzen heen, dat is wat we willen uitstralen”. 
 
Hierna het overzicht van giften door zowel kerk als door ‘gemeenteleden rechtstreeks’ 
in 2010 en 2009 (in euro’s). Zoals u in de totalen kunt zien, zijn de bijdragen 
afgenomen ten opzichte van 2009.  
 
Wij hopen dat Kerk in Actie ook dit jaar op uw steun mag rekenen. 
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 2010 
KERK 

2009 
KERK 

2010 
GEM.LEDEN 

2009 
GEM.LEDEN 

Buitenland     
15 cent campagne   471,00 370,00 
Kerkelijk medisch werk 58,45 60,26   
Werelddiaconaat 204,17 347,81 614,00 471,00 
Mailing kinderen in de 

knel 
  175,00 416,00 

Kinderen in de knel 290,15 538,96 1.076,08 4.696,08 
Opvang zwangere 

meisjes 
 207,97   

Noodhulp 500,00 750,00 70,00 509,33 
Noodhulp Sri Lanka  810,70   
Fairclimate   36,00 36,00 
Voorjaarszendingsweek 78,57 72,18   
Pinksterzendingsweek 118,12 210,00 11,50 35,00 
Zending zomercollecte  48,62   
Najaarszendingsweek 88,70 171,80 5,00 49,77 
Lokale mailing 

Pinksteren 
  385,00  

Zending   150,00 80,00 
Scholen dorpskinderen  269,05   
Church of Bangladesh 446,09 428,58   
Good Neighbours 294,73    
     
Binnenland     
Diaconaat in Nederland 154,32 195,04 7,00 10,00 
     
Totaalprogramma     
Campagne 40-

dagentijd 
1.452,71 1.815,46 90,00 60,00 

Kerk in Actie  202,88 502,48 531,48 
Interactief Bangladesh 108,08 252,92 372,27  
     
Totaal 3.794,09 6.382,23 3.965,33 7.264,66 

 
Selma de Jongh 
Penningmeester Diaconie 
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Kerkinactie 
Brief uit Jessore 
Opnieuw hebben we weer een reactie ontvangen van 
George H. Biswas, hoofd van de school CCTS uit 
Jessore. Het was even wennen aan de nieuwe naam van het hoofd, maar daar is nu 
wel alle duidelijkheid over. 
In de laatste mail hebben we o.a. gevraagd hoe het gaat met James 
D’Rozario waar we steeds contact mee hebben gehad, of de DVD 
van het avondmaal overgekomen was en hoe de ontwikkelingen in 
de toekomst van de school zijn. Wij willen graag steun blijven geven 
aan de school en hopen dan van de school uit informatie te 
ontvangen. 
Dat laatste heeft hij dan ook gedaan. Bekijk de brief maar eens. 
Er is een hele rits foto’s meegestuurd die niet allemaal in Samen 
kunnen, maar wel terug te vinden zijn op de website van onze kerk. 
 
From: "George H.Biswas"  
Sent: Tuesday, June 21, 2011 6:09 AM 
 
Mr. Klass van Hamburg 
 
Groeten vanuit de Christ Church Trade School, Jessore. 
 
Heel veel dank voor uw brief van 17 mei 2011, waarin u mij een aantal dingen vraagt: 
 
Mr. Rozario werkt nog steeds voor ons als consultant, iedere maand bezoekt hij ons 
en maakt een project rapport voor het CBSDP hoofdbureau. Ik ken hem goed, omdat 
ik assistent hoofd van de school was toen hij hoofd was. Ik heb ongeveer 2 jaar voor 
hem gewerkt. 
Veel ontwikkelingen en veranderingen gaan via Mr. Rozario en door UPCN. Zelfde foto 
zoals U ziet.  
 

        
 
 
Met alle studenten gaat het goed. Als ze hier klaar zijn stromen ze door naar goede 
banen in de maatschappij en bij de kerken.Op dit ogenblik heb ik geen plannen om 
grote veranderingen te ontwikkelen. Ik ga door op het pad van Mr. Rozario. Maar ik 
heb een droom om dit Instituut om te vormen tot een polytechnisch instituut met een 4 

-Werkgroep
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jaars diploma in Engineering (werktuigbouw/elektrotechniek) volgens de regels hier in 
Bangladesh. Om mijn droom te verwezenlijken is veel geld nodig. Met de hulp van God 
en de hulp van een sponsor is dit mogelijk. 
Mr. Rozario heeft (nog) een nieuw auditorium, 2 klaslokalen en een timmerwerkplaats 
verwezenlijkt, met de hulp van UPCN. 
 
 a) Auditorium : Auditorium inkomen ong. 2 tot 3 lac Bangladesh Tk per jaar volgens 
budget, 
 
 b) Computertraining: De computercursus is in juli 2010 gestart, en sindsdien hebben 
ong. 150 jongens en meisjes de verschillende cursussen gevolgd (basistraining, 
kantoormanagement, hardware, grafisch ontwerp en internet en netwerktechniek) Zie 
ook de foto. 
Dit jaar hebben we toestemming gekregen van de BTEB (Bangladesh technisch 
onderwijsraad) voor een aantal 6 maandencursussen, Electronica, Officeapplicaties en 
database programmeren.  
 
c) In de toekomst zal ik U meer informatie geven over CCTS 
 
d) Op de foto's ziet u de nieuwe machines die gekocht zijn. 
 
Verder ben ik God heel dankbaar die door “Kerk in actie” het werk van de Christ 
Church Trade School, Jessore ondersteunt. 
 
M.b.t. DVD: 
De DVD is aangekomen. Ik heb genoten om het heilig avondmaal van de PKN kerk 
Didam te zien. 
 
In ons project is een grote kerk, iedere dag zijn er 2 gebedsbijeenkomsten voor al onze 
studenten en op vrijdag vieren we met iedereen communie, zoals u op de foto's ziet. 
 
Tot slot, mijn excuses voor het late antwoord. 
Moge God u allen zegenen, 
 
George H. Biswas 
Principal 
Christ Church Trade School Jessore. 
           Klaas van Hamburg 
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Gebruik adressenbestand 
De kerkenraad heeft Kerk in Actie Utrecht toestemming gegeven om op 8 november 
2011 het adressenbestand van onze gemeente aan te schrijven voor het interactieve 
project in Jessore.  
Kerk in Actie stuurt de brieven uit onze naam aan de adressen uit het ledenbestand. 
Gemeenteleden die niet benaderd willen worden, kunnen dit bij de kerkenraad kenbaar 
maken. 
           Nees Biemond 
 

Gemeentezondag 4 september 
 
Zondag 4 september is de gemeentezondag met activiteit! 
 

We hebben als evenementencommissie weer een programma in 
elkaar gedraaid en we hopen dat u allen weer massaal naar de 
kerk komt! 
 
Het is gebruikelijk dat we eerst met zijn allen de dienst bijwonen, 
daarna koffie drinken met wat lekkers erbij en vervolgens een 
activiteit. 

 
 

Omdat we nog niet weten wat voor weer het 
wordt, laten we nog even in het midden of we 
gaan fietsen of met de auto. 
 
De locatie is goed te doen met rolstoel of rollator. 
 

 
We sluiten de dag af met een maaltijd. 

 
Graag aanmelden vóór 28 augustus  
bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl, 
of telefonisch: 0316-221752 
 

 

           
            Arja de Kroon  
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EO – jongerendag 2011 
 

Het is alweer een paar weken geleden dat we naar de EO – jongerendag in het 
Gelredome zijn geweest. Vooraf was het al een heel geregel, want vele JOPPERS 
konden (jammer genoeg) niet en op het laatste moment werd onze opperjopper 
Marianne Blom ook nog eens ziek. Samen met een groepje van 5 jongeren 
(waaronder Christien, Marscha & Wilma) zijn we op pad gegaan. Christien en Marscha 
hebben allebei een stukje geschreven over de belevenissen.  
 
Christien: 
Met de joppers gingen we naar de 37ste EO- jongerendag  
in het Gelredome. Een echte belevenis! Ik was voor het eerst 
mee. Op het station aangekomen was het een drukte van 
belang. Je zag massa's jongeren naar de bussen stromen. 
Echt gaaf om te zien! We werden overdonderd, want er 
kwamen gelijk allemaal vrijwilligers naar ons toe. Gelijk kregen 
we een armbandje en nog wat informatie. Vanaf het station 
gingen we verder met de bus. Er was een cameraploeg in de 
bus en we werden zelfs geïnterviewd! De hele dag duurde van 
11:00 tot 21:00 uur.  
 
?Sta op en Schitter? was het thema van de preek. Als jij je hart voor God opent, 
brengt hij je over van de duisternis in zijn licht en geeft je zijn kracht om dingen te 
kunnen doen die je niet voor mogelijk gehouden had. Dat heeft me het meest geraakt 
van de preek. De hele dag door traden er verschillende bands op. Als afsluiting kregen 
we allemaal een breaklight en we verlichtten met meer dan 30 duizend jongeren het 
voetbalstadion. Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik mee was gegaan. Een ervaring 
die zo onbeschrijfelijk uniek is dat je het echt meegemaakt moet hebben.  
 
Marscha: 
Ik vond het heel erg leuk de E.O jongerendag! Ik had er 
wel wat anders van verwacht maar het was echt super 
leuk. Ik had verwacht dat het niet zo heftig zou zijn. Voor 
mensen zoals wij. Maar het was een superleuke 
ervaring, een ervaring om zeker nog een keer te doen. 
Vooral met dezelfde mensen, het was echt leuk! 
 
Zelf vond ik het ook een erg bijzondere ervaring. Een paar jaar geleden was ik voor het 
eerst op de EO – jongerendag, maar toch was ik weer opnieuw verbaasd. Zoveel 
jongeren die geloven! Dat is voor een wat kleinere gemeente zoals ons bijna niet te 
beseffen. Ik moet zeggen dat ik de eerste band echt herrie vond! Haha.. wie had dat 
gedacht op zo’n dag? De sfeer was de hele dag door helemaal super en de dag vloog 
dan ook voorbij.  
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Dergelijke uitjes zijn voor mij telkens weer een soort bevestiging. “Ik geloof echt!” Dat 
is altijd weer een fijn gevoel en helemaal doordat je dit kunt delen met veel 
leeftijdgenoten.  
 
Gelukkig duurt het niet lang voordat het volgende uitje plaatsvindt. Want op zaterdag 
25 juni gaan we met de jongeren vanuit Halle & Didam kanovaren & BBQ-en. Ook 
daar komt natuurlijk weer een klein verslagje van in de SAMEN te staan. 
                                                                                              Groetjes, Wilma Blom 

Triduüm op 5 en 6 september 2011 
 
Het Triduüm is van oudsher een samenzijn voor zieken, ouderen, alleenstaanden en 
gehandicapten, georganiseerd vanuit de katholieke parochie. In de laatste jaren is er 
een oecumenische samenwerking gegroeid en zijn er ook protestantse deelnemers. 
Ook dit jaar worden wij protestanten dus van harte uitgenodigd aan het Triduüm deel 
te nemen. 
 
Het Triduüm wordt gehouden in het zalencentrum Jan en Jan, Lieve Vrouweplein 4. 
Het programma begint beide dagen om 9.30 uur en eindigt om 15.00 uur. 
Maandag 5 september zal Ds. Melzer samen met Pastor Aarsen de opening 
verzorgen. Er zal een overweging zijn, gezongen worden en er zal de nodige 
ontspanning zijn. Dit alles wordt op tijd onderbroken voor een hapje en een drankje.  
 
Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden en voor vervoer kan worden 
gezorgd. 
 
Dit jaar is het thema ‘EENSGEZIND’ , waarbij de oecumene  extra aandacht krijgt. 
Kortom een samenzijn, dat de moeite waard zal zijn en een extra dimensie aan ieders 
geloofsovertuiging kan geven. 
 
Wilt u nog meer informatie of wilt u zich opgeven, bel dan Dieneke Ros, tel.228847 of 
stuur een mail naar: g.rosmullink@rosfamily.nl 
           Dieneke Ros 

Omgaan met verlies 
 
Omgaan met verlies, zo hebben we vorig jaar de 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 
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weg naar goede gesprekken. We luisterden met aandacht en medeleven naar elkaar 
en leerden van elkaars ervaringen. Heel bemoedigend allemaal. 
Na de zomer willen we hiermee doorgaan. Annette heeft weer de leiding.  
Degene die weer willen meedoen en nieuwe belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd. 
De bijeenkomsten tot Kerstmis zijn gepland op: 
 
Dinsdag 4 oktober 2011 
Dinsdag 1 november 2011 
Dinsdag 6 december 2011 
 
In het nieuwe jaar 2012 pakken we de draad weer op tot Pasen. Die data volgen nog. 
 
Plaats: Kerkhuis Torenstraat 10 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
 
Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: 
 
Anna van der Velden-de Boer 
Didamseweg 15A 
7037 DH Beek 
0316-531610 
hoan@kpnmail.nl 
         Anna van der Velden-de Boer 
 
 
 

Nieuws vanuit de Crèche 
 
Hallo allemaal! 
 
Hier weer eens een berichtje vanuit de crèche. Voor alle 
crècheleid(st)ers onder ons: een berichtje van de dominee. Zij 
ziet jullie graag in de kerk als er geen kinderen zijn bij de 
crèche. Soms is het best vervelend om zomaar de kerk in te 
lopen als de dienst al begonnen is, maar daar hebben we iets 
op verzonnen! Als er om 5 voor 10 nog geen kinderen zijn, mag 
je rustig weggaan, want dan komt er ook niets meer! En dan 
ben je ook nog op tijd in de dienst.  
 
Natuurlijk hopen we dat dit niet vaak hoeft, omdat wij graag 
kinderen in de crèche ontvangen. Dus opa’s en oma’s, ooms en tantes, buurmannen 
en buurvrouwen: neem de jongste kinderen maar mee, daar maak je ons blij mee! ?   
 
           Groetjes, Wilma Blom 
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De cantorij 
 
De laatste avond van dit seizoen van de cantorij op dinsdag 7 juni 2011. 
 
We werden om 19.30 uur met koffie en zelf gebakken cake in het kerkhuis ontvangen. 
Ria van Vliet en Rie Talens hadden hun beste krachten aan deze cake’s gewijd. Naar 
later zou blijken was de cake van Rie héél bijzonder. Er werd niet uit de map 
gezongen, wat enkele leden wel hadden verwacht. We stortten ons gelijk in het 
feestgedruis, want het zou een waar feest worden. Tijdens de koffie werd de 
Thomasviering in Zevenaar geëvalueerd. Op het geluid in de kerk na (het gesproken 
woord) was dit heel positief, alleen klonken wij wat verloren in die grote kerk. Trudi 
Boelee was heel tevreden. Ria Boon deelde inmiddels kleurkaartjes uit, zo dat er 4 
groepen ontstonden. Daarna kon het feest beginnen. Omdat we een cantorij zijn, 
begonnen we met gezamenlijk zingen. Een vers van bijeen gebrachte stukjes van 

allerlei liederen die “de 
liederen kluts” heette. 
Dan stond levend kwartet op 
het programma. En verknipte 
oude versjes uit oma’s tijd 
moesten weer op rij gezet 
worden. Onderwijl was er een 
drankje en hadden Magda 
Kooijman en Ria van 
Hamburg hun heerlijk 
gemaakte hapjes 
rondgedeeld. Ook Annette 
Melzer en Antoinette 
Makkinga voegden zich bij 
ons. Herman Makkinga moest 
nog trakteren, voor zijn 
verjaardag in april, op iets 

hartigs en Antoinette had twee quiche’s gebakken. Inmiddels had Ria Boon een 
plaatsnamen rebus opgehangen in de gang, waar per groep een oplossing voor werd 
gezocht. Rie Talens las voor, wat er in de cake zat, allemaal ingrediënten uit de Bijbel. 
Jan Hagen had bij het opruimen van de woning twee zeer vermakelijke verhaaltjes 
gevonden die hij ten gehore bracht, de tranen biggelden bij verschillende mensen over 
de wangen. Herman dankte iedereen die meegewerkt had aan deze gezellige avond, 
in het bijzonder de dames van de “Lief en Leedpot” voor de hapjes en drankjes, de 
cakebaksters, en niet te vergeten Ria Boon voor de hulp. We namen nog een drankje. 
Na het opruimen ging een ieder voldaan naar huis. 
           Herman Makkinga  
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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! 
 
 

Grote plantenmarkt! 
Na de activiteit van de startzondag kunt u op de 
binnenplaats van de kerk planten voor uw tuin kopen en 
het gospelkoor steunen! 
 
Bloembollenactie! 
Om in het voorjaar van een mooie kerktuin te kunnen 
genieten, hebben we de volgende actie bedacht: u kunt 
krokusbolletjes bestellen en onder het toeziend oog van 
onze tuinman Jos Hageman in de kerktuin poten! Koopt 
allen! Uiteraard kunt u ook voor uw eigen tuin 

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

?????????????????????????""""""""""""""""""""""""""""""" 
 
Bestelformulier krokusbollen : 
 
Hierbij bestel ik : .. x 10 krokusbollen, á € 2,50   = €…… 
… stuks voor eigen tuin, …. stuks voor kerktuin. 
 
Naam:………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:…………………………… 
 
Inleveren vóór 1-8-11, bij Arja de Kroon, Ploeg 5, of via de mail: 
arjadekroon@hotmail.com 
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100 jaar! 
 
Wij waren vanmiddag (5 juni 2011) op de receptie van de fam. Bais-Nowee. 
Wij hebben een foto gemaakt van haar en haar zus met de burgemeester. Het was 
heel bijzonder. 
         Groet, Gerda Vreeman-Jansen 
 

 

 

Personalia 
 

Gevestigd 
• Dhr. P. Cusveller    De Lijsterbes 50 
• Mevr. D. Vellinga-Dijkstra   Verheijstraat 4 
• Mevr. G. Heebing-Kraaijenbrink  Landeweer 3 

Vertrokken 
• Naar ’s-Heerenberg Dhr. H. Reimerink Korte Spruit 33 
• Naar Amersfoort Mevr. L. van den Berg Goudsbloemstraat 9. 
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Agenda 

 
03 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
05 juli 21.00 uur Evenementencommissie – bij Desiré Wenting thuis 
07 juli 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
10 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
17 juli  10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
24 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
31 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, Apeldoorn 
04 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, pastor C. Verrips 
07 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds. C. van Alderwegen, 

Doorwerth 
14 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
21 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. G. Bomer, Rheden 
23 aug 20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
28 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
01 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
04 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds. A.U.Melzer 
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