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rekeningnr. 1111.01.468 
Oecumene: 
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Jeugd & Jongeren:   
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
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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 
       Liefde 
      (naar korintiërs 13:1-7) 

 
1. Kon ik alIe talen spreken, 

stemden engeIen mijn tong, 
mocht de liefde mij ontbreken,  
ik zou galmen als een gong. 

 
2. Had ik gaven van profeten, droeg 

mijn wijngaard goede vrucht,  
wist ik al wat is te weten,  
zonder liefde blies ik lucht. 

 
3. Was ik gul, onovertroffen, 

bracht ik wonderen teweeg, gaf 
mijn eigen lijf als offer, zonder 
liefde bleef het leeg. 

4. Liefde heeft een lange adem,  
is niet praalziek, niet jaloers;  
zij kent woorden van genade,  
spreekt verwijtend noch platvloers. 

 
5. Liefde is niet zelfgenoegzaam,  

zij vergeldt geen kwaad met kwaad;  
zoekt waarachtig en behoedzaam  
naar een ander lied dan haat. 

 
6. Alles weet ze, alles draagt ze,  

alles hoopt ze vroeg of laat,  
tegen alles in volhardt ze,  
tot het uiterste in staat. 

 
            Eppie Dam 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 27 september, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 4 september t/m zondag 2 oktober 2011 
(Op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het 
kerkhuis) 

4 september 2011 – Startzondag voor het seizoen 2011/2012 
    Compassie met …, m.m.v. De Cantorij en All Together 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : Dick Schep 
Lezing   : Matteüs 18:15-20 
 
Het seizoen begint. Dit jaar hebben we gekozen voor het jaarthema “compassie 
met …” “Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle 
religieuze, ethische en spirituele tradities. Steeds opnieuw wordt daarmee een 
beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld 
willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten 
voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden 
uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen. 
Om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder 
te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect”. Hoe kunnen 
we dit handen en voeten geven en daarbij rekening houden met het talent dat 
aan ieder van ons verschillend is gegeven. In deze dienst denken we hierover na 
met behulp van de tekst uit het Matteüsevangelie, we vieren de aanwezigheid 
van de Eeuwige, van Jezus Christus in lied en gebed en praten bij in het 
programma na de dienst over wat ons beweegt, waar onze passie, compassie 
ligt. 
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11 september 2011 – 13e zondag van de zomer: Vergeven 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 
Collecte   : Missionair Werk & Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Exodus 32:7-14; Matteüs 18:21-35 
 
‘Niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan.’ En ‘een 
wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.’ Met deze krasse 
uitspraken zet de Franse filosoof Emanuel Levinas ons aan het denken met het 
doel om op te komen voor de integriteit van slachtoffers. Vergeven is voor hem 
niet alleen maar excuus en ‘zand erover’. Er is meer voor nodig, existentieel 
meer. Dit blijkt ook uit de lezingen. Petrus stelt de actuele vraag: ‘hoe vaak moet 
ik vergeven?’ En dan neemt Jezus ons mee om te kijken wat de voorwaarden 
zijn om te vergeven. Wat is oprecht berouw? En wat staat je dan te doen? 
Kunnen we überhaupt vergeven of is het een zoeken naar een nieuwe weg met 
elkaar. Leed kan niet ongedaan worden gemaakt. Een spannend onderwerp ook 
in onze tijd. 

18 september 2011 – 1e zondag van de herfst: Vredeszondag, 
       m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : H. Boender 
Deze dienst wordt voorbereid door de oecumenische taakgroep. Zie elders in 
Samen. 

25 september 2011 – 2e zondag van de herfst: Boete doen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 
      Aalten 
Collecte   : JOP 
Ontvangstcommissie : mw. L. de Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Ellen Geven 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Ezechiël 18:1-4;25-32; Matteüs 21:23-32 
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Er zijn dingen verkeerd gegaan, beslissingen die anders genomen hadden 
moeten worden. Is er een weg verder na mislukking? Woorden zijn niet genoeg, 
al staan ze vaak aan het begin van verandering. Het evangelie wijst ons op de 
daad die erop volgt. Inzetten voor veiligheid, belangeloos in de natuur aan het 
werk, zorgen voor schoon water, scholing voor kinderen elders … ‘Boete doen’ 
wil zeggen de bereidheid tonen om te keren en je leven een andere inhoud en 
zin geven, een bijdrage aan het herstel van de menselijke rechtsorde. Grote 
woorden die wortelen in kleine daden. We denken er samen over na welke daad 
we de komende week bij het woord kunnen voegen. 

2 oktober 2011 – 3e zondag van de herfst: Onrechtvaardige pachters 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte   : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Marscha van de Peppel en Annemarie de Kroon 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Klokkenluiders  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 5:1-7; Matteüs 21:33-43 
 
‘Ik wil zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard.’ Zo 
begint Jesaja zijn vertelling. Is het een liefdeslied? Zoals er meer 
liefdesgedichten en liederen staan in de bijbel. Maar misschien was het ook een 
lied dat de werkers hielp het zwoegen vol te houden. Veel gospels zijn zo 
ontstaan, ‘working blues’ op de katoenplantages in Amerika. In dat soort liederen 
klinkt vaak een stuk van het leven van de werkers mee, in ieder geval van hun 
situatie in de dagen van slavernij en onrecht. Met het lied in ons hoofd kijken we 
naar recht en onrecht. 

6 oktober 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
 
 

Heb lief en doe wat je wilt. 
Als je zwijgt, zwijg uit liefde. 
Als je spreekt, spreek uit liefde. 
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde. 
Als je vergeeft, vergeef uit liefde. 
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien. 
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen. 
 
     Ingez. door Klaas van Hamburg 
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Van de predikant 
 

Compassie met … 
De zomertijd ligt achter ons en we maken ons op voor het nieuwe seizoen. Dit 
jaar gaan we op zoek naar wat ons ten diepste beweegt. We laten onze stem 
horen. Compassie … d.w.z. we sluiten ons niet op maar gaan op zoek naar de 
ander. Leidraad hierbij is de ‘charter voor compassie’, een handvest dat door 
leiders van verschillende religies is opgezet. We willen het gesprek zoeken, de 
weg gaan om ons te laten inspireren door wat een ander beweegt. Soms zie je 
dat niet zo, je vindt het gedrag of de gewoontes raar. Maar in dialoog, in het 
nieuwsgierig bevragen valt veel te ontdekken. De één is bewogen door muziek, 
de teksten, de kleuren, de schoonheid. De ander moet het hebben van de 
praktijk, gaat op stap, zet zich in voor jongeren, kookt voor daklozen, geeft 
taalles of computerles, zoekt naar huisvesting of is actief bij de voedselbank. 
Ergens drijft ons het visioen voort voor een wereld, beter dan nu: compassie. 
 

Vredesweek 
De vredesweek vieren we zoals elk jaar in oecumenisch verband. Landelijke 
activiteiten zijn vooral te vinden op de website van de IKV. Eén van de 
hoogtepunten van de Internationale Dag van de Vrede is de wervelende Nacht 
van de Vrede die dit jaar voor het eerst in Utrecht plaatsvindt. Prominenten uit de 
politiek, kunst en cultuur zoals Jan Pronk, Leoni Jansen, Jungle by Night en een 
Arabische Hip-Hop artiest verlenen hun medewerking aan dit evenement. Wat 
doet de Arabische Lente met studenten in Marokko? Waar kunnen jongeren uit 
Damascus terecht voor progressieve boeken? Hoe proberen jonge krijgers op 
het grensgebied van Oeganda, Kenia en Sudan de wapens neer te leggen en 
vreedzaam met elkaar om te gaan? Uit Kosovo spelen jongeren van de etnisch 
gemengde band A-team, een product van de Mitrovica Rock School. Tijdens de 
Nacht reikt Pax-it vier Vredesawards uit aan organisaties die zich met succes 
hebben ingezet voor democratie en vrede. Debat wordt afgewisseld met muziek 
van Kraak & Smaak, Jungle by Night en de Utrechtse Eva Kieboom van Banda 
Sensuàl. In Checkpoint Cinema werpt Teun van de Keuken, van Tony 
Chocolonely en het tv-programma Keuringsdienst van Waarde, een blik op de 
Arabische lente. De Egyptische filmmaker Ahmad Abdalla, de Nederlandse 
cineast Maartje Nevejan van Couscous en Cola en de Palestijn Stormtrap, 
oprichter van de band Ramallah Underground nemen je, elk op hun eigen 
manier, mee door het Midden-Oosten. Meer informatie op www.ikvpaxchristi.nl 
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Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden 
In onze regio Zuidoost Nederland hebben een aantal mensen gevraagd naar de 
training: het leiden van uitvaartdiensten. Deze training is bedoeld voor gewone 
gemeenteleden. Immers, er zijn gemeenten waar het aantal uitvaarten per jaar 
zo groot is, dat daardoor de overige werkzaamheden van de predikant in het 
gedrang komen. Of de gemeente is vacant; de predikant is met vakantie of heeft 
studieverlof. Of: een gemeentelid (al dan niet in het ambt bevestigd) begeleidt 
gedurende enige tijd een gemeentelid in een hospice en aan hem/haar wordt 
gevraagd de uitvaart(dienst) te doen. In al dat soort situaties kunnen 
gemeenteleden, die zich daartoe aangetrokken voelen of misschien wel: 
geroepen weten, de taak op zich nemen om de uitvaartdienst, en alles wat 
daarmee samenhangt, te verzorgen. Deze training wil mensen daarbij toerusting 
geven. 
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad - die daarover gepraat en 
besloten heeft, kunnen zij de familie begeleiden en in overleg met hen de 
uitvaartdienst opzetten en leiden. Het betreft een cursus van 4 zaterdagen die 
wordt gehouden in Eindhoven op: 29 oktober, 5 november, 12 november, 26 
november. Zie op www.pkn.nl voor meer informatie over de cursus of mail naar 
de predikant. 
 

Invulling van de 80% predikantstaak 
Anders dan mijn voorgangers heb ik een beperkte aanstelling. In overleg met de 
kerkenraad ga ik dit seizoen de 80% anders invullen. Niet meer geregeld een 
week vrij nemen maar structureel de donderdag en vrijdag. Soms zal er een 
uitzondering zijn, bijvoorbeeld de dienst in Meulenvelden of een uitvaart. We 
hopen dat dit voor iedereen meer duidelijkheid geeft. 80% is moeilijk om vorm 
aan te geven. Als dingen niet kunnen wachten, kunt u altijd contact opnemen 
met de scriba of de voorzitter. 
 

Gemeenteavond 21 september 
Vieren van het Heilig Avondmaal 
De kerkenraad heeft het besluit genomen om tot januari 2012 alleen lopend 
avondmaal te vieren. Aan de taakgroep eredienst is gevraagd om in de 
tussentijd over de vorm van het vieren van het Heilig Avondmaal na te denken 
en in het voorjaar de kerkenraad advies uit te brengen. Dit willen we uiteraard 
samen met de gemeente doen. Snel werd er dus besloten om een 
gemeenteavond te houden en hierbij te inventariseren hoe u als gemeentelid de 
viering ervaart. We zijn een zeer pluriforme gemeente en dus zullen de 
ervaringen ook pluriform zijn. Op woensdag 21 september willen we op de 
gemeenteavond hierover met elkaar in gesprek gaan, d.w.z. we zijn benieuwd 
naar uw ervaring. Vanuit deze avond denken we dan verder over het advies aan 
de kerkenraad. Uw aanwezigheid is dus van groot belang!! 
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Vredeszondag 18 september, oecumenische viering 
IKV en Pax Christi hebben het initiatief genomen om een Ministerie van Vrede 
op te richten. Landelijk zijn er veel activiteiten. Op zondag 18 september houden 
wij onze jaarlijkse oecumenische vredesdienst. Deze keer in de Protestantse 
kerk aan de Torenstraat. Begin 10.00 uur! 
De oecumenische werkgroep heeft zich gebogen over het thema: Elk mens een 
veilig bestaan. We proberen om dit concreet te maken en te kijken wat een ieder 
ook in ons dorp, in onze gemeenschappen hieraan kan bijdragen. Het verhaal uit 
het evangelie geeft ons daarbij letterlijk handen en voeten. Niet alleen woorden 
maar ook daden: daar gaan we voor. Aan de dienst werkt ook dit jaar de 
oecumenische zanggroep mee. Er is kindernevendienst en voor de kleinsten 
opvang in de crèche. Iedereen is welkom, jong en oud, om met elkaar te vieren, 
stil te staan bij wat leven kwaliteit geeft en veiligheid en in dit alles Gods 
nabijheid te mogen ervaren. 
 
           Ds Annette Melzer 
 
 

Rondom de kerkenraad 
 

“Het is alweer voorbij” 
 
We zijn half augustus alweer gepasseerd als de kopie voor Samen moet worden 
ingeleverd. “Nu alweer”? Dit is de eerste gedachte die opkomt. Voor mijn gevoel 
heb ik mijn vorige bijdrage nog maar net geschreven. Toen was het ’t moment 
om terug te kijken, nu juist om vooruit te kijken. Maar eerst de vakantieperiode 
langslopen. Nog op de laatste kerkenraadsvergadering kon gemeld worden dat 
Roelie Talens bereid is gevonden diaken te worden. De kerkenraad is hiermee 
zeer verheugd. Dit betekent ook dat Ans Steenblik nu als diaken terug zal 
treden. Zij was dit jaar nog gebleven omdat de diakonie aanvankelijk twee 
vacatures had. Ans dank je wel voor je bijdrage aan het kerkenwerk. Rest ons 
nog een opvolger voor Arja, onze scriba! 
Het is alweer voorbij de vakantie. Voor sommigen was het een periode van rust, 
maar anderen werden ook in deze tijd door gebeurtenissen van een rustige tijd 
beroofd. De meesten kwamen uitgerust van vakantie terug, maar niet iedereen 
kwam op de geplande tijd en wijze terug. Wellicht heeft u rustig aan gedaan of 
juist extra werk opgepakt. Ik denk dat de voorbereiders van de startzondag niet 
stil hebben gezeten want het is bijna 4 september. Ook de koren zijn alweer 
gestart want zij zullen 4 september er ook bij zijn. Het belooft een inspirerend 
begin van het seizoen te worden, startend met een dienst waar ieder aan bod 
komt. Een dienst met passie. En niet te vergeten de planten-/bloemenverkoop op 
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4 september. Maak een plekje vrij in de tuin of op uw balkon, zodat u 4 
september wat mee kunt nemen. Als ik nu nog eens naar de titel kijk dan denk ik 
dat ik misschien beter kan schrijven: “het moet nog gaan beginnen, doet u ook 
mee met ons”?  
            Johan Boelee 
 

Van het College van Kerkrentmeesters 
 
Wanneer ik dit schrijf is het nog volop vakantietijd en gebeurt er gelukkig erg 
weinig waarmee we ons bezig moeten houden. Alleen de regen heeft geen 
vakantietijd, kent geen bouwvak, en zet ons soms voor grote problemen, want: 
nog steeds is het dak van de huiskamer, ondanks verwoede pogingen, niet 
waterdicht. Nu blijken verschillende dakpannen niet meer goed te zijn en daarom 
zijn we blij dat er een adres is gevonden waar onze dakpannen, in goede staat, 
aanwezig zijn. Deze worden aangeschaft om de slechte pannen te vervangen. 
Herman ten Brinke heeft getracht door verwisselen een tijdelijke voorziening te 
treffen, maar kwam tot de ontdekking dat niet alleen de hete middagzon maar 
ook zeven wespen hem hebben gestoken en moest snel de ladder af en de kerk 
verwisselen voor de dokterspost.  
De oplettende kerkganger zal opgemerkt hebben dat het raampje aan de 
orgelzijde inmiddels gerepareerd is. Er is een begin gemaakt door Jos Witte en 
Herman Makkinga  met het op- en ontruimen van oud archief materiaal om 
plaats te maken voor jongere jaren. Als u dit stukje leest (dat hopen wij wel) 
heeft het College al weer een vergadering achter de rug, hoe interessant dat 
was, leest u in de volgende Samen. 
 

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. 
 
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 
 

Jaarrekening 2010 
De voorlopige jaarrekening van de Protestantse gemeente te Didam is gereed 
en heeft de goedkeuring van het college van kerkrentmeesters, KKA (kantoor 
kerkelijke administraties) en de kerkenraad. 
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Korte beschouwing 
De forse overschrijding van de uitgaven is veroorzaakt door onvoorzien groot 
conderhoud aan de pastorie, een noodzakelijke reparatie aan het hoofdorgel en 
hogere (verplichte) afdrachten aan de landelijke kerk. 
Door hogere pachtopbrengsten van agrarische gronden zijn de baten gestegen. 
 
Vergelijking rekening 2010 met 2009     2010   2009 
 
Exploitatie resultaat        -22.904,00 -13.214,00 
Ongerealiseerde koersverschillen         8.879,00  11.236,00 
Resultaat, in mindering gebracht op het vermogen  -14.025,00   -1.978,00 
 
De volledige jaarrekening kan worden ingezien op 20 september in het 
kerkgebouw van 19.30 tot 20.30 uur. 
 
Hierna treft u de Balans en de Staat van baten en lasten aan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balans per 31 december 2010 2009
€ €

Activa
Onroerende zaken 463.372 477.208
Installaties en inventarissen 5.063
Financiële vaste activa 310.565 361.376

Kortlopende vorderingen 16.846 16.495
Geldmiddelen 72.808 51.058

totaal 868.654 906.137

Passiva
Vermogen per 31 december 736.364 750.389
Bestemmingsreserves 26.789 40.151
Langlopende lening o/g 99.500 111.500
Kortlopende schulden 6.001 4.097

totaal 868.654 906.137
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Staat van baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk
2010 2010 2009

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 54.368 46.455 46.662
Rentebaten en dividenden 15.522 16.100 14.321
Bijdragen levend geld 55.803 60.150 57.427
Door te zenden collecten 425 0 1.136
Subsidies 0 0 0

Totale baten 126.118 122.705 119.546

Lasten
Lasten kerkgebouw 17.352 13.200 12.398
Lasten overige onroerende zaken 27.973 14.800 9.143
Afschrijvingskosten 14.399 13.836 13.836
Pastoraatskosten 67.366 63.785 62.748
Kosten kerkdiensten 7.143 6.300 7.001
Bijdragen aan andere organen 6.646 5.100 5.747
Salarissen en vergoedingen 4.474 3.700 4.899
Kosten beheer en administratie 11.149 12.450 11.192
Rentelasten 6.258 5.100 5.889

Som der lasten 162.760 138.271 132.853

Baten minus lasten -36.642 -15.566 -13.307

Toevoeging aan reserves -1.200 0 -5.000
Onttrekking aan reserves 14.563 8.000 0
Saldo baten/lasten begraafplaats 1.467 0 -275
Saldo buffet -667 0 357
Afdracht doorzendcollecten -425 -1.200 -1.136
Overige lasten en baten 6.147

Exploitatie resultaat -22.904 -8.766 -13.214

Ongerealiseerde koersverschillen 8.879 11.236

Resultaat -14.025 -8.766 -1.978
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         Wim Kooijman, penningmeester 

  

Van het college van Diakenen  
 

Voedselbank 
De voedselbank Montferland verstrekt wekelijks ongeveer 35 pakketten. 
Goed bruikbaar voedsel, daar draait het om bij de voedselbank. De rol van de 
voedselbank is: bemiddelen tussen de ene plek waar goed voedsel dreigt te 
worden weggegooid en de andere plek waar het voedsel hard nodig is voor 
mensen die tijdelijk niet in staat zijn voldoende voedsel te kopen. Dit alles op 
inspiratie van de stelling van Moeder Theresa: 
“Wat me het meest ergert is niet dat er rijken en armen bestaan, het is de 
verspilling”. 

Opbrengst collecten mei en juni 2011
€

Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 2x 120,50 

Hoofdcollecte
Algemeen diaconaal werk 2x 91,72 
Voedselbank Montferland 87,40 
Stichting Orhei Moldavië 84,72 
Stichting Schuilplaats 76,80 
Kerk in Actie – Zending 138,91 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat 58,84 
Vitale kerk 59,42 
Kinderkerk 62,76 
Thuiskerkenwerk extra 39,95 

Uitgangscollecte
Thuiskerkenwerk 10x 494,97 

Totaal 1.315,99 
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Het grootste probleem is de aanbiedingskant. In Didam is de Coop een 
supermarkt die onlangs pakketten beschikbaar heeft gesteld aan de 
voedselbank. Deze pakketten, waarvoor klanten konden sparen, waren 
overgebleven. Misschien is het in de toekomst mogelijk om bij spaaracties de 
spaarpunten te verzamelen. 
Er worden nog steeds heel veel producten vernietigd die ook aan de 
voedselbank aangeboden hadden kunnen worden. Ook producten van 
particulieren zijn welkom. Zoals bijvoorbeeld appels of peren uit een eigen 
boomgaard, groenten, aardappelen etc. uit eigen tuin. Als mensen producten 
hebben die gebruikt kunnen worden, kan contact worden opgenomen met:  
Henk Otten, tel. 0316-223274. 
 
De producten kunnen ook bij u thuis worden opgehaald. Op vrijdagochtend 
worden de pakketten klaar gemaakt in het oude kantoor van Welling aan de 
Pittelderstraat te Didam. Ook op dat adres kan  voedsel aangeboden worden. 
Mochten er nog vragen zijn, neem contact op met: 
         Nees Biemond, tel. 223687.  

 

Kerkinactie 
 
 
 

Dank voor uw Paasgroet! 
Ook dit jaar hebben weer veel diaconieën en zwo-groepen meegedaan met de 
Paasgroetenactie.  
Gedetineerden in binnen- en buitenland, mensenrechtenactivisten en 
organisaties kregen een hart onder de riem van vele gemeenteleden.  
Dat doet hen goed, en daarvoor onze dank! 
‘Je kunt altijd weer opstaan, ook al is dat in wankel evenwicht’ was het 
onderwerp, verbeeld door een gedetineerde op een manier die niet iedereen 
aansprak. De symboliek - de rots, het nieuwe leven – wel, maar het ‘plaatje’ niet. 
Sommigen vonden het niet mooi of niet passend bij de blijde boodschap van 
Pasen. Terwijl de justitiepastores juist verwacht hadden, dat gedetineerden deze 
uitbeelding meteen zouden oppakken als een teken van hoop. 
Met de - positieve en negatieve - reacties op deze heel andere kaart gaan we 
aan de slag om voor volgend jaar een afbeelding te vinden, die voor velen en in 
het bijzonder voor de gedetineerden de inspiratie van Pasen aansprekend 
overbrengt. 
 

-Werkgroep  
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Missie-Zendingskalender 2012 
De kalender heeft als motto ‘De ziel van de Andes’. Het thema is uitgewerkt door 
de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. Hij wil met zijn schilderkunst het Peru 
van de armen onder de aandacht brengen. Ook komt hij op voor moeder natuur, 
Pachamana, zoals de Andes-Indianen haar noemen. Door de verandering van 
het klimaat smelt de sneeuw in de Andes. Colán wil respect voor de natuur, de 
schepping. Ook pleit hij voor de eeuwenoude cultuur van de Indianen die 
teruggaat op die van de Inca’s, maar nu bedreigd wordt. 
 
In het kerkhuis ligt een intekenlijst. 
 

KIA heeft bericht uit Jessore, Bangladesh 
 
Dear Mr . K. H. Van Hamburg . 
 
Greetings from Christ Church Trade School Jessore. 
 
Thank you very much for your E-mail dated 16. 8. 2011. We read your letter 
very carefully, and suddenly I jumped out to read that My dream is going to 
fulfill by the grace of God, through you & your church member (Church in 
Action of Didam). We could not Imagine that God listen my Dream very soon 
through you. About this good news I am going to Dhaka to share my joy to Rt. 
Rev. Paul S. Sarkar Chairman CCTS ,&CBSDP. In advance we are giving our 
thanks those who (Taskforce) will collect money for our organization CCTS. I 
shall remember your advice all the time. 
 
I also believe  in the light of God who can do everything as he like. 
So I am waiting for that days. 
 
May Good bless you all . 
 
Best Regards . 
 
GEORGE H. BISWAS 
Principal 
Christ Church Trade School 
Smith Road, Bokultala. Jessore, BANGLADESH. 
 
Vertaling door de redactie: 
 
Beste meneer K.H. van Hamburg, 
 
Groeten van de Christ Church Trade School Jessore. 
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Zeer bedankt voor uw e-mail van 16-8-2011. Wij lazen uw brief zorgvuldig en 
plotseling realiseerde ik me dat Mijn droom, met hulp van God, door u en uw 
kerkleden (Kerk in Aktie) gerealiseerd gaat worden *). We konden ons niet 
voorstellen, dat God zo snel via u naar onze droom zou luisteren. Met dit goede 
nieuws ga ik naar Dhaka en zal mijn vreugde delen met Rt. Rev. Paul S. Sarkar 
Chairman CCTS ,&CBSDP. 
Wij danken al vast zij (de werkgroep) die zich bezig gaan houden met het 
inzamelen van het geld voor onze organisatie CCTS. Ik zal altijd aan uw 
adviesen denken. 
 
Ik geloof ook in het licht van God, die alles kan doen zoals hij dat wil. 
Ik ben in afwachting van dir dagen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
GEORGE H. BISWAS 
Principal 
Christ Church Trade School 
Smith Road, Bokultala. Jessore, BANGLADESH 
 
*) De KIA werkgroep Didam heeft zich voor het nieuwe kerkelijk jaar 
voorgenomen extra geld voor dit project in te zamelen. Dit is in de genoemde 
brief aan Mr. Biswas bericht. 
 
           Klaas van Hamburg 

 

Een dag om nooit meer te vergeten 
 
Zaterdag 25 juni was het jongerenuitje van Halle en Didam. Dit keer stond er een 
kanotocht op het programma met ’s avonds een BBQ als afsluiting op 
zorgboerderij Den Besselder.  
 
Vanuit Halle en Didam vertrokken er wat auto’s met enthousiastelingen op weg 
naar Almen, ons startpunt van de kanotocht. Het weer werkte nog niet echt mee, 
maar volgens Wim werd het om half 3 helemaal droog. Oké, nu moeten we 
toegeven dat het om half 3 inderdaad even droog was, maar later begon het 
weer opnieuw met regenen.  
 
Je kunt vaststellen dat het een avontuurlijke kanotocht is geweest, er is namelijk 
heel wat gebeurd onderweg: 
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• Er bleek een kano lek te zijn, maar met een beetje creativiteit (en 
improvisatie) is hij weer gemaakt. 

• Twee kanovaarders eindigden in Eefde i.p.v. Zutphen. 
• De kano die constant op kop lag, eindigde als laatste in Zutphen… (laten 

we het erop houden dat wij gewoon een toeristische route hebben gevaren) 
• En toen we eenmaal in Zutphen waren, bleken we alleen de autosleutel te 

hebben van de auto in Almen (de rest van de autosleutels zat in een 
waterdicht tonnetje.. achterin die auto). 

 
Het was voor iedereen even bibberen, 
maar mede dankzij dit avontuur ga je  
wel anders denken over bepaalde 
dingen. 
Dankbaar waren de twee verdwaalde 
kanovaarders in Eefde toen ze van een  
voorbijganger een deken kregen. Je 
bent blij als je elkaar weer treft, of als 
een  
voorbijganger de weg wijst. Met kleine gebaren kun je al veel voor de ander  
betekenen!  
 
Rond 8 uur kwamen we (bibberend) bij Den Besselder aan. De verwarming 
stond lekker hoog en met wat droge kleding waren we al gauw weer op 
temperatuur. Tijdens de rondleiding waren velen van ons vooral verbaasd. Wat 
is deze zorgboerderij groot! Het ziet er nu al mooi uit, maar met de plannen voor 
de toekomst belooft het een (nog) groter succes te worden.  
De bedoeling is dat wij als jongeren gaan helpen bij een aantal projecten op Den 
Besselder. In de zomer van 2012 komen onze vrienden uit Roemenië weer, die 
week zal geheel in het teken staan van werken op Den Besselder. Een mooi 
project waar we veel kanten mee op kunnen!  
 
Na de rondleiding stelde “Het Dreamteam” zich voor 
aan de jongeren. Het Dreamteam bestaat uit 2 
jongeren uit Halle (Gijs & Yvonne) en 2 jongeren uit 
Didam (Marianne & Wilma). Zij hebben deze dag 
georganiseerd en gaan meerdere activiteiten 
organiseren. Ideeën zijn altijd welkom!  
 
De dag werd afgesloten met een gezellige & lekkere 
BBQ. We spreken voor iedereen als we zeggen: “Dit 
was een dag die we nooit zullen vergeten!”. 
 
         Groetjes, Marianne & Wilma 
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Nog een dominee 
 
Mijn naam is Wessel ten Boom en hoewel geen totaal onbekende meer, lijkt het 
mij toch goed mij zelf nog eens te introduceren.  
Sinds 31 oktober 2008 woon ik in Didam, aan de Hazelaar. Op dit moment heb ik 
geen eigen gemeente, maar ik hoop weer binnen niet al te lange tijd een 
gemeente te vinden voor wie ik predikant kan zijn. Dat valt niet mee heb ik wel 
gemerkt, want ook onze arbeidsmarkt zit nogal vast. 
In het afgelopen jaar ben ik mee gaan draaien in het pastorale team. Ik ben 
graag als predikant aan het werk en heb aangeboden extra bezoekwerk te doen, 
wat in dank is aanvaard. Ik ben nu bezig om ouderen vanaf 70 jaar die dat op 
prijs stellen een huisbezoek te brengen. Ik ben daar nog wel even zoet mee, 
maar kan reeds terugkijken op een inmiddels flink aantal goede gesprekken. 
Mocht u dus gebeld worden door een u onbekende dominee met de naam ten 
Boom… u weet ervan. Ik zou zeggen: maak gebruik van deze luxe. 
In het afgelopen jaar heb ik ook wat catechisatie gegeven, maar het animo moet 
zogezegd nog wat groeien. Ook komend seizoen zal er weer geïnventariseerd 
gaan worden of er een catechisatiegroep in zit. Zonder catechisatie schrompelt 
de kerk ineen, dat mag duidelijk zijn. Hebt u interesse voor uw kind(eren), 
schroom niet u zich vast bij de scriba te melden. 
Dan is er al jaren een 30plus-groep, zo heb ik begrepen, waarvan iedereen 
inmiddels al dik in de veertig, zo niet ouder, is. Er wordt gekeken of er nieuw 
leven in deze groep kan worden geblazen met mij als begeleider. Ik stel me zo 
voor dat iedereen die interesse heeft in een serieuze gespreksgroep zich vrij 
genoeg voelt om zich hierbij aan te sluiten. U hoort daar ongetwijfeld meer over, 
maar wie wil kan zich vast aanmelden bij Arja de Kroon. 
Soms zit ik achterin de kerk, met wellicht twee of vier blonde meisjes om me 
heen. Soms sta ik ook op de kansel. De meeste zondagen ben ik er echter niet 
omdat ik dan elders voorga. Want dat doet een (in elk geval deze) predikant toch 
het liefst.  
 
Hoe dan ook, wellicht tot ziens. 
 

Met een hartelijke groet, 
W. ten Boom 
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Gezocht: nieuwe amtsdragers! 
 
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een nieuwe SCRIBA! 
Wilt u meer weten of wilt u uitleg over de werkzaamheden van de scriba, komt u 
rustig langs op Karrewiel 10! Onder het genot van een kop koffie of thee krijgt u 
alle informatie die u wenst! 
 
In september zal de kerkenraad met pijn in het hart afscheid moeten nemen van 
Marianne Blom. Zij heeft een eigen stekje gevonden dicht in de buurt van haar 
werk in Malden en zal Didam verlaten. Heel leuk voor haar, maar voor ons …… 
helaas, helaas! 
Daarom zoeken wij ook een jeugdouderling, die met net zoveel enthousiasme 
als Marianne de “jeugdkar” wil mee helpen trekken. 
Zij heeft de kar goed op de rit gekregen en de kerkenraad wil ‘em met uw hulp 
graag in gang houden. 
Dat hoeft u niet alleen te doen, onze jeugddiaken Arrie van der Vliet trekt mee! 
Wilt u niet direkt ouderling worden, maar wilt u zich wel inzetten voor de jeugd, 
dan bent u ook van harte welkom! 
 
Wilt u op een andere manier dan bovengenoemd wat betekenen voor uw 
kerkelijke gemeente, laat het ons dan vooral weten. Er zijn altijd op allerlei 
posten en postjes mensen nodig! En u weet het: vele handen maken licht werk! 
Gewoon DOEN! 
 

Arja Schep – van der Klis, 
scriba 

 

Inloopmorgens Meulenvelden 
 
Nu de zomer al weer teneinde loopt, beginnen we ook weer aan de activiteiten 
voor het nieuwe seizoen. Met elkaar kunnen we terugkijken op goede uren in het 
afgelopen seizoen en dat willen we ook nu weer opnieuw starten. We gaan weer 
op elke derde woensdag van de maand met elkaar praten, naar elkaar luisteren, 
samen zingen en bidden en natuurlijk koffie en thee drinken. De bewoners van 
Meulenvelden zijn weer van harte welkom op de volgende woensdagen: 21 
september, 19 oktober, 16 november en 21 december. 
Hopelijk tot dan,  
          Nel Blom en Riet Kooij 
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Nieuws van het Verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering d.d. 16 juni 2011  
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans    €   199,00 
Mevr.Folmer                 €   163,50 
Mevr.Hendriksen       €     61,50 
De heer Mintjes    €   100,90 
Mevr. Boon    €   102,80 
      ------------- 
Totaal     €   627,70 
 
Mevrouw Horjus en mevrouw Westenberg waren met vakantie. Hun tellingen 
nemen we de volgende keer mee. 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u elke 
verjaardag weer een bezoekje brengen. 
 
Ons voorstel om te sparen voor nieuwe Antependia (kleden) op onze 
avondmaalstafel is goedgekeurd door de kerkenraad. Misschien kunnen we 
doorsparen tot er ook bijpassende stola’s bij kunnen?? We horen graag wat de 
kerkenraad beslist. 
 
Mocht u niet bezocht worden en toch graag mee willen doen met dit fonds, graag 
even een berichtje, zodat wij u aan het adressenbestand kunnen toevoegen. 
 
De volgende vergadering is gepland donderdag 6 oktober as. om 19.00 uur 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 

Gerda Vreeman-Jansen 
Drostlaan 2, 6941 AB Didam. 
Tel.  0316-225111 
E-mail g.vreeman@wxs.nl 
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Inloopmiddag 
 
Nu de vakanties grotendeels achter de rug zijn en de kerkelijke activiteiten weer 
beginnen, zullen ook de inloopmiddagen weer georganiseerd worden. 
De eerste middag wordt gehouden op donderdag 13 oktober vanaf 14.30 uur, 
dan staat de koffie of thee voor u klaar. Onze vaste bezoekers weten wat de 
gang van zaken is. 
Voor nieuw geïnteresseerden: het is een middag, waarin niets hoeft en bijna 
alles mag. Heeft u een leuke hobby waar u aan anderen over wilt vertellen, of 
iets wilt laten zien, dan kan dat altijd. Wilt u echter alleen maar komen praten of 
anderen leren kennen, dan is dat ook geen probleem. 
Wanneer u slecht ter been bent, belt u mij dan even en u wordt opgehaald en 
natuurlijk ook weer thuis gebracht. 
 
We hopen weer op een gezellige opkomst. 
 
           Jan Hagen, 
           Tel: 0316-223357 
 
 

 

Thomasviering 
 
Op zaterdag 15 oktober om 19.00 uur, wordt weer een Thomasviering gehouden 
in de Andreaskerk op de Markt in Zevenaar. 
Het thema is “Spreken”. Het Gemengd Koor uit Babberich verleent medewerking. 
De Thomasvieringen zijn niet alleen bestemd voor Zevenaarders, maar gericht 
op belangstellenden uit de wijde omgeving. 
            Henk Herstel 
(Red. In de volgende Samen zal een nader bericht worden opgenomen) 
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Eensgezindheid  
 
 

TRIDUÜM VOOR ZIEKEN, OUDEREN, 
 

ALLEENSTAANDEN EN GEHANDICAPTEN 
 

OP 5 EN 6 SEPTEMBER 2011. 
 
 

Voor en door de geloofsgemeenschappen H. Martinus (Didam), 
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Loil), H. Antonius van Padua 
(Nieuw-Dijk), Maria OLV van Altijddurende Bijstand (Didam) van 
de Parochie H. Gabriël en de Protestantse Gemeente te Didam. 
 
Het triduüm wordt gehouden in Zalencentrum Jan & Jan, Lieve 
Vrouweplein 4 te Didam. 
 
Wilt u meer informatie en/of wilt u zich opgeven? Bel dan  
tel: 228847 of email: pastoraat@pkn-didam.nl 

            
         Dieneke Ros 
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Bedankje 
 
Lieve mensen, 
 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve kaartjes, bloemen en 
telefoontjes welke wij mochten ontvangen na ons ongeluk in Frankrijk. 
De vakantie in een prachtig stukje Frankrijk (Franse Alpen) heeft helaas voor ons 
maar 1 dag mogen duren, omdat een automobilist ons even over het hoofd zag 
terwijl wij aan het fietsen waren. 
Na 4 dagen in het ziekenhuis van Gap gelegen te hebben, konden we gelukkig 
naar onze kinderen thuis om verder te herstellen van onze verwondingen. 
We zijn nu een paar weken verder en ook de breuken beginnen aardig te helen. 
Gelukkig zullen wij er beiden geen blijvend letsel aan over houden, maar de 
schrik zit er wel goed in. 
 
Het is een cliché maar alle lieve woorden van iedereen hebben ons ontzettend 
goed gedaan.  
Ook onze ouders zijn hier niet in vergeten door de gemeente en dat geeft maar 
weer eens aan hoe betrokken iedereen is met elkaar. 
Ontzettend mooi dat dit binnen onze gemeente bestaat! 
 
           Hartelijke groet, 
           André en Margriet Blij 
 

Gemeentezondag 4 september 
 
Zondag 4 september is de gemeentezondag met activiteit! 
 
Zo ziet het programma er ongeveer uit : 

 
10:00 uur : kerkdienst 
11:15 uur : koffie met wat erbij 
12:00 uur : start activiteit, we gaan met de auto ! 
14:30 uur : terug in de kerk, opening van de maaltijd en 
start van de plantenmarkt en bloembollen poten 
 
De locatie is goed te doen met rolstoel of rollator. 
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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 kopen 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 kopen. 

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

 
 



25 

 
 

Personalia 
 
Overleden 

• Mevr. J. Rutgers-Lubbers Panhuis 52 

 
Gevestigd 

• Mevr. W. te Linde   Karrewiel 41 
• Dhr. D. van de Lindt  Verheijstraat 4 
• Mevr. M. Oosterkamp  Bodenclauwstraat 8 
• Mevr. R. Floor   Verheijstraat 4 
• Mevr. A. Schaap-van Tol  Tesma 5 
• Dhr. D. Remmelink   Hoge Witteveld 10  

 

Vertrokken  
• Naar Arnhem   Mevr. Garretsen-Hermsen  Panhuis 5 
• Naar Duiven   Mevr. L. Verhaag  Sperwerstraat 52  
• Naar Hengelo (O)  Dhr. E. Deunk    Kapelstraat 26 

 
Verhuisd 

• Dhr. M. Velthuis  van de Peppel 50  naar Koeleplekstraat  25  
• Fam. Bakker   van Karrewiel 50  naar Spoorstraat 36  
• Mevr. M. Rigtering  van Haverveld 53  naar Wilhelminastraat 28f  
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Agenda 
01 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U.  Melzer 
04 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,  mw. ds. A.U. Melzer,   
    Startzondag   
05 sept   Triduüm 
06 sept   Triduüm 
07 sept 18.30 uur Pastoraal Team – informeel samenzijn 
08 sept 19.45 uur Kerk in Aktie 
11 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
    Doetinchem 
12 sept 14.00 uur Overleg vrijwilligers Meulenveld diensten  
13 sept 20.15 uur Diaconie 
18 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  mw. ds. A.U. Melzer 
19 sept 14.00 uur Pastoraal Team 
20 sept 20.30 uur College van Kerkrentmeesters 
  19.30 uur  Jaarrekening van de kerk ter inzage 
21 sept 19.30 uur Gemeenteavond over het Avondmaal 
25 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
    mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
27 sept 19.30 uur Sluitingsdatum voor kopij Samen no. 7 
02 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
04 okt 14.00 uur Gespreksgroep “Omgaan met verlies” 
06 okt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
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