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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. 

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

van de kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
Stand september 2011 
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Voorwoord 
    
   Kom Schepper, wees met ons 
 

Kom, o schepper, 
Ontzaglijke liefde, 
eeuwige ontferming: 
Kom en wees met ons, in ons, 
naast ons en boven ons. 
 
Wees als handen boven ons 
en vorm ons, 
zodat wij tot licht zijn. 

 
Wees als warmte in ons 
en vuur ons aan, 
zodat wij voor anderen zorg dragen.  
 
Wees als kracht naast ons 
en vorm ons leven, 
zodat wij helpen.  

 
Wees in onze gebeden,  
die we uitspreken of waarin we stil zijn, 
en laat uw woord waarheid worden in ons leven 
door Jezus Christus, onze bevrijder. 

 
  (gebed uit de USA, uit Bron van leven,  
    teksten en gebeden uit de oecumene) 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 15 november 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 9 oktober t/m zondag 20 november 2011 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 

9 oktober 2011 – “Gastvrij” 4e zondag van de herfst 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte   : Stichting Jetty van Aalsum 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Christien van der Vliet en Wilma Blom 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezing   : Jesaja 25:1-9 en Matteüs 22: 1-14 
 
Een koning geeft een bruiloftsfeest, maar alle gasten zeggen af. Daarom gaan de 
bedienden van de koning de straat op: iedereen mag komen. Als alle gasten binnen 
zijn blijkt dat één man geen feestkleding aan heeft … in de Rabbijnse literatuur wordt 
het beeld van schone witte kleding gebruikt voor wie geestelijk voorbereid en gereinigd 
God tegemoet gaat. Deze mens heeft blijkbaar de kleding die hem is aangereikt niet 
aangetrokken. … hoe bereid je je uiterlijk én innerlijk voor op zo’n groot feest als een 
bruiloft? 

16 oktober 2011 – Oogstdankdienst, jeugddienst, (her-)bevestiging   
        ambtsdragers en afscheid, invulling door de Joppers 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kindercrèche  : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Kinderkerk   : Jan de Jongh 
Klokkenluider  : H. Boender 
 

Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot, 
Liefde zo sterk, ja zo sterk als de dood, 
Liefde, het goede dat trekt en ons wenkt – 
Leve de liefde, ’t is God die haar schenkt. 

23 oktober 2011 – “God en de naaste” 6e zondag van de herfst 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H.G.A.J. Günther, 
      Deventer 
Collecte   : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kindercrèche  : Kirsten Schmidt en Mart Ros 
Kinderkerk   : Marco Lenting 
Klokkenluiders  : R. Mintjes en T. Folmer 
Lezingen   : Deuteronomium 6:1-9; Matteüs 22:34-46 
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Mozes schenkt de Israëlieten, voordat zij het land zullen binnengaan, het grote gebod: 
“Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één.” Maar veel meer nog dan een 
gebod is het een geloofsbelijdenis over de God van Israël als de Ene en Enige, zonder 
wie Israël niet kan leven. “Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van 
al uw krachten.” (Deut. 6: 4,5) Wat gebeurt er eigenlijk met een mens als hij God 
werkelijk lief krijgt, niet als een strenge Heer voor wie hij bang is en zich moet drukken, 
maar als een lieflijke Naam, als trouwe Bondgenoot, als een Licht in het duister? En 
wat met een volk, als het daar helemaal op gericht wordt? Als Jezus Jeruzalem is 
binnengegaan stellen de Farizeeën hem een vraag naar het grote gebod. Is het een 
strikvraag? Is het een oprechte vraag, omdat ze in Hem toch iets van de messias, de 
gezalfde koning herkennen? Jezus herinnert hen eraan dat de liefde voor God en de 
liefde voor de naaste onverbrekelijk zijn. Wie echt van God houdt staat voor het grote 
gebod ook zijn medemens lief te hebben. Dat hangt er niet zo een beetje bij, voor de 
tijd die overblijft. Er is geen ontkomen aan: wie zijn medemens haat, gelooft niet in 
God. Of hij gelooft misschien wel in Hem, maar hij heeft Hem niet lief... 

30 oktober 2011 – “Doe niet zo dwaas” 7e zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 
      Beek 
Collecte   : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kindercrèche  : Corry Jansen en Saskia Buunk 
Kinderkerk   : Desiré Wenting 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Spreuken 9:1-18; Matteüs 25:1-13 
 
“Wijsheid heeft haar huis gebouwd... (..) Vrouwe Dwaasheid bazelt maar...” (Spreuken 
9: 1 en 13). We houden ons dolgraag voor de gek dat het leven zo ingewikkeld en 
gecompliceerd is, dat we overspoeld worden door ‘nieuwe informatie’ en dat alles zo 
anders is dan vroeger. Je zou haast zeggen dat we het moeilijk hebben! Maar Vrouwe 
wijsheid en Vrouwe dwaasheid zijn van alle tijden. Leef je rustig en beheerst, terwijl je 
bij anderen je oor te luisteren legt naar wat goed en betrouwbaar is? Of laat je je 
makkelijk van de wijs brengen, bevattelijk als je bent voor schijn en tijdelijke zaken 
waarmee je alleen je eigen geluk najaagt? Ben je een boom die met zijn diepe wortels 
in de grond staat, en daardoor een stootje kan verdragen, of waai je met alle winden 
mee en draai je om als een blad? De gelijkenis van Jezus over de vijf dwaze en vijf 
wijze meisjes liegt er niet om. Beide groepen kijken vol verlangen uit naar de 
Bruidegom; ze gaan het feest des levens tegemoet en zijn er helemaal klaar voor. Ja, 
echt? De vijf dwaze vrouwen hebben er niet op gerekend dat het feest op zich zou 
kunnen laten wachten. Hun olie, hun reserve is op als de Bruidegom eindelijk komt! 
Wie een groot geloof heeft holt niet vooruit om dan doodmoe neer te vallen, maar kan 
wachten. Niet in onze ijver, goeddoenerij, ons beroemde overenthousiasme worden 
we door de Heer gekend, maar in ons wachten en toeleven in vreugde. Hij heeft voor 
alles en iedereen zijn eigen tijd. 
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3 november 2011 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, H. Makkinga 
 

6 november 2011 – Gedenken van de overledenen “Zalig uiteinde” 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. L. de Ruiter en P. Luitwieler 
Kindercrèche  : Marian Lenting 
Kinderkerk   : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Matteüs 5:1-12 
 
We gedenken dit jaar alle overledenen van de gemeente met het lezen van de 
zaligsprekingen. Het moet mij van het hart dat ik het geen goede zaak vind dat de 
Nieuwe Bijbelvertaling het woord ‘zalig’ heeft vervangen door ‘gelukkig’: Gelukkig wie 
nederig van hart zijn... etc. Natuurlijk willen we allemaal gelukkig zijn; we zijn er 
momenteel zelfs door bezeten, als ik me niet vergis, en menen er ook recht op te 
hebben. Maar was Jezus nu zo gelukkig? Ik krijg eerlijk gezegd niet de indruk. Hij was 
wel degene die bij uitstek ‘zalig’ was, dus een zoon van God was, door wie ook wij 
zaligheid ontvangen. Juist zij die ons zijn voorgegaan op onze levensweg en deze 
hebben afgelopen, kunnen ons leren dat ‘zalig’ nog wel iets meer is dan ‘gelukkig’. 
Zeker, het geeft een grote vrede om God te kennen, maar waar het op aankomt is dat 
God ons liefheeft en ons vasthoudt door alle ongeluk en tegenslag heen. Dat Hij ons 
het eeuwige leven schenkt waar wij de moed en energie niet meer hebben om nog 
gelukkig te zijn, maar sterven aan kanker of uitputting. Wat is het eigenlijk een vreselijk 
gebod waarmee wij elkaar belasten dat wij altijd maar gelukkig moeten zijn. Soms 
moet je zelfs geluk laten schieten om God en je naaste trouw te zijn. Maar goed, laten 
we het maar proberen, gelukkig zijn als we de weg gaan van Gods vrede, als we 
treuren, als we zachtmoedig en barmhartig zijn, als we vrede stichten en vervolgd 
worden vanwege de gerechtigheid... Gelukkig, omdat we weten van Gods zaligheid 
door dik en dun, voor de levenden en de doden. 
 

13 november 2011 – “Voor de dag ermee” 9e zondag van de herfst 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte   : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kindercrèche  : Paulina van Grol en Marleen Geven 
Kinderkerk   : Marco Lenting 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 48:17-21; Matteüs 25:14-30  
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“Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en je 
gerechtigheid als de golven van de zee.” (Jes. 48: 18) 
De laatste gelijkenis die Jezus vertelt, voor zijn Avondmaal en Gethsemané, is de 
gelijkenis over een heer die weggaat en zijn bezit aan zijn dienaren geeft om dit te 
beheren. Tja, wat doe je eigenlijk met wat God jou geeft van zijn bezit? Twee dienaren 
gaan er terstond mee aan het werk: ze bedrijven er handel mee en verwerven het 
dubbele, wat ze vol blijdschap teruggeven aan hun heer, als deze terugkomt. Maar 
ééntje, wat doet hij? Hij graaft een kuil en verstopt zijn schat zodat niemand er bij kan. 
Hij is bang dat hij het bezit van zijn heer zal verkwanselen zodra hij er iets mee doet, 
zo streng als deze is. Wat doen we met ons geloof? Zetten we het veilig op de bank 
tegen een (vandaag de dag wat magere) rente, om het eraf te halen als Jezus 
wederkomt? Of gaan we ermee aan de slag door het uit te geven? Het is verleidelijk 
om God, onze dierbare idealen, onze dierbare geliefden etc. te koesteren en veilig op 
te bergen. Maar dat wordt als stilstaand water dat stinkt. We zijn hier niet neergezet 
om de tijd uit te zitten en ons afzijdig te houden, maar om over te vloeien als een rivier 
die stroomt. Maar wij zwegen, en lieten Hem de dood tegemoet gaan... 
 

20 november 2011 – “Vreugdetijd breekt aan!” 10e zondag van de herfst  
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kindercrèche  : Melitta van der Vliet 
Kinderkerk   : Trudi Boelee 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Daniël 12:1-4; Matteüs 24:14-35   
 
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat zal de toekomst brengen? Waar 
gaan we héén? 
Niemand die daar een antwoord op heeft. Maar zou het werkelijk zo zijn dat er geen 
oorlog meer komt, geen verwoesting, dat we in eigen land nooit meer oog in oog staan 
met een vijand? We kunnen aan de woorden van Jezus geen verwachtingen ontlenen 
over een louter zonnige toekomst, alsof het paradijs hier al een beetje aangebroken is. 
Integendeel, zijn rede over de komst van de Mensenzoon schudt ons op. Het 
Koninkrijk van God heeft geen zachte landing. God gaat tot het uiterste om zijn volk te 
redden en te beproeven. De onderste steen van ons leven moet eens boven komen. 
En toch zegt Jezus: vrees niet. Geloof. Wie op God vertrouwt vindt een einde dat 
zonder einde is. Ik zal die steen zelf wegdragen. We sluiten een jaar af dat nog lang 
niet klaar is. Maar straks stappen we advent in: vreugdetijd van de Heer. Hij maakt van 
ons bevrijde mensen, zonder angst voor morgen, voor de dag die komt. 
 
        Annette Melzer/Wessel ten Boom 
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Rondom de kerkenraad 
“Pluimen” 
Een pluim voor de evenementencommissie die mag terugkijken op een geslaagde 
startzondag. Onderdeel van de dag was het bezoek aan de kerk(tuin) van Zeddam. 
Misschien was de toelichting van de “kerktuindames” nog wel boeiender dan de tuin 
zelf, wat een enthousiasme! Ze voelden de compassie met tuin en Bijbelse namen. 
Onderdeel van de startzondag waren de planten en bloembollen. Een pluim voor de 
planten- en bloembollenverkopers, samen met allen die daarbij geholpen hebben, mag 
natuurlijk niet ontbreken. Fijn dat u als gemeente zo enthousiast heeft bijgedragen aan 
de planten- en bloembollenactie. Net voor de startzondag had de kerkenraad bericht 
gekregen dat onze aanvraag voor een bijdrage voor de elektrische piano, die aanvraag 
was eind juli ingediend, was gehonoreerd. Wij zullen 470 euro ontvangen uit het 
gemeentefonds van de classis. Op dit moment heeft de kerkenraad nog geen overzicht 
ontvangen van het totaal, maar de inschatting is dat All Together met het zingen 
elders, de plantenbollenactie en de bijdrage uit het gemeentefonds heel dicht bij het 
streefbedrag van 1000 euro is gekomen. Dus een dikke pluim voor All Together. 
Onlangs kreeg All Together nog een compliment dat ik u niet wil onthouden. Na afloop 
van de dienst in Bathmen zei iemand tegen de dirigent: ”er is hier in jaren niet zo goed 
gezongen”! 
 
U heeft waarschijnlijk al vernomen dat Marianne Blom naar Groesbeek gaat verhuizen. 
Wij nemen in de dienst van 16 oktober van haar afscheid. Ans Steenblik zal dan ook 
afscheid nemen. Beiden hartelijk dank voor jullie bijdrages aan het gemeentewerk. 
Voor jullie een ...   
 
 
Naast afscheid ook een welkom en een hernieuwd welkom in diezelfde dienst. Roely 
Talens zal bevestigd worden als diaken en Arrie van der Vliet zal herbenoemd worden 
als jeugddiaken. Wij zijn als kerkenraad heel blij dat beiden deze stap willen zetten. 
Nog meer goed nieuws: Wilma Blom is bereid als coördinator van de jongeren te 
fungeren. Dat klinkt misschien wat vreemd in de oren omdat het geen coördinator heet 
maar opperjopper. Dat klinkt toch een stuk beter, vindt u niet? Dus voor jou Wilma een 
“jopperspluim”.  
 
 
Een laatste pluim zou ik willen geven aan allen, en het zijn er veel, die zichtbaar of 
soms onzichtbaar op een of andere wijze onze kerkgemeenschap ondersteunen.  
 
Tenslotte nog heel iets anders. Het zou kunnen dat u zich wel eens heeft afgevraagd  
“waarom doen we dit zo en niet anders?”, “kunnen we meer aandacht aan....... 
besteden?” , “wie regelt dit nu?”. De kerkenraad stelt u graag in de gelegenheid met 
vragen of voorstellen te komen. Vandaar een oproep aan u allen: Heeft u een vraag, 
een verzoek of een voorstel, laat het weten aan de scriba of aan ondergetekende. 
            
           Mvg Johan Boelee 



9 

 

Van het College van Kerkrentmeesters 
De Pastorie 
Vanouds is het zo dat de kerk haar voorganger een onderdak aanbiedt om in te 
wonen: de pastorie; en zo is het ook in onze gemeente. De huidige pastorie is 
gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw en heeft vanaf 1951 onderdak 
geboden aan de predikanten Wesseldijk, Verburg, Van Loo en Endedijk met hun 
gezinnen. Sinds 2008 is ds. Annette Melzer de bewoonster. 
 
Maar zoals mensen op oudere leeftijd gebreken kunnen gaan vertonen, is dat ook zo 
met gebouwen. En dat merken we ook aan de pastorie. 
Elk jaar opnieuw worden we als College van Kerkrentmeesters (CvK) geconfronteerd 
met, soms dure, herstelwerkzaamheden. En het woongerief gaat achteruit, want de 
ene keer komt de lekkage via de muren binnen of via een lekkende goot en op een 
ander moment komt het water via de kelder omhoog. 
 
Tegelijkertijd heeft onze predikante aan de kerkenraad te kennen gegeven dat de 
pastorie voor haar wel erg groot is. En nu dit ongerief van lekkages er nog bij komt 
overweegt zij om naar een andere huisvesting uit te zien. Ze is al bezig zich op de 
huizenmarkt te oriënteren. 
 
Los daarvan waren we in het CvK ook al aan het nadenken hoe we tot een meer 
structurele oplossing voor het probleem van de steeds terugkerende restauratiekosten 
konden komen.  
 
Gezien de bovenstaande overwegingen heeft de kerkenraad nu officieel aan het CvK 
gevraagd om alles op een rij te zetten en zo mogelijk tot een voorstel te komen hoe nu 
verder.  
In eerste instantie hebben we hiervan gezegd dat alles nog open ligt en dat ook alle 
opties in principe bespreekbaar zijn. 
 
We beseffen dat de pastorie en de historie hiervan herinneringen en gevoelens 
kunnen oproepen. Een besluit hierover zal dan ook zorgvuldig genomen worden. Maar 
met een jaarlijks tekort op de begroting, mede veroorzaakt door bovengenoemde 
kostenposten, en rekening houdend met de wens van de predikante zal er toch iets 
moeten gebeuren. 
Uiteraard zullen we de gemeente van de ontwikkelingen en de besluitvorming op de 
hoogte blijven houden. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
           Gerrit Kooij, voorzitter  
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Solidariteitskas 2011  
Onder het motto: “Van gemeenten, voor gemeenten” hebben alle belijdende leden en 
alle doopleden vanaf 21 jaar eind mei/ begin juni een acceptgirokaart ontvangen met 
het verzoek een bijdrage van € 10,- te betalen voor de solidariteitskas. 
 
Ontvangen tot heden (21/9) € 2.425,00. Dit is ruim € 800,00 minder dan in 2010. 
 
Een groot aantal leden heeft deze bijdrage dus (nog) niet betaald. 
Wij verzoeken u dringend na te gaan of dit ook voor u geldt en zo ja, dit bedrag alsnog 
over te maken! 
 

Kerkbalans 2011 
Toegezegd bedrag € 46.281,00, ontvangen tot heden (21/9) € 36.473,00 . 
 

Collectebonnen 
Vraag ernaar 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 de heer Ap Folmer en 
natuurlijk ook de wijzigingen. U komt dan niet voor verrassingen te staan.  
 
         Wim Kooijman, Penningmeester 
 

Kerkinactie 

-Werkgroep  
 

Oogst- en Dankdienst voor het gewas 
 
Het is ergens halverwege juni. De zon brandt genadeloos op ons hoofd. Een petje 
moet enige bescherming bieden tegen zonnebrand. We fietsen langs onafzienbaar 
grote aaneengesloten akkers met koren, een erfenis uit een recent politiek verleden, in 
Sachsen Anhalt aan de oostzijde van de Elbe. In deze streek ademt alles nog de geest 
van Maarten Luther. Op bijna elke straathoek en bij iedere souvenirwinkel of 
eetgelegenheid nodigt een kartonnen afbeelding van Luther je uit  om te kopen of een 
maaltijd te nuttigen.  Als hij dat nu 400 jaar later nog eens kon zien kwam hij opnieuw 
weer in actie, maar nu tegen de middenstand. Er is geen wolkje aan de lucht en er is al 
weken geen regen gevallen. Een kurkdroge wind geselt het landschap. De 
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weersvoorspelling blijft eentonig, zonnig, warm en droog. Fijn voor de vakantieganger 
maar slecht voor de boer. Het gewas op de akkers begint, weken te vroeg, al geel te 
kleuren. De aren dragen nog maar weinig zaad, de stengels zijn maar half zo hoog als 
normaal. Het is te droog en te schraal om het graan te laten volgroeien. Een 
plaatselijke landbouwer kijkt bezorgd naar zijn gewas en voorspelt ons een heel lage 
opbrengst dit oogstjaar. Er zal een tekort ontstaan aan zaad en stro om zijn vee te 
voeden en zaad te leveren aan de zaadhandel. Dus lagere inkomsten voor de boer en 
hogere prijzen op de wereldmarkt. Hij zucht en gaat over tot de orde van de dag. Hij 
heeft dit vaker meegemaakt en is, in tegenstelling tot de stadsmens, vertrouwd met de 
grillen van de natuur. Hij heeft dan nog geen weet van de overvloedige regenval die 
juli en augustus zullen brengen. Door deze wateroverlast zal er nog minder van de 
akkers komen. De landbouwmachines kunnen niet op de natte akkers rijden en zakken 
weg in de modder. Wat de natuur al niet vermag. Mijn gedachten gaan uit naar een  
passage uit Deuteronomium 11: vers 14, "...belooft de Heer: Ik zal jullie akkers op de 
juiste tijd regen geven, in het najaar en het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, 
koren, wijn en olie." 
Bij het aanschouwen van de gevolgen door deze droogte en later in het jaar de 
wateroverlast en het dreigende tekort aan grondstoffen, moeten we toch vertrouwen 
hebben in zijn woorden. Wel word ik mij weer eens bewust, dat het voldoende voor 
handen hebben van voedsel niet zo vanzelfsprekend is. In onze westerse wereld 
vinden wij het normaal dat de bakker iedere dag meer dan voldoende meel in huis 
heeft om ons allemaal van vers brood te voorzien. Oud brood lusten we niet meer. Wij 
denken dat alles maakbaar is. Maar de grillen van de natuur kunnen we niet naar onze 
hand zetten. Sterker nog, ik denk dat wij de natuur steeds grilliger maken met ons 
onverantwoordelijk gedrag in het milieu. Dit alles is voor mij temeer een reden om 
dankbaar te zijn voor al het goede dat het land voortbrengt. Zo dankbaar dat ik wil 
delen met de medemens. Om te leren hoe dat werkt moeten we eens rondkijken in 
andere delen van de wereld waar vaak hongersnood heerst. Daar deelt men het 
weinige dat er is met zijn medemens. Lucas 3,vers 11 zegt klip en klaar hoe dat hoort: 
"wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft 
moet hetzelfde doen." 
 
Op zondag 16 oktober vieren wij de Oogst- en Dankdienst voor het gewas en worden 
in de gelegenheid gesteld om te delen met anderen. Met dat delen kunnen wij onze 
dankbaarheid tonen voor al het goede dat de akkers en ons werken hebben voort 
gebracht en zo aandacht geven aan zieken, ouderen en gemeenteleden die het wat 
moeilijker hebben gehad in het afgelopen jaar. 
 
Op zaterdag 15 oktober mag u, vanaf 9.30 uur, fruit, bloemen en conserven in onze 
kerk brengen bij de KIA vrijwilligers die daar bakjes van samenstellen. Wees dankbaar 
dat u kunt geven, geef daarom met gulle hand en denk hierbij aan wat variatie in de 
producten.  
 
Een mens zwoegt omdat hij moet eten, het is de honger die hem drijft. Toch zijn er 
veel mensen die zwoegen en desondanks zo weinig te eten hebben dat zij honger 
blijven lijden. 
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Laten we ook aan hen denken op deze dankdag. De voedselproductie is  minder 
vanzelfsprekend dan wij beseffen. Dat heeft het extreem droge voorjaar in het land van 
Luther mij geleerd. Als God geen regen schenkt, dan geen vruchtbare seizoenen, 
geen overvloedig eten en geen vreugde. 
Lees Handelingen 14, vers 17 er maar eens op na. Alvast bedankt voor uw gaven. 
         
        De werkgroep KIA 
        Coby Bikkel en Klaas van Hamburg 
   

Het Roosevelthuis 
 
Wij, het Roosevelthuis en De Werelt in Lunteren, vragen vrijwilligers voor Kerst en Oud 
en Nieuw. Het is een zeer bijzondere ervaring om vrijwilliger te zijn tijdens de 
vakantieweken met deze feestdagen. Wij zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers met 
en zonder verpleegkundige achtergrond!  
 
Iets voor u, of voor jou?  
 
Bel voor meer informatie met het vakantiebureau.nl op (0318) 48 66 10 of e-mail: 
info@hetvakantiebureau.nl. Ook kunt u kijken op www.hetvakantiebureau.nl. 
 

Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? 
Van 19 tot 26 november wordt er een vakantieweek georganiseerd voor mensen met 
zorg tot 65 jaar in het Roosevelthuis in Doorn. In deze week gaan leeftijdgenoten met 
elkaar op vakantie en het programma is toegespitst op de leeftijd van de gasten. Van 
26 november tot 3 december en van 3 tot 10 december zijn er ook vakanties voor 
mensen met geen tot weinig zorg in het Roosevelthuis. Ook is er nog plaats in de 
Kerst- en Oud en Nieuwweken in het Roosevelthuis en in De Werelt in Lunteren. 
Wellicht kent u mensen die graag voor deze vakanties willen reserveren.  
Wij horen het graag van u.       
        Ingezonden door Klaas van Hamburg 

6 november: De dag van gedenken 
  
Op zondag 6 november a.s. gedenken wij tijdens de dienst weer diegenen, die ons zijn 
voorgegaan en die wij meedragen in onze harten. Namen van overledenen zullen 
hardop worden genoemd en er zullen zoals gewoonlijk kaarsen aangestoken worden. 
Wilt u ook een naam (of meerdere) genoemd hebben, neemt u dan even contact op 
met Nees Biemond, telefoon 223687, mailadres: diaconie@pkn-didam.nl of anders: 
een briefje in de bus van Haverveld 12. Zij zal zorgen dat de namen tijdig bij onze 
predikant zijn. 
 
Met vriendelijke groet,       Arja Schep – van der Klis,  
          Scriba. 
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Van het College van Diakenen 
 
Hieronder treft u een korte weergave aan van de voorlopige jaarrekening 2010 van de 
Diaconie van de Protestantse Kerkgemeente te Didam. Deze voorlopige jaarrekening 
heeft de goedkeuring van het College van Diakenen, het KKA (kantoor der kerkelijke 
administraties) en de kerkenraad. 
De Diaconie streeft ernaar de baten (zoals rente- en collecteopbrengsten) in het 
lopende boekjaar zoveel mogelijk in datzelfde jaar te besteden aan diverse diaconale 
doeleinden in binnen- en buitenland.  
De volledige jaarrekening 2010 en de begroting voor 2012 kunnen worden ingezien na 
de dienst op 16 oktober a.s. Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij Arrie van der 
Vliet of Selma de Jongh. 
 
 
 
 
 
 

Balans per 31 december  
(X EUR 1) 

 
2010 

 
2009 

Activa   
Onroerende zaken 18.814 18.814 
Financiële vaste activa 36.057 55.885 
    
Kortlopende vorderingen 5.865 7.027 
Geldmiddelen 237.634 219.560 
    
Totaal 298.370 301.286 
    
Passiva   
Vermogen  294.217 296.087 
    
Kortlopende schulden 4.153 5.199 
    
Totaal 298.370 301.286 
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Baten  
Rekening 

2010 
Begroting 

2010 
Rekening 

2009 
Baten onroerende zaken 2.638 2.000 2.145 
Rentebaten en dividend 5.938 8.000 8.311 
Bijdragen levend geld 715 2.000 763 
Door te zenden collecten 4.130 3.000 4.242 
Totale baten 13.421 15.000 15.461 
     
Lasten    
Lasten onroerende zaken 474 700 409 
Verplichtingen/bijdragen andere 
organen 1.390 1.500 1.388 
Kosten beheer en administratie 1.169 1.200 1.150 
Rentelasten 132 200 197 
Som van de exploitatielasten 3.165 3.600 3.144 
    
Diaconaal werk plaatselijk 1.272 4.200 1.172 
Diaconaal werk landelijk 4.135 2.800 3.068 
Diaconaal werk wereldwijd 6.929 7.000 8.706 
Saldo fondsen en voorzieningen 0  0 
Overige baten en lasten -210 400 -18 
Som diaconale werk en 
overige lasten 12.126 14.400 12.928 
Som der lasten 15.291 18.000 16.072 
     
Resultaat  -1.870 -3.000 -611 
 

 
Overzicht giften 2010 (x EUR 1) 
 

VPA 500 
De Duif Arnhem  500 
Het Passion Hummelo  500 
De Regenboog Amsterdam  500 
Voedselbank 500 
                    Subtotaal binnenland 2.500 
   
Stg. UAF Utrecht 500 
Terre des Hommes 816 
Schoenendoosproject 275 
Ontmoeting Roemenen zomer 2010 500 
                      Subtotaal buitenland 2.091 
   
- noodhulp Pakistan 500 
- noodhulp Haïti 500 
- noodhulp Indonesië 500 
                       Subtotaal noodhulp 1.500 
   
                                            TOTAAL 6.091 
 

 
          Selma de Jongh-Dolsma 
          Penningmeester Diaconie 
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De Startzondag 
 
Men heeft mij gevraagd om wat van mijn ervaringen van de Startzondag op papier te 
zetten. Dit doe ik met plezier want ik heb het als heel fijn ervaren. 
 
In het eerste lied, dat we samen zingen staan de woorden: 
 
Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ‘t Woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het Brood, dat Gij ons breekt. 
 
Het is vernieuwend dat door de kinderlector (in deze dienst is dit Corné) een stukje 
wordt voorgelezen uit de kinderbijbel van Desmond Tutu. Als een kind  een stukje uit 
de bijbel voorleest dan lijkt het wel of je het opnieuw verstaat. Het is de bedoeling dat 
dit lezen uit de kinderbijbel van Desmond Tutu voortaan een plaatsje in de dienst krijgt. 
 
We delen brood en wijn en zingen samen “Laudate dominum omnes gentes alleluia, 
waarmee wij samen met alle volkeren van de wereld de Heer prijzen. 
  
Na de dienst genieten we van koffie en krentenbrood en zitten gezellig bij elkaar. 
 

Daarna rijden we naar het ”Imminkhuis” in 
Zeddam, waar we een kerktuin 
bezichtigen. 
De vrijwilligers geven eerst uitleg over het 
ontstaan van deze tuin en laten 
afbeeldingen van planten en heesters zien. 
Je beseft dan ineens dat er nog zoveel 
bloemen, bomen en planten zijn, die ook al 
in de Bijbel vermeld werden. De aanleg 
van de tuin is bijzonder. De paden zijn in 
kruisvorm aangelegd en dit geeft meteen 
weer een link naar het voorblad van de 
liturgie van deze ochtend. Rondom het 
centrum van het kruis zijn in vier vakken  

planten gezet in de liturgische kleuren van het kerkelijk jaar. Deze tuin is altijd voor 
iedereen vrij te bezichtigen. 

 
Terug bij het kerkgebouw worden we verrast met een overheerlijke maaltijd. 
Buiten worden er krokusbolletjes en tuinplanten verkocht. De opbrengt hiervan is 
bestemd voor de elektrische piano. De krokussen poten we in de tuin van de kerk. 
In het voorjaar bij de bloei hiervan zullen we vast en zeker  nog wel eens terugdenken 
aan deze fijne Startzondag. 
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Dank je wel Evenementencommissie dat jullie deze dag zo goed hebben 
georganiseerd. 
 
            Anneke Dienske 
 

Gemeente avond “het Avondmaal” 
 
Op 21 september heeft de taakgroep eredienst een gemeenteavond georganiseerd om 
de gemeenteleden mee te nemen naar de achtergrond en de belevingen rondom de 
vieringen van het Heilig Avondmaal.  
De aanleiding voor deze gemeenteavond is het verzoek van de kerkenraad aan de 
taakgroep om een advies uit te brengen over de wijze waarop het Avondmaal wordt 
gevierd. Het doel was echter niet om die avond hierover een besluit te nemen, maar 
om elkaar te informeren, van gedachten te wisselen en input te krijgen voor de 
taakgroep om hierna een advies uit te brengen. 
Nadat dit, om misverstanden te voorkomen, bij de start van de gemeenteavond 
duidelijk was gemaakt, verzorgde ds. Melzer een inleiding over het Avondmaal. 
De inleiding eindigde met een driehoek die aangaf dat er drie kerngedachten achter 
het Avondmaal liggen: 
• Christus voor ons 
• wij met elkaar 
• samen met de wereld 
Daarna zijn de aanwezigen in kleinere groepen uit elkaar gegaan om met behulp van 
een paar kernvragen van gedachten te wisselen over de viering van het Avondmaal. 
Dit leverde veel dynamiek op in de groepen. Er werd naar elkaar geluisterd, er werden 
standpunten uitgewisseld en visies gedeeld. 
Na deze uitwisseling hebben we in een grote groep de ervaringen met elkaar gedeeld. 
Samen met ds. Melzer hebben we de uitkomsten weggeschreven op een flip-over en 
opmerkingen genoteerd. Herkenbaar zijn de verschillen en toch ook de 
overeenkomsten. Veel blijkt met onze achtergrond en herkomst te maken te hebben. 
Daarnaast vond een meerderheid van de aanwezigen dat in hun eigen beleving de 
eerder benoemde driehoek erg herkenbaar was. Daarnaast bleek het wel moeilijk om 
een accent te leggen op welke van de drie nu echt centraal stond in de viering van het 
Avondmaal. 
In de afrondende samenvatting werd de pluriformiteit van onze gemeente herkend, 
samen met de bereidheid om naar elkaar te luisteren en de verschillen te willen zien.  
Dit alles neemt de taakgroep eredienst met zich mee om in dit najaar een advies te 
geven aan de kerkenraad. Ten slotte wil ik delen dat we als taakgroep enorm 
verheugd waren over de hoge opkomst. 
 
Groet namens de taakgroep, 
            Jan de Jongh 
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Recycle je Bijbel! 
 
Actie "Recycle je Bijbel" gaat door tot einde van het jaar. We hebben al een hele 
stapel, maar er kunnen er nog veel meer bij.  
Doel van de Bijbelinzamelingscampagne is de duizenden Bijbels die ongebruikt bij 
mensen in de kast liggen "een nieuw leven te geven" in Suriname. 
 
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wilde iets doen met Bijbels die nooit meer 
van de plank komen. Deze overtollige Bijbels zijn goed te gebruiken door christenen in 
het Nederlandstalige Suriname. Dat het om "afdankertjes" gaat, is volgens de directeur 
van HVC, 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" tegemoet zien. 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 
aldaar. Ook in het streng-islamitische land zijn veel "broeders en zusters" die 
verlangend uitzien naar een eigen Bijbel, verklaart Bor. 
 
De komende tijd kunt u uw Bijbels kwijt in de consistorie. 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 

Joppers zwaaien ds. Wim de Jong uit 
 
Zondag 25 september jl. zijn we met een hele groep joppers (en uiteraard wat 
volwassenen) naar Halle gegaan. Samen met de jeugd uit Halle zijn we naar de 

afscheidsdienst van ds. Wim de Jong 
gegaan. Wij Didammers waren 
natuurlijk ruim op tijd, we zaten dan ook 
maar een uur voordat de dienst begon 
al op onze plek.  
 
Na de dienst was er een receptie waar 
wij met de rest van de Roemeniëgroep 
2010 heen zijn gegaan. Daar gingen we 
al dansend naar voren en boden een 
“Hoe overleef ik Goor?” pakket aan (dat 
is de nieuwe gemeente & woonplaats 
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van Wim en zijn familie). De kippen waren het leukste cadeau van ons pakket dat we 
hebben gegeven, daar waren ze dan ook erg blij mee. 
 
Om de dag af te sluiten zijn we met de hele groep nog even wezen eten. De meeste 
jongeren gingen alweer naar huis, maar niet iedereen! Voordat Marianne, Christien, 
Sjoerd, Yvonne en ik weg gingen, wilden 
we de kippen in de tuin van de dominee 
nog even bewonderen. Toen we de tuin 
inliepen werden we gelijk aan het werk 
gezet, de kippen waren ontsnapt! De 
dominee en zijn vrouw waren dan ook erg 
blij dat wij even kwamen kijken. Ik kon het 
niet laten om van dit ludieke moment een 
foto te maken, geweldig. De kippen zitten 
inmiddels weer rustig in het hok en hebben geen kans meer op ontsnappen. 
 
Ik kijk nu al uit naar de volgende activiteit, want met de jongeren beleven we elke keer 
weer een nieuw avontuur!  
            Groetjes,  
            Wilma Blom 
 

Thomasviering in Zevenaar 
 
 
Zaterdag 15 oktober, 19 UUR in de 
ANDREASKERK op de markt te Zevenaar  
 
Als thema voor de Thomasvieringen kozen we dit 
jaar de reeks: Horen, Zien en Spreken.  
Het thema voor deze derde viering is: ”Spreken”. 
 
Wat is het geweldig als een kind begint te praten en 
mama of papa zegt. 
We praten zoveel, het is de manier om 
boodschappen aan elkaar door te geven of zomaar 

gezellig bij te praten. 
Er zijn ook gesprekken waarbij elk woord telt en die je nooit vergeet. 
Soms ook is het maar beter om te zwijgen, om stil te zijn, om te luisteren. 
 
In het Bijbelse scheppingsverhaal blijkt dat God maar hoeft te spreken of er wordt licht 
of leven geschapen. En een Romeinse legerofficier die Jezus vraagt om zijn knecht te 
genezen zegt: “Heer, Spreek slechts één woord en mijn knecht moet genezen”. 
 
In teksten, gedichten, uitbeeldingen, liederen en gebeden zullen we proberen iets weer 
te geven van de vele vormen waarin het gesproken woord wordt gebruikt. 
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Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering en stilte.  
Zoals gewoonlijk zal het thema in muziek, liederen, beelden en gedichten worden 
belicht. 
Het Gemengd Koor uit Babberich o.l.v.Jacob Graansma zorgt voor de muzikale 
omlijsting. 
U wordt hartelijk uitgenodigd.  
 
Voor meer informatie: parochiesecretariaat, tel. 0316-523468. 
            Henk Herstel 

Terugblik op het Triduüm 2011 
 
Maandag 5 sept. en dinsdag 6 sept. waren er weer 
de jaarlijkse triduümdagen bij Jan & Jan. Het thema 
was ”eensgezind”. Diaken Reuling verwoordde dit 
maandagmorgen tijdens de openingsviering heel 
fraai. Ineke van Geemen-Reuling vertelde over haar 

kunstwerken, zeer de moeite waard. Dinsdagmorgen was er een 
eucharistieviering, waarin pastoor Ben Aarsen de oecumene eerde. ’s Middags werd 
er nog wat muziek gemaakt. Kortom twee dagen waarin het samen-kerk-zijn centraal 
stond in een afwisselend programma. 
Tussendoor werd er goed voor de inwendige mens gezorgd. Iedereen was vol lof. 

Er was voldoende mogelijkheid om een praatje 
te maken. Bij de toiletten was het een gezellige 
drukte, waarbij er frequente ontmoetingen 
waren. 
Fijn dat er dit jaar ook weer gemeenteleden van 
de protestantse gemeente aanwezig waren, 
waaronder pastorale medewerkers. Iedere dag 
waren er gemiddeld 125 mensen.  
Woensdagmiddag was er  voor alle vrijwilligers 

bowlen bij Action en als afsluiting  een  
etentje, weer bij Jan en Jan. Daar 
hoorde ik dat er al jaren geprobeerd 
wordt de protestantse gemeente  bij het 
triduüm  te betrekken. Helaas is dit nog 
niet echt gelukt. 
Persoonlijk heb ik me zeer welkom 
gevoeld. Volgend jaar probeer ik weer 
van de partij te zijn. Je hoeft niet van je 
geloof af te stappen, maar je kunt veel 
van elkaar leren. Hou elkaar goed vast, 
laat elkaar niet los, want je hebt elkaar 
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zo nodig. Zo houden we het christelijk geloof vol. In het programmaboekje stond hier 
een heel toepasselijk artikeltje over: 
Een groep stekelvarkens kroop op een koude winterdag zeer dicht tegen elkaar aan, 
om te voorkomen dat ze zouden doodvriezen. Maar al gauw voelden ze elkaars 
stekels, en dat dreef hen weer uit elkaar. Toen ze weer dicht tegen elkaar aankropen 
omdat ze warm wilden worden, herhaalde dat laatste euvel zich. Ze werden tussen 
beide kwalen heen en weer geslingerd, totdat ze een relatief kleine afstand ten 
opzichte van elkaar ontdekten. Op die manier konden ze het nog het beste volhouden. 
Ik hoop dat ik u door dit stukje nieuwsgierig heb gemaakt. Volgend jaar doen we weer 
een oproep. Wees welkom! 
           Dieneke Ros-Mullink 

Schoenendoosactie 
 
Zoals voorgaande twee jaren organiseert de kinderkerk een inleverpunt voor Operation 
Christmas Child, de grootste internationale schoenendoosactie ter wereld. Deze 
organisatie deelt jaarlijks zo’n 8 miljoen schoenendozen uit aan kinderen in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen of sloppenwijken. ‘Samen delen!’ is dit jaar het 
thema van actie. 
 
De Kinderkerk wil graag inleverpunt zijn voor de schoenendozen. Het lijkt ons een 
fantastische actie om onze kinderen, andere kinderen op deze wereld die het minder 
goed hebben, te laten helpen. En we willen niet alleen de kinderen hierbij betrekken 
maar ook iedereen in de kerk die een kind in een ander land een kerstcadeau wil 
geven. 
 
Doe mee, alleen of samen, versier en vul een schoenendoos met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed en lever hem in. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met 
de schoenendoosactie. De dozen uit Nederland gaan dit jaar naar Moldavië, Oeganda, 
Roemenië, Sierra Leone en Zambia. 
 
Per doos wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd om de dozen op de plaats van 
bestemming te krijgen. Ook dit jaar worden deze kosten gesponsord door de 
Kinderkerk voor de dozen van de kinderen. Daarnaast heeft de Diaconie ook weer 
toegezegd de kosten voor haar rekening te nemen voor de dozen van de overige 
gemeenteleden. Je hoeft dus alleen een doos te versieren, te vullen en in te leveren. 

Hoe doe je mee, hier een stappenplan: 
 
Stap 1 De schoenendoos.  neem een normaal formaat schoenendoos. Om een 
schoenendoos te kunnen vullen, heb je natuurlijk eerst een schoenendoos nodig. 
Misschien dat je net een paar nieuwe schoenen hebt gekregen, dan kun je de 
schoenendoos daarvan gebruiken. Anders kun je misschien bij een schoenenwinkel in 
de buurt een doos vragen. Als je kunt kiezen, kies dan voor een normaal formaat 
schoenendoos. Zodat alle kinderen een ongeveer even grote schoenendoos krijgen. 
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Stap 2 Laat ook de doos eruit zien als cadeautje. Nu we de schoenendoos 
hebben, beginnen we met versieren. Dit kan door de doos én deksel te beplakken met 
inpakpapier. Maar als je hem liever volplakt met stickers of een zelfgemaakte tekening 
kan dat natuurlijk ook. Waarschijnlijk heb je al bedacht of je de schoenendoos wilt 
vullen voor een jongen of een meisje, knip de goede sticker uit en kruis daarop aan 
voor welke leeftijdsgroep je schoenendoos bedoeld is. 
 
Stap 3 Vul de doos met allemaal mooie spulletjes.  Nu is de doos helemaal 
klaar om te gaan vullen. Gebruik daarvoor (zo goed als) nieuwe producten. De 
kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld 
schoolspulletjes, zoals schriften en potloden. En verzorgingsproducten zoals shampoo, 
een tandenborstel en tandpasta. Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken, zoals een 
knuffel, een bal of autootjes. Wil je een idee wat wel en wat niet in de doos kan? Kijk 
op de website: www.actiekids.nl 
 
Stap 4 Afronden. Je doos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost  
€ 5,- per doos, deze kosten worden dus voor rekening genomen door kinderkerk en 
diaconie. Plak de doos niet dicht, maar doe er een (post)elastiek omheen. 
 
Stap 5 Inleveren. Neem de gevulde schoenendoos op tijd mee naar de kerk. Daar 
wordt voor verdere afhandeling gezorgd. We gaan ze opstapelen in de kerk om elke 
zondag herinnerd te worden aan de actie. De laatste zondag dat je de doos kunt 
aanleveren is zondag 20 november. De week erna zullen ouders van de kinderkerk 
ervoor zorgen dat ze naar een regionaal inzamelpunt worden gebracht. 
 
Doe mee, versier en vul een schoenendoos en lever hem in. Voor meer informatie 
over deze organisatie vind je op www.actiekids.nl. Daarnaast kun je ons (Desiree, 
Jannie, Marco, Trudy en Jan) altijd vragen stellen over deze actie en daar waar nodig 
willen we graag helpen. 
 
De komende zondagen zullen we voor, tijdens en na de kerkdiensten extra aandacht 
geven aan deze actie en gaan we weer stapelen!!! 
 
Namens de Kinderkerk, 
            Jan de Jongh 

Oecumenische gespreksavond 
 
In het voorjaar van 2011 is de Taakgroep Oecumene van de Didamse kerken gestart 
met het organiseren van ontmoetingsavonden. Hierbij nodigt de werkgroep u uit om 
deel te nemen aan de gespreksavond over het “Onze Vader” op woensdag 16 
november om 20.00 uur in de huiskamer van de protestantse kerk te Didam. 
 
U bent van harte welkom, inschrijven is niet nodig! 
            Ali Kobesen 
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Bedankt namens All Together! 
 
De meesten van jullie waren er bij: de 
startzondag in september. Aan het 
eind van de startzondag was er een 
inzamelingsactie voor de elektrische 
piano van All Together. Er waren veel 
planten te koop en ook kon je 
krokusjes poten in de tuin van de kerk. 
Met deze actie hebben we genoeg 
geld ingezameld om ons deel van de 
piano af te betalen. Nogmaals 
bedankt, dit hebben we “All Together” 
toch maar even mooi gedaan!  
      
     Groetjes, Wilma Blom 

Een bericht van UNICEF  
 
U bent het al gewend (hopen wij), tegen het eind van het jaar nemen de activiteiten 
rond de verkoopacties van UNICEF weer toe. 
Het thema voor dit jaar is : ”Kinderarbeid, dat pikken we niet”. 
In ons land is kinderarbeid sinds 1874 verboden door het kinderwetje van Van Houten. 
Maar helaas is dit in veel ontwikkelingslanden nog steeds niet het geval. Wij kunnen 
meehelpen om dit te veranderen door kinderen de kans te geven een opleiding te 
volgen. Koop daarom UNICEF producten en kaarten; ze zijn mooi maar bovenal geven 
ze kinderen een eerlijke kans,  b.v. 1 kaartenset gekocht = onderwijsmateriaal voor 2 
kinderen voor een heel jaar. 
 
We staan ook dit jaar met een verkooptafel in de kerk en wel op de zondagen 16 
oktober en 27 november. We zien u graag op een van deze (of beide) zondagen. 
Daarnaast kunt u altijd terecht bij een van de vaste verkooppunten: 
• Familie van Loo, Hoofdstraat 20 
• Familie Kooij, Dijksestraat 2 
Beide herkenbaar aan de UNICEF vlaggen. 
 
Namens UNICEF, 
           Riet en Gerrit Kooij 

Orgel gezocht 
Via de scriba ontvingen wij onderstaande vraag: 
  
Voor een kleine Protestantse gemeente in Roemenië ben ik op zoek naar een klein 
orgel. 
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Een koororgel, kistorgel of een huispijporgel. Misschien is er in jullie gemeente, 
om wat voor reden ook, zo'n orgel over.  
Dit verzoek heb ik gekregen toen we in Roemenië waren bij de ingebruikname van het 
orgel uit de Koppelkerk van Bredevoort.  
Als u een orgel hebt welke u hiervoor beschikbaar wilt stellen, kunt u contact opnemen 
met mij,  Henk Luimes, dinyenhenk@planet.nl. 
  
Met de hartelijke groeten, Henk Luimes. 
(Was voorzitter diaconie Protestantse gemeente Bredevoort.) 

PKN-didam.nl 
 
De meesten van u herkennen de titel wel. Het is een adres op 
het wereldwijde web en wel het adres van onze gemeente. 
Alweer een aantal jaren zijn we present. De eerste versie was 
van de hand van Aiko Talens. Deze versie moest iedere 
zondag worden geactualiseerd met de gegevens van de 
komende kerkdiensten en de agenda. Bijna twee jaar geleden zijn we overgestapt op 
een andere vorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van een systeem (een content-
managementsysteem, CMS) waarbij een strikte scheiding wordt gemaakt tussen 
inhoud en vorm. De inhoud, artikelen en agenda, kan op willekeurige momenten 
worden toegevoegd, het CMS zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd en juiste manier 
getoond wordt. Wat overgenomen is van de “oude” site, is het mechanisme waarbij de 
kleur van de site veranderd met de kleur van het kerkelijk jaar (groen, paars, rood en 
geel/goud). 

Heeft het ook nut om aanwezig te zijn op het web? 
Ja. Uit reacties en metingen blijkt dat we regelmatig bezocht worden. Door gebruik te 
maken van een aantal technieken is het mogelijk om een beeld te krijgen van wie, 
waarnaar kijkt op onze website. Wees gerust; geen van deze technieken kan precies 
personen achterhalen. Ook krijgen we regelmatig, via de contact pagina reacties of 
vragen van mensen. 

Statistieken 
We hebben zo’n 150 tot 200 “hits” per week, waarbij de meeste bezoeken op maandag 
en dinsdag plaatsvinden. Vrijdag is een wekelijks “dieptepunt”. Vrijwel alle bezoeken 
komen uit Nederland, een zwaartepunt natuurlijk Didam/Nijmegen/Zevenaar, maar 
verder eigenlijk over het hele land verspreid. Voor de techneuten: ong. 70% maakt 
gebruik van Internet Explorerer, 20% gebruikt Firefox, 7% Google Chrome. Zo’n 1,5% 
van de bezoekers gebruikt iPad of iPhone. Ook zien we heel af en toe (0.35%) iemand 
met Android kijken. 

Hoe worden we gevonden? 
Zo’n  20% komt direct op de site terecht, dus door pkn-didam.nl in te typen. Zo’n 7% 
komt bij ons terecht na door een andere site naar ons verwezen te zijn  (meestal via 
pkn.nl). De resterende 73% komt via een zoekmachine, waarvan Google veruit de 
grootste is. De zoektermen zijn interessant om te weten. De meesten zoeken op 
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‘didam’ en ‘pkn’, ‘kerk’ of ‘protestantse gemeente’. Laten dit nu net de zoekwoorden 
zijn waarmee wij bij Google bekend staan. Verder zijn er wat andere zoektermen 
waarmee mensen bij ons terecht komen: ‘giro 555 hoorn van Afrika Didam’, ‘psalm 139 
tekst’, ‘Annete Melzer Didam’, etc.  
De zoekterm ‘PKN Didam routebeschrijving’, die overigens ook op onze site uitkomt, 
lijkt te komen van iemand die ons kerkgebouw in de echte wereld zoekt. 

Reacties 
De reacties die komen zijn heel divers. Zo werd ik begin dit jaar gebeld door een 
mevrouw uit Gent, België, die vroeg of ze de nieuwe vloer in onze kerk mocht komen 
bekijken. Na lang puzzelen bleek op de site van een vloerleverancier, de vloer die zij 
op het oog had te staan, met de vermelding dat betreffende vloer in een kerk in Didam 
was gelegd. Dit bleek dus de Mariakerk te zijn. De dame in kwestie was door het 
zoeken op ‘kerk’ en ‘Didam’ bij ons terecht gekomen.  
Een andere reactie kwam uit Duitsland van iemand die geluiden verzamelde van 
kerkklokken. Of wij een opname van onze klokken hadden. Gelukkig had ik nog een 
filmpje liggen van het klimaatluiden, en is dit op de site geplaatst (zie onder Actueel-
foto en videoarchief). 

Waar wordt naar gekeken? 
Bijna alle bezoeken komen binnen via de voorpagina. De agenda en het rooster van 
kerkdiensten staan om die reden prominent op de voorpagina en op bijna iedere 
andere pagina. We gaan er van uit dat mensen op de site kijken om de agenda of het 
rooster te raadplegen. 
Verder wordt er veel doorgeklikt naar artikelen waar foto’s van activiteiten staan of 
waar gebruikte teksten staan (rubriek ‘ter overdenking’). Heel af en toe zien we 
bezoekers doorklikken naar de routebeschrijvingspagina. 

Wat mist er? 
Tsja, als we dat zouden weten zouden we het plaatsen. Op dit moment is de informatie 
op de website ruwweg te verdelen in de volgende categorieën: 
• Statische informatie: contact-informatie, beschrijvingen van wie we zijn, 

routebeschrijving, etc. 
• Agenda: lijst met kerkdiensten en activiteiten, eventueel aangevuld met 

achtergrondinformatie. 
• Verslagen, in woord en beeld van activiteiten. 
Ter overdenking: achtergrondartikelen en bijzondere teksten, b.v. teksten of verhalen 
die in kerkdiensten werden gebruikt etc. 
We houden ons aanbevolen voor alle tips en suggesties om het aanbod te verbeteren. 
Laat het weten als u ideeën heeft. Ook opmerkingen over de vormgeving en 
presentatie zijn van harte welkom. Gewoon even een mailtje naar webmaster@pkn-
didam.nl. 
           Arrie van der Vliet 
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Personalia 
Bedankjes 
• Prettig verrast ben ik met de mooie bloemen die ik heb ontvangen vanuit de 

Kerkgemeenschap. Het gaf een goed gevoel. 
            Mietsie Mintjes 

• Lieve allemaal,  
Ik ben inmiddels al weer bijna 2 weken thuis van mijn stageavontuur in 
Frankrijk. Ik wil iedereen bedanken voor alle leuke reacties, post, berichtjes 
etc. Het heeft mij erg geholpen dat de mensen in Nederland aan mij dachten 
en achter mij stonden. Het was een ervaring om nooit meer te vergeten. 
Bedankt allemaal! 
         Groeten Rosemarijn de Kroon 
 

• Wat een belevenis 80 jaar te mogen worden, vooral reden tot dankbaarheid! 
Lieve mensen; vrienden, bekenden hebben er voor mij een ware feestdag van 
gemaakt! Zo werd ik verrast door een viertal, die mijn levensverhaal op rijm 
hadden gezet en op de melodie van: Lustig ist das Zigeunerleben (‘tja, in 7 
plaatsen gewoond, een beetje zigeunerachtig?) te berde brachten. Dit ging 
begeleid met pianospel en dwarsfluit. Het was prachtig! ‘k Heb hiervan 
genoten, en daarom… Greet, Melitta, Arry en Christien, heel hartelijk dank 
hiervoor. 
          Ank Waszink-v.d. Zee 

 
 

Overleden 
• Dhr. S. J. Steintjes, Weemstraat 64.  

Geboren 
• 4 september, Joost  zoon van Chris en Miriam Eysink, Doetinchemseweg 87. 

Gevestigd 
• M. Peereboom – Steketee, Tesma 59. 

Vertrokken 
• Naar Doetinchem: Dhr. J. Peerenboom, de Plataan 140. 
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Agenda 
 

06 okt 15.30 uur 
19.00 uur 
19.45 uur 

Kerkdienst in Meulenvelden 
Verjaardagsfonds 
Kerk in Aktie 

09 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
10 okt   Groothuisbezoek 
11 okt 19.30 uur Cantorij 
12 okt   Groothuisbezoek 
15 okt 07.30 uur Bezinningsdag kerkenraad – Dominicanenklooster Huissen 
16 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
17 okt 19.45 uur Gospelkoor 

  20.00 uur Pastorale scholing (kerkhuis) 
18 okt 19.30 uur 

20.15 uur 
20.30 uur 

Cantorij 
Diaconie 
College kerkrentmeesters 

16 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
23 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H.G.A.J. Günther, 

Deventer  
24 okt 19.45 uur 

20.00 uur 
Gospelkoor 
Moderamen 

25 okt 19.30 uur Cantorij 
30 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
31 okt 19.45 uur 

19.45 uur 
Kerkenraad 
Gospelkoor 

01 nov 19.30 uur Cantorij 
03 nov 15.30 uur 

19.45 uur 
Kerkdienst in Meulenvelden, dhr H. Makkinga 
Kerk in Aktie 

06 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
07 nov 14.00 uur 

19.45 uur 
Pastoraat 
Gospelkoor 

08 nov 19.30 uur Cantorij 
13 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
14 nov 19.45 uur Gospelkoor 
15 nov 19.30 uur 

19.30 uur 
20.15 uur 

Sluitingsdatum voor kopij Samen no. 8 
Cantorij 
Diaconie 

20 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
21 nov 19.45 uur Gospelkoor 
22 nov 19.30 uur 

20.30 uur 
Cantorij 
College van Kerkrentmeesters 

27 nov 10.00 uur 
17.00 uur 

Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer (1e Advent)
Adventsvesper 

28 nov 19.45 uur 
19.45 uur 

Kerkenraad 
Gospelkoor 
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