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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 november 2011 
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Voorwoord 
     Een groot, sterk hart  
 
Geef ons een ruim hart 
om lief te hebben 
geef ons een sterk hart 
om te strijden. 
 
Nieuwe mensen, scheppers van de 
geschiedenis 
bouwmeesters van de nieuwe 
mensheid. 
Nieuwe mensen die hun bestaan 
beleven 
als het risico van een verre tocht. 
 
Nieuwe mensen, hoopvol strijdend 
op weg, begerig naar waarheid. 

Nieuwe mensen, zonder rem of keten, 
vrije mensen die vrijheid eisen. 
 
Nieuwe mensen, grenzeloos 
liefhebbend 
niet gebonden aan rassen en plaatsen. 
 
Nieuwe mensen, die zij aan zij met de 
armen 
hun brood en onderkomen delen. 
 
Geef ons een ruim hart 
om lief te hebben 
geef ons een sterk hart 
om te strijden. 

 
Gebed uit Peru 
uit: Latijns Amerika bidt 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 januari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 27 november 2011 t/m zondag 8 januari 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 

Bij de kerkdiensten in advent, kerst en Nieuwjaar 
“Komt verwondert u hier mensen …” We gaan het zingen bij de kerstsamenzang 
(datum wordt nog afgekondigd) en in de kersttijd. In de weken ervoor leven we 
vol verwachting, in verwachting van het kind dat met kerst geboren wordt. 
Wachtend op de mens die hij is geworden, wachtend op de boodschap die hij 
uitdeelt, cadeau geeft. Elke dag een dag om je even een moment van stilte en 
bezinning te gunnen in een hectische tijd. Op zondag wordt ons veel aangereikt: 
bezinning, gebed, woorden van kracht, overdenkende de betekenis in ons leven. 
Zo kijken we in de richting van de hemel, onze verlangens mogen verschillend 
zijn, het doel hetzelfde: dit jaar een jaar waarin we advent beleven, vol 
verwachting, vol kleur en vol hoop. Een weg tot inkeer misschien?  
 
De zondagen, zowel in de ochtend als ‘s middags in de vespers, bieden een 
kans voor bezinning. Vier zondagen als begeleiding bij je eigen tocht:  
 
Inkeer – of de weg naar binnen (1e advent),  
Toewending – of de weg naar de ander, naar wie jouw leven delen (2e advent),  
Verwondering – of de kans op een nieuw leven (3e advent),  
Zie - Een kind in een tijd van onbehagen (4e advent). 
 
WEES WELKOM op de zondagen in advent. 
 

27 november 2011 – Eerste zondag van de Advent,  
“INKEER - Een weg naar binnen” 

 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : De Regenboog 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Helpende hand  : Ellen Geven 
Klokkenluider  : D. Schep 
Lezingen   : Jesaja 64:1-9, Markus 13:24-37 
 
“ … als het Gods-kind komt,  
vanuit het noorden of het zuiden,  
het oosten of het westen,  
over bergen, steden of aan de zee 

dan is het de tijd 
om deuren open te zetten 
wijd open 
de deur van je hart …”  

 



5 

We staan op de drempel van een andere tijd. In de weken van advent gaan 
deuren open, laat een nieuwe horizon zich zien. Kom binnen! Neem de kans om 
‘even‘ in je dagelijks leven 12 minuten stil te worden … of meer. Na te denken of 
gewoon je te verwonderen. Wat beweegt je, in het hier en nu, in je eigen leven? 
Welke boodschap ontvang je? Net als Maria, een kans op nieuw leven in je 
dragend? Laat je licht erover schijnen, de kans van inkeer. 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : D. Schep 

1 december 2011 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 

4 december 2011 – Tweede zondag van Advent, 
       “TOEWENDING - Een weg naar de ander” 

 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Missionair Werk & Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Helpende hand  : Eva de Jongh 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 
 

Tijd voor een ‘kroontje’. Hebt u weleens een mens gekroond en gezegd: “jij bent 
voor mij een koningin?” Weleens aan gedacht om uw broer, de caissière in de 
winkel, uw vriendin en uzelf ermee te verrassen? Een klein kroontje cadeau te 
geven aan uw collega of aan uw buurman, omdat … Het kroontje herinnert ons 
er namelijk aan dat we gekroond zijn met verwachting en met hoop, juist in deze 
weken. Dat we zoeken naar sporen van dat kind dat komt in onze tijd, dat zo 
kwetsbaar als het is, juist daarin koning is. Zoek het kwetsbare van vreugde, 
tover een glimlach bij de ander en je zult zien dat je dag, je week anders wordt. 
 

17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : R. Mintjes 

11 december 2011 – Derde zondag van Advent 
    “VERWONDERING - Op weg naar de kribbe” 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Helpende hand  : Marleen Geven 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30 
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God – een held 
 
U slaat de dingen niet kapot 
U fluistert moed-patronen in mijn hart 
U legt lood in mijn schoenen, om eindelijk stil te staan bij … 
Wie aanvalt is bij u aan het verkeerde adres 
U maakt de zwakken sterk – empowerment 
Uw halster heeft geen kogels 
U verplicht niet waar ik heen moet gaan – U bent de weg zelf, 
De zielenmonsters onder mijn bed – U jaagt ze weg 
En in mijn dromen maakt u mij groot. 
U bent het 
De verdrijver van de nacht  
Mijn grote zus 
Ik-zal-er zijn! 
Uw naam. 
 
Op deze zondag willen we elkaar een cadeau geven: een orgeltoon tegen de 
donkerheid van de tijd, de adem die het lied schept tegen de vrieskou van een 
dag in eenzaamheid. Misschien het kaarslicht als teken van verwachting voor de 
komende nachten en als een teken van de engel waarvan we dachten dat hij 
verloren was, maar die zomaar ‘uit het niets’ of ‘uit de hemel’ verkondigt dat er 
toekomst is, liefde. 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : H. Boender 

18 december 2011 – Vierde zondag van Advent 
    “ZIE – een kind in tijden van onbehagen” 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 
      Aalten 
Collecte   : Liliane fonds 
Ontvangstcommissie : fam. Luitwieler  
Kinderkerk  : Trudi Boelee 
Helpende hand  : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : 2 Samuël 7:4-16, Lukas 1:26-38 
 
‘Bootjes van vrede’. Een traditie: als kinderen knutselden ze kleine bootjes in 
deze laatste week van advent. Een zegel vol kleur, de boeg mooi versierd, 
ergens in de kajuit een plekje voor een waxinelichtje. Maar het belangrijkste was 
de vracht. Op kleine stukjes papier werden er vredeswensen geschreven, je 
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rolde ze op en legde ze in een luciferdoosje in het bootje. Je nam je 
vredesbootje mee naar de kerk, vanuit de kerk mee naar de rivier en in de stilte 
van de avond bleef je staan en één voor één stak je het waxinelichtje aan en 
gingen de bootjes te water. Ze voeren de vredeswensen de wereld in en 
misschien kwamen ze aan … ergens aan wal of op strand landde het “Vrede op 
aarde” 
 
17.00 uur   : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 

22 december 2011 
15.30 uur   : Kerstfeest in Meulenvelden, mw. ds. A. U. Melzer, 
      m.m.v. van de Cantorij 

24 december 2011 – Kinderkerstfeest, levende kerststal 
 
19.00 uur   : viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kinderkerk 
 
Dit jaar weer een prachtig kerstverhaal, als het lukt een kinderkoor en de Weg 
van het licht. 
Neem je ouders mee, ook je opa en oma, je broer en zus, je tante en oom. We 
luisteren, zingen en maken samen muziek … zo wordt het kerst en staan we stil 
bij de geboorte van Jezus. De joppers helpen weer mee, heerlijk! 

24 december 2011 – Kerstnacht 
 
21.30 uur   : Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer, m.m.v. All 
Together 
Collecte   : Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Klokkenluider  : W. Bikkel 
Lezingen   : Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-15, Lukas 2:1-20 
 
De herder 
Elke keer dat ik mijn ogen sluit is het licht er, zo sterk dat ik niet kan slapen. Als  
ik mijn ogen open is er alleen het donker van de nacht. Nu hoor ik opeens een 
stem. Ze vertelt van een kind dat een koning zou zijn, een redder in de nacht. 
Wat gebeurt er toch met me? Dan zie ik dat de andere herders door hun knieën 
zijn gegaan, midden op het veld tussen al onze schapen. Ik zie aan hun 
gezichten dat zij de stem ook horen, duidelijk en luid: Wees niet bang, vrees niet. 
En nu … nu is het licht werkelijk aanwezig. Een ster, de lichtste die ik ooit zag 
staat boven de stal van de schapen – het is een teken. Langzaam gaan we 
staan, de één na de ander. Samen gaan we het licht tegemoet, naar de stal. 
Achter de deur hoor ik een kind. Mijn hoop groeit. 
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25 december 2011 – Kerstmorgen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
      m.m.v. de Cantorij 
Collecte   : Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Helpende hand  : Christien van der Vliet 
Klokkenluider  : K. van Hamburg 
Lezingen   : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-18 
 
De wijsheid zegt: Ik kwam voort uit de mond van de allerhoogste en als nevel 
omhulde ik de aarde. Als kaneel en heerlijk ruikende kruiden, als mirre spreidde 
ik mijn geur, als wolken van wierrook in een heilige tijd (Jezus Sirach).  
Als een woord komt Jezus tot ons en vandaag vieren we de geboorte van God 
zelf in Jezus Christus. Een dag waar alles even anders mag zijn, mededogen, 
oog voor vrede. Geuren helpen ons om herinneringen op te halen. De geur van 
kaarsen en dennengroen. Geuren zijn Heimat, ziels-kussentjes. Herinneringen 
van geborgenheid hopelijk ermee verbonden. Ooit vroeg een kind mij: dominee 
heeft God een geur? Als we hem niet kunnen zien of we het dan kunnen ruiken? 
Ja kind, bij God kan je op adem komen. 
 

31 december 2011 – Oudejaarsavond 
 
19.00 uur   : avondgebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte   : Eindejaarscollecte – Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Klokkenluider  : R. Mintjes 

 
1 januari 2012 – Nieuwjaarsdag 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
      bevestiging ambtsdrager 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk  : er is geen kinderkerk 
Klokkenluider  : H. Boender 
Lezingen   : Numeri 6:22-27 en Handelingen 4:8-12 
 
In een sobere dienst begroeten we het nieuwe jaar. Sober maar heel feestelijk. 
Blij dat we een nieuwe abtsdrager (scriba) kunnen bevestigen, dankbaar voor al 
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wat Arja Schep voor ons heeft gedaan en betekend. We willen elkaar ook geluk 
wensen voor het nieuwe jaar, als gemeenschap maar ook voor ieders eigen 
leven: moge 2012 een gezegend jaar zijn.  
 
Gebed 
Lieve God, stel aan overbodige luxe een grens 
En laat grenzen overbodig zijn 
Laat mensen geen vals geld maken 
En maak dat geld de mensen niet vals maakt. 
Ontneem de partner altijd het laatste woord 
En laat de andere partner zich het eerste woord herinneren. 
Schenk onze vrienden meer waarheid 
En aan de waarheid meer vrienden. 
Verbeter ons mensen 
Dat we wel daadkrachtig zijn  
Maar daarin ook weldadig krachtig 
Geef regerende goede burgers 
En burgers goede regeerders 
Heer – zorg dat we allen in de hemel komen 
Maar niet meteen. 
 
(nieuwjaarsgebed in de St. Lamberti te Munster uit 1883) 

5 januari 2012 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
      Doetinchem 

 
8 januari 2012 – Eerste zondag van Epifanie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk  : Trudi Boelee 
Helpende hand  : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider  : P. Luitwieler 
Lezingen   : Jesaja 60:1-6; 1 Korinthe 6,9-20 
 
Vorig jaar lazen we in de tijd van Epifanie de eerste 5 stukken uit deze brief aan 
de gemeente in Korinthe. Nu, een jaar later, gaan we op dat spoor verder. We 
vallen in de brief en beginnen direct het jaar met vermaningen op het terrein van 
lichamelijkheid, seksualiteit en huwelijkse relaties.  
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Op een beetje ongewone manier sluit dit aan bij  de ‘goede voornemens’ zo vlak 
na de jaarwisseling. Ditmaal niet stoppen met roken of snoepen, maar stoppen 
met ontucht, seksverslaving en wisselende contacten. Even wennen dus. 
Normaliter horen we het verhaal van de wijzen uit het Oosten, de doop en de 
bruiloft te Kanaän. Dit jaar een minder bekend stuk uit de bijbel en worden we 
uitgenodigd om naar deze brief te luisteren en krijgen we gaandeweg een 
kritisch en intiem zelfonderzoek. Het gaat om de fundamentele vraag: hoe je in 
verbinding kunt leven met het goede en bevrijdende bewind van God, eeuwig. 

Van de predikant 
 

Hectiek en overgave: ADVENT 
In de hectiek van de herfst, de voorbereiding op advent, Sinterklaas in aantocht 
en ja … ergens ver weg het kerstfeest. In de hectiek van de tijd, de planning, de 
bezoeken, de telefoontjes, de fouten, de kansen, het herstel … In die hectiek van 
de laatste novemberdagen zie ik opeens een kaartje tussen mijn paperassen. Ik 
heb het ooit opgeschreven, opgehangen boven het bureau: “Overgave” 
Een woord zet me van binnen stil. Ik heb het ooit meegenomen uit een lang 
pastoraal gesprek. Het was raar. De weduwe zei het terloops. Ze had het 
ontdekt, overgave aan het leven. Ik wist zo snel niet wat ze bedoelde, het leek zo 
alleen een woord van ervaring en gevoel, of toch een geloofswoord? Ik schreef 
het op en gaande weg glipte het in mijn alledaagse leven: klopt, ja … overgave 
aan een onderwerp, aan een opgave, een opdracht, ja zelfs overgave aan een 
moment. In hele kleine stappen kwam ze en klonk in mijn binnenste: Laat je niet 
afleiden en zet je mobiel op stil als je praat, als je leest, als je aan de preek 
werkt. Nee, de e-mail hoeft nu niet elk moment te worden nagekeken. 
Concentreer je op wat je bezig houdt, je kan ze ook later nog lezen. Het 
belangrijkste was ook het volgende: gun jezelf momenten van rust, een pauze, 
een wat wij zo mooi in het Duits zeggen ‘innehalten’. Laat even ruimte ontstaan 
voor wat binnen in je omgaat en opeens zag ik het opnieuw: overgave en 
inspiratie, overgave en creativiteit, overgave en planning … het lukte. Advent is 
bezinning, voor mij opnieuw vier weken lang oefenen om werkelijk ‘inne’ te 
halten en wat ik aan het doen ben met hart, ziel en heel mijn verstand te doen.  
De vespers zijn van harte aanbevolen. Voelt u zich vooral welkom! 

Pastoraal werk 
Op 3 november hebben we afscheid genomen van Anrie Broere. Hij heeft veel 
voor onze gemeenschap betekend, tot het laatst toe was hij begaan met wie aan 
hem waren toevertrouwd. Zijn pastorale wijk droeg hij over. We zijn op zoek naar 
iemand (U misschien?) die zijn werk wil voortzetten als pastoraal medewerker. 
We hebben u dringend nodig, alleen zo kunnen we naar het vermogen van elke 
vrijwilliger nog steeds elkaar bezoeken in tijden van lief en leed. Samen zijn we 
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een gemeenschap. Onze dank is groot voor al de bezoeken die Anrie trouw 
heeft verricht. 

Bloemschikking 
De bloemschikking dit jaar is gebaseerd op een vijfpuntige ster als verwijzing 
naar het leven van Jezus en het licht van de Eeuwige dat Hij op aarde gestalte 
gaf. Op 1e advent gaat het om ‘opstaan’ dat wordt uitgebeeld. Op 2e advent 
schijnt het licht op het thema ‘vrucht dragen’. Op 3e advent staat ‘verwachten’ 
centraal en op 4e advent ‘doorbreken’. 
  
Gij klare zon, gij schone ster 
Door ons aanschouwd van eindloos ver 
O zon ga op, op o zonneschijn 
Laat ons niet in het donker zijn 
O kom en voer met sterke hand 
Ons terug in ’t vaderland (gz 128) 
 
           ds Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
 
Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht toch gekregen. 
 
U kent dit gezegde vast wel. Ik moest hier aan denken bij het begin van dit 
schrijven. Als eerste onderwerp wil ik het over de scriba hebben. De titel is 
eigenlijk meer fout dan goed want gewacht hebben we niet, het duurde wel lang. 
Gezwegen hebben we ook niet, meerdere malen is de sriba in Samen aan de 
orde geweest. En we waren er zeker van dat het zou lukken, dus dat klopt ook al 
niet. Maar het laatste, “toch gekregen”, dat is zeker waar en daar gaat het om . 
In dit geval mogen we zeggen het resultaat telt. Arja had aangegeven maximaal 
nog een jaar te willen doorgaan. Wij waren daar heel blij mee. Voor mij 
persoonlijk een mooie tijd om het reilen en zeilen van Arja te leren. Zij heeft een 
fraai jaaroverzicht gemaakt dat houvast geeft waar aan te denken gedurende het 
jaar. Misschien heeft u zelf die ervaring ook wel, je hebt een kalenderjaar nodig 
voordat alles een keer voorbij is gekomen. Dan begint een periode waarin je 
dingen gaat herkennen. Dat extra jaar hebben we dus nodig gehad om een 
opvolger te vinden. In het afgelopen jaar heb ik weleens tegen Arja gezegd, zou 
het moeilijk zijn omdat jij het zo voortreffelijk hebt gedaan? Want dat zal toch 
iedereen beamen. Arja heeft een enorme hoeveelheid werk verricht voor onze 
kerk en zoals gezegd op een voortreffelijke wijze. Wij zijn haar daar zeer 
erkentelijk voor. Hulde! 
Toch wel een beetje stil gezwegen want wie wordt nu de nieuwe scriba? Na 
enige tijd te hebben meegelopen in onze vergaderingen als gast heeft Anneke 
Dienske gezegd dat zij per 1 januari 2012 als scriba wil starten. Wij zijn niet 
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alleen verheugd dat we een nieuwe scriba hebben maar we zijn vooral blij dat 
we iemand hebben kunnen vinden waarvan we overtuigd zijn dat zij het 
uitstekend zal doen. Uiteraard zal het even wennen zijn en zullen we de ervaring 
van Arja missen en alle begin is moeilijk, maar het leidt geen twijfel dat Anneke 
het snel zal oppakken en het prima zal doen. Mocht het zo uitkomen dat u haar 
kunt steunen bij haar werk dan graag! 
De bevestiging van Anneke zal plaatsvinden op 1 januari 2012. In deze dienst 
zal onze eigen predikant Annette Melzer voorgaan. Komt dus allen om God en 
elkaar te begroeten, elkaar geluk te wensen voor het nieuwe jaar, als 
gemeenschap maar ook persoonlijk, en uiteraard Anneke te feliciteren en haar in 
het bijzonder een gezegend 2012 te wensen. 
 
Het afgelopen jaar heeft u Wessel ten Boom regelmatig in onze gemeente 
gezien. Hij is woonachtig in Didam en heeft aangeboden om werk in onze 
gemeente te verrichten. Zo aan het einde van het jaar een mooie gelegenheid 
hem daarvoor te bedanken. We zijn heel blij dat hij onze gemeente ondersteunt. 
We beseffen heel goed dat we nu “in luxe leven”. Want door deze ondersteuning 
krijgen mensen nu meer bezoek dan anders mogelijk zou zijn en kunnen er extra 
dingen gedaan worden. Laten we dankbaar zijn voor deze periode en ons 
tegelijk realiseren dat deze periode eindig zal zijn. Wessel is op zoek naar een 
andere gemeente en zal ons vroeg of laat gaan verlaten. Als dat gebeurt kan dat 
best wel weer even wennen zijn. Maar voor zo lang het duurt, zijn we blij met zijn 
bijdrage aan onze gemeente.  
 
Het kerkelijk jaar is bijna aan het einde, in een bijzondere dienst hebben we stil 
gestaan bij diegenen die er niet meer zijn. Hopelijk geeft deze dienst een klein 
beetje steun aan diegenen die verlies moeten dragen. Niet alleen een einde 
maar ook weer een nieuw begin. Een van de kernpunten van het evangelie: we 
mogen altijd weer beginnen wat niet altijd gemakkelijk is, maar ook dit jaar wordt 
het weer advent. Een gezegende tijd wens ik u graag toe. 
           Mvg Johan Boelee 

Van het College van Kerkrentmeesters 
Begroting 2012 
De begroting van de Protestantse gemeente te Didam is gereed en heeft de 
goedkeuring van de kerkenraad. De kerkenraad en het college van 
kerkrentmeesters spreken hun grote zorg uit over het structurele 
begrotingstekort. Het ongedaan maken van de jaarlijkse tekorten kan alleen door 
het nemen van zeer ingrijpende maatregelen. Vooralsnog is de 
inspanningsverplichting van het college gericht op het terugdringen en 
beheersbaar houden van de jaarlijkse overschrijdingen.  
De volledige begroting kan worden ingezien op 27 november na afloop van de 
de kerkdienst. 
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Collecten in het derde kwartaal 2011 
 

            € 
Avondmaalscollecte; Project Bangeladesh 3x 247,47 
   
Hoofdcollecte   
 Algemeen diaconaal werk 8x 517,62 
 Kerk in Aktie-zending  56,70 
 Vredesweek  64,99 
 JOP 2x 63,10 
 Missionair werk  49,80 
   
Uitgangscollecte; Thuiskerkenwerk 13x 491,98 
   
Totaal  1.491,66 

Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening
2012 2011 2010

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 52.000 52.000 54.368 
Rentebaten en dividenden 12.200 14.850 15.522 
Bijdragen levend geld 54.250 60.100 55.803 
Doorzendcollecten 600 1.000 425 

Totaal baten 119.050 127.950 126.118 

Lasten
Lasten kerkgebouw 14.200 10.800 17.352 

9.056 8.276 27.973 
Afschrijvingskosten 14.399 13.836 14.399 
Pastoraatskosten 70.000 65.300 67.366 
Kosten kerkdiensten 6.100 6.900 7.144 
Bijdragen aan andere organen 6.600 6.700 6.646 
Salarissen en vergoedingen 4.500 4.800 4.474 
Kosten beheer en administratie 11.100 12.200 11.149 
Rentelasten 3.700 4.300 6.258 

Totaal lasten 139.655 133.112 162.761 

Saldo baten - lasten -20.605 -5.162 -36.643 

Toevoeging aan reserves -1.200 
Onttrekking aan reserves 14.563 
Overige baten en lasten -2.150 -1.900 375 

Exploitatie resultaat -22.755 -7.062 -22.905 

Lasten overige onr. zaken 
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Eindejaarscollecte 2011 
Thema: “Liefde” 
Aan het einde van het jaar blikken we terug op alle activiteiten binnen onze 
kerkelijke gemeente en richten we ons tegelijkertijd op het nieuwe jaar. 
Uitdagingen zullen er blijven om de kerk tot een aantrekkelijke plaats te maken 
en iedereen uit de gemeente te betrekken bij het Evangelie, op welke manier 
dan ook.  
Met een bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u dit werk van uw eigen 
kerkelijke gemeente. 
In december ontvangt u hierover een brief met nadere informatie. 

Solidariteitskas 
“Van gemeenten – voor gemeenten” 
De Solidariteitskas van de PKN is een fonds, dat bestemd is voor steunverlening 
aan kerkelijke activiteiten die niet door een plaatselijke gemeente alleen 
gefinancierd kunnen worden. 
Ontvangen, tot 2 november: € 2.525,00  

Kerkbalans 2011 
Het totaal toegezegde bedrag is: € 46.281,00 
Tot heden hebben wij een bedrag van € 38.758,00 mogen bijschrijven, waarvoor 
hartelijk dank. 

Kerkbalans 2012  
Onder het motto “Wat is de kerk jou/u waard?” worden alle gemeenteleden in de 
periode van 15 tot 29 januari benaderd voor de vrijwillige bijdrage in 2012. 
Meer informatie hierover in het volgende nummer van “Samen”. 
 
Voor het houden van de actie Kerkbalans is elk jaar een groot aantal vrijwilligers 
nodig. 
De bedoeling is dat u in de actieperiode bij een aantal gemeenteleden een 
envelop afgeeft en enkele dagen later de antwoordenvelop weer ophaalt. 
Wanneer u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Gerrit Kooij,  
tel.: 0316-22 33 80 
         Wim Kooijman, penningmeester 

De pastorie 
In het vorige nummer van Samen hebben we u geïnformeerd over hoe verder te 
gaan met de pastorie. Het College van Kerkrentmeesters heeft hierover in haar 
vergadering van 18 oktober van gedachten gewisseld. De conclusie was dat 
proberen te verkopen op dit moment de enige optie is die het overwegen waard 
is. Daarom is contact gezocht met het Kantoor der Kerkelijke Goederen, een 
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landelijk voor kerken werkend bureau met veel expertise op het gebied van 
onroerend goed. Een eerste gesprek heeft inmiddels plaats gevonden en er zal 
door dit bureau advies worden uitgebracht of verkopen nu zinvol kan zijn  en zo 
ja, op welke wijze. Daarna zal door het CvK verdere besluitvorming worden 
ingezet. U begrijpt uit het voorgaande: niets is nog zeker, maar verkoop is niet 
uitgesloten. We blijven u uiteraard op de hoogte houden. 
 
De Statenbijbel 
Het is inmiddels al 3 jaar geleden dat we werden opgeschrikt door het stelen van 
onze Statenbijbel. Gelukkig is deze wel teruggekomen, maar er bleek toch een 
en ander te zijn gebeurd. Eén pagina was verdwenen, er was nogal wat in 
geschreven en het koperen beslag bleek niet meer 100%.  
We hebben lang gewikt en gewogen wat nu te doen: geheel of ten dele laten 
restaureren of niets doen. Uiteindelijk is besloten om wel het koperwerk in orde 
te laten maken, maar het bijgeschrevene in de Bijbel zo te laten. Geheel 
restaureren zou toch niet lukken en de toevoegingen zijn nu ook een onderdeel 
van de geschiedenis van onze Statenbijbel geworden. 
We denken in de geest van Bert Talens te handelen met deze oplossing. Hij was 
degene die zich zeer heeft ingespannen om de Bijbel terug te krijgen en dat 
gelukkig ook heeft mogen meemaken.  
Het hele gebeuren rondom de Bijbel zal worden vastgelegd, zodat ook later nog 
kan worden opgezocht wat er allemaal met de Bijbel is gebeurd. 
Om nu de restauratie te laten uitvoeren is de Bijbel door Wim Kooijman en 
ondergetekende naar het Statenbijbelmuseum in Leerdam gebracht. We kregen 
hier meteen een interessante presentatie over Bijbels, bijbel-illustraties en –
restauraties. Dit laatste met name gaf ons ook het volste vertrouwen dat een en 
ander vakkundig gebeurt. 
Het voorgaande betekent wel dat we een aantal weken de dienst moeten 
houden zonder onze vertrouwde Bijbel, maar met kerst zal deze weer in volle 
pracht aanwezig zijn. 
Wie het resultaat wil zien moet te zijner tijd maar eens na de dienst in de 
consistorie komen kijken. En wie meer van Bijbels in alle vormen en formaten 
(maar vooral oude exemplaren) wil zien, wordt van harte aangeraden om het 
Statenbijbelmuseum in Leerdam eens te bezoeken (beperkte openingstijden). 
 

Hartelijk dank  
Alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook, een 
bijdrage hebben geleverd aan de werkzaamheden van het college van 
kerkrentmeesters willen we heel hartelijk bedanken. Wij hopen ook in het 
komende jaar weer op u te mogen rekenen. 
 
          Gerrit Kooij, voorzitter 
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Uit de vergadering van 18 oktober 
Overige zaken: 
We hebben gesproken over de subsidieregeling van de kerk en de 
begraafplaats. Omdat beide gemeentelijke monumenten zijn, kunnen wij 
subsidie krijgen voor reparaties en onderhoud. Er moet wel tijdig een begroting 
worden ingestuurd die later met rekeningen of nota’s wordt gedekt. De pastorie 
valt jammer genoeg buiten deze regeling omdat het geen gemeentelijk 
monument is. 
Er zijn 500 goede, gebruikte dakpannen aangeschaft voor het kerkdak. 
Inmiddels is al begonnen met het vervangen van rotte panlatten en kapotte 
pannen. 
We hebben enkele zondagen met mooi, zonnig weer bezoek gehad van 
vervelende wespen. Getracht is om ze te bestrijden. Een enkeling vliegt nog 
rond, maar is erg traag geworden, zo traag dat één klap voldoende moet zijn om 
hem of haar naar een andere (wespen)wereld te helpen. 
Van de kerkenraad kregen wij het verzoek om na te denken over een andere 
indeling van de kerkzaal. Deze vraag willen wij ook bij u neerleggen: denk eens 
na over een andere indeling en maak dat te zijner tijd kenbaar. Al schrijvende 
denk ik aan een soort prijsvraag. 
Nogmaals wil het College u erop wijzen dat er voorzieningen zijn om posters of 
andere zaken op te hangen. Is dit niet toereikend of op een verkeerde plaats, 
neem dan contact op met Ap Folmer. Het is niet toegestaan eigenhandig 
spijkers, haken of andere bevestigingsmiddelen in de muur aan te brengen. 
 

Collectebonnen  
Als u collectebonnen zou willen kopen moet u bij één van de College- leden zijn. 
Het is een extra aftrekpost bij de belastingen en ze zijn makkelijk in het gebruik. 
Eén bonnenkaart kost € 15.00 en bestaat uit tien bonnen van € 0,50 en tien 
bonnen van € 1,00. 
 

Verhuur kerkzaaltje en/of 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, secretaris 
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Van de Diaconie 
Oogstdienst 

De oogstdienst op 16 oktober was ook dit jaar weer 
een succes. Door een team onder leiding van Coby 
Bikkel zijn weer mooie fruitbakjes gemaakt . Door de 
gemeente was zo veel fruit aangeleverd dat het niet 
nodig was extra fruit bij 
te kopen. Door een 
misverstand waren er 
zelfs twaalf bakjes 
teveel gemaakt, deze 
zijn ter beschikking 
gesteld aan de 

Voedselbank. Ook deze mensen waren heel blij 
met dit gezonde extraatje. Namens de diaconie 
iedereen hartelijk dank voor jullie medewerking.  
Tijdens deze dienst nam de diaconie afscheid van 
Ans Steenblik. Roely Talens werd bevestigd en 
komt ons diaconale team versterken. De Joppers 
namen afscheid van Marianne, maar zus Wilma wil 
de kar gaan trekken voor de jeugd. Arrie van der Vliet werd herbevestigd als 
diaken. 

Een bedankje van de voedselbank; 
Beste mensen, 
Voedselbank Montferland dankt de Protestantse Gemeente voor de inzameling en bijdrage van 
voedsel aan de Voedselbank naar aanleiding van het Oogstdankfeest. Namens onze cliënten zijn we 
jullie hier heel erkentelijk voor. 
Vrede en alle goeds, 
Stichting Voedselbank Montferland 
Theo Reuling, voorzitter 

Schuldhulpmaatjes 
Alarmbellen rinkelen. De persoonlijke schulden nemen toe in Nederland. Het 
aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening stijgt fors. Kerken en 
christelijke organisaties leggen zich niet neer bij armoede en uitsluiting in onze 
samenleving. Daarom is ook in de gemeente Montferland het project 
“Schuldhulpmaatje” in het leven geroepen in samenwerking met de lokale 
katholieke- en protestantse kerken en de welzijnsorganisatie Welcom. De 
uitvoering van het project ligt bij Welcom. 
Er zijn inmiddels 14 mensen getraind voor hun taak om mensen te helpen bij het 
op orde krijgen en houden van het huishoudboekje. Dit geldt niet alleen voor 
gezinnen maar ook voor jongeren die financiële problemen hebben. Om te 
voorkomen dat mensen in nog grotere financiële problemen komen, zijn de 
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schuldhulpmaatjes in het leven geroepen om gezinnen, alleenstaanden en 
jongeren behulpzaam te zijn bij het op orde krijgen van hun huishoudboekje. 
Het schuldhulpmaatje moet gezien worden als een luisterend oor, een 
vertrouwenspersoon. 
 Maar nu is de vraag: hoe komen we aan de adressen van mensen die hulp 
nodig hebben? Daarom wordt uw hulp ingeroepen bij het signaleren van mensen 
waarvan u denkt dat een schuldhulpmaatje tot steun kan zijn om te voorkomen 
dat mensen in de schuldsanering terecht komen. Kijk eens rond in uw omgeving, 
leg uw oor te luisteren. Denkt u dat een maatje wat is voor iemand in uw naaste 
omgeving, een vriend, een kennis of een famielid? Praat erover en meld je aan 
bij de Welzijnslijn van: Welcom: 0316-292828 Sjantien Unck, maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur of neem contact op met de contactpersoon van de 
Diaconie van onze kerk:  
        Nees Biemond, Tel.: 0316-223687. 

Goede doelen gevraagd 
De titel van dit artikel is wellicht wat gewaagd, want er zijn toch immers goede 
doelen genoeg?  
Ja, dat is natuurlijk zo, maar waarom dan deze vraag? 
Het zit zo; de diaconie heeft nog ruimte voor het ondersteunen van goede doelen 
in 2011. Doorgaans wordt de giftenlijst opgesteld op basis van de doelen die we 
al jaren steunen en aanbevelingen die we in de loop van het jaar binnenkrijgen. 
We willen echter ook graag kleinere doelen steunen die u aanspreken en 
waarmee u wellicht een binding hebt. Voordeel van dit soort doelen is dat het 
resultaat meetbaar en meestal goed zichtbaar is. Ook uw aanbevelingen voor 
2012 zijn uiteraard welkom. 
 
Kent u een dergelijk doel dat u na aan het hart staat? 
Dan nodigen we u van harte uit ons uw doel aan te bevelen. 
Graag ontvangen we dan van u: 
• uw motivatie; waarom draagt u dit doel een warm hart toe, 
• een korte beschrijving van de doelstellingen van het gekozen doel, 
• een verwijzing naar publicaties en/of een website voor meer 

achtergrondinformatie, 
• het bankrekeningnummer voor giften. 
 
De diaconie zal uw doel dan in overweging nemen. Uiteraard houden we wel het 
recht om zelf onze keuze te maken op basis van de overwegingen die altijd ten 
grondslag liggen aan het wel of niet accepteren van een aanbeveling voor giften. 
 
Uiteraard doneren we ook regelmatig aan noodfondsen en rampen die zich 
voordoen, dat zijn vaak incidentele giften. Hiervoor wordt natuurlijk ook 
voldoende financiële ruimte begroot. 
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U kunt uw aanbevelingen richten aan de diaconie, dat kan via een e-mail naar 
diaconie@pkn-didam.nl of met een kort briefje gericht aan de diaconie. 
 
We zien uw reactie met interesse tegemoet, graag vóór onze volgende 
vergadering op 13 december a.s. 
           Namens de diaconie,  
           Marijn de Kroon 

Begroting 
Namens de Diaconie informeer ik u graag over de begroting voor het komende 
jaar.  
De laatste jaren zijn onze inkomsten teruggelopen door lagere renteopbrengsten 
en lagere collecte-opbrengsten. Hier zullen we onze uitgaven voor wat betreft 
het diaconale werk in 2012 op aanpassen. De begrote bedragen voor het 
diaconaal werk liggen in lijn met  het beleidsplan van de Diaconie. Als u vragen 
heeft, kunt u contact opnemen met Arrie van der Vliet of Selma de Jongh. 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Selma de Jongh, Penningmeester 
 

BATEN 
Begroting 

2012 
Begroting 

2011 
Rekening 

2010 
Baten onroerende zaken 2.600 2.100 2.638 
Rentebaten en dividenden 5.800 7.500 5.938 
    
Bijdragen levend geld 750 1.500 715 
Door te zenden collecten 3.500 3.500 4.130 
        
Totaal a 12.650 14.600 13.421 
      
LASTEN       
Lasten overige onroerende 

zaken 500 500 474 

Verplichtingen andere organen 1.400 1.400 1.390 
Kosten beheer en administratie 1.200 1.200 1.169 
Rentelasten 200 200 132 
Diaconaal werk plaatselijk 2.000 4.200 1.272 
Diaconaal werk landelijk 3.000 2.800 4.135 
Diaconaal werk wereldwijd 5.000 7.150 6.929 
        
Totaal b 13.300 17.450 15.501 
      
Saldo a - b -650 -2.850   
      
Onttrekking aan vermogen 650 3.000   
Overige baten en lasten   -150 210 
        
Totaal c 650 2.850 210 
        
Resultaat a-b/+c 0 0 -1.870 
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Voedselbank 
De Stichting Voedselbank Montferland houdt ook dit jaar weer een kerstactie. 
Op 23 december worden de kerken in de gemeente Montferland opengesteld 
van 16.00 – 17.00 uur voor het aanleveren van kerstpakketten of iets extra’s 
voor de Voedselbank. Ook onze kerk is open op dat tijdstip. Voor de mensen die 
elke week een voedselpakket krijgen, is het belangrijk dat ook zij met kerst iets 
extra’s op de kersttafel kunnen zetten voor hun gezin.  
Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar de mensen van de Voedselbank niet in de 
kou laat staan. 
Noteer in uw agenda: Kerk open op 23 december 2011 van 16.00 – 17.00 uur 
            Nees Biemond 
 

Kerkinactie 

-Werkgroep 

Ook zo kunnen we als Kerk in Actie komen… 
Kaartenactie voor gevangenen 
 
Na het grote succes van de voorgaande jaren organiseert Ark Mission dit najaar 
opnieuw een kaartenactie voor gevangenen in ons land. 
De opzet is eenvoudig: schrijf een wens op een (kerst)kaart, onderteken alleen 
met uw voornaam en stuur de kaart naar  
Ark Mission Kaartenactie,  
Donauweg 4, 1043 AJ  Amsterdam.  
Ark Mission zorgt ervoor dat uw kaarten rond kerst worden uitgedeeld aan 
gevangenen in ons land. 
Gevangenen zijn vaak geraakt als zij merken dat er iemand is die aan hen denkt, 
speciaal in de kerstperiode. Vorig jaar leverde de actie 12.000 kaarten (en 
tekeningen) op. Doet u mee?  
In de kerkhal liggen campagnekaarten voor de actie. Neem gerust een kaart 
mee. 
De kaartenactie ligt in het verlengde van de Bajesagenda, een project van Ark 
Mission om gedetineerden jaarlijks een agenda te geven met gedachten, 
Bijbelwoorden en gebeden. 
 
 Wat kunt u zoal schrijven 
• Een algemene goede wens  
• Goede of gezegende kerstdagen (en alle mogelijke varianten)  
• Een mooie Bijbeltekst over genade, vrede, hoop en Gods liefde  
• Een gedicht 
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• Wensen als: ik hoop dat het u goed mag gaan / Ik wens u een goede 
toekomst toe / Ik denk aan u / Ik bid voor u / etc. 

 
Schrijf met respect voor de ontvangers. Uw kaart moet acceptabel zijn voor 
gevangenen van welke religie dan ook, voor kort- en langgestraften. 
 

Kerstcollecte Geef om ieder kind 
Ook al wordt het Kerstfeest door de commercie bedolven onder de 
kerstkransjes, kerstballen en kerstcadeaus, toch is het goed om Kerst te vieren. 
Het is een prachtig feest. God die in de wereld kwam als een kind. Om zijn licht 
te laten schijnen in een donkere wereld. Een feest van licht en leven.  
 
Met kerst collecteren we voor het werk van Kerk in Actie. In de sloppenwijken 
van Yogyakarta is de wereld donker. Vooral voor kinderen. Ze zwerven na 
schooltijd op straat waar ze grote kans lopen slachtoffer te worden van misbruik, 
verslaving en uitbuiting. Partnerorganisatie Anak Wayang werkt met succes aan 
hun toekomst. Hierbij worden kinderen actief betrokken en bewust gemaakt van 
de mogelijkheden die ze zelf hebben om hun toekomst te verbeteren. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en les in creatieve vakken. Via mobiele klinieken wordt 
gezondheidszorg geboden en ouders worden bewust gemaakt van de rechten 
van hun kinderen.  
Kerst is het feest van het leven. Ook voor de kinderen van Yogyakarta. Geef om 
hen. Geef om ieder kind. Mogen wij op uw bijdrage rekenen voor dit werk van 
Kerk in Actie? 
 

Ja, ik bestel de gratis Kerst-in-Actie cd! 
Gedurende advent en kerst voert Kerk in Actie campagne voor Kinderen in de 
Knel.  

 
Bestel gratis kerst-cd via Kerk in Actie 
Kerst in actie: geef om ieder kind. Met dat motto wil Kerk in Actie zich sterk 
maken voor kinderen in de knel. Bij deze campagne hoort een Kerst in Actie-cd 
met kerstmuziek. Deze cd wordt u gratis aangeboden door Kerk in Actie. 
Daarmee willen we u een sfeervolle kerst bezorgen en tegelijkertijd aandacht 
vragen voor kinderen in de knel. Gemeenteleden kunnen deze cd bestellen door 
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de bestelbon in te vullen. Alle bestellers zullen vrijblijvend benaderd worden met 
de vraag of zij een gift willen geven voor het werk van Kerk in Actie. Bestel de cd 
gratis via bijgevoegde bestelbon of via www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel 
 
           Klaas van Hamburg 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 6 oktober 2011  
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans  €      48,40 
Mevr.Folmer €    290,00 
Mevr.Hendriksen € 70,00 
De heer Mintjes €      75,00 
Mevr. Horjus €      22,00 
Mevr. Westenberg €    181,00 
  
Totaal €    786,40 
 
Mevrouw Boon was niet aanwezig. De volgende keer nemen we haar telling 
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 blijven graag op de 
hoogte! 
 
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 16 februari 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.nlPersonalia 



23 

Crèche 
 
U hebt misschien wel gemerkt dat het in onze kerk wat minder wordt met het 
aantal kinderen. Hierdoor hebben we op dit moment helemaal geen 
crèchekinderen meer. 
Dus er is vanaf heden standaard geen crèchedienst meer, alleen 
in bijzondere diensten, bijv. een doopdienst. 
Mocht er een bijzondere andere dienst zijn, waar crèche nodig is, dan hoor ik het 
graag en wordt dit geregeld. 
Neem dan contact op met, 
           Jannie van de Peppel   
           Tel:0316-295579 

Gespreksgroep 30 + 
 
In september zijn we weer begonnen met wat vanouds de 30+gespreksgroep 
was. Nu is de gemiddelde leeftijd al wat hoger geworden! Vind jij of vindt u het 
wat om met een aantal gemeenteleden van gedachten te wisselen over van alles 
wat er in de wereld speelt, of binnen de kerk, wees van harte welkom. Kom 
gerust eens een avond meepraten! Iedere avond kent een ander onderwerp, dat 
bepalen we met ons allen. 
Ds. Wessel ten Boom begeleidt de gesprekken. 
We zijn te gast bij familie van der Knijff, Unster 10, we beginnen om 20:15 uur, 
één keer in de maand komen we samen. De volgende data staan gepland:  
7 december 2011, Ploeg 5. Onderwerp: idealen, wat kwam er van terecht en wat 
staat er over in de Bijbel, welke tekst past erbij. 
• 18 januari 2012, Unster 10, 
• 15 februari, 
• 28 maart, 
• 25 april,  
• 23 mei, 
• 20 juni, afsluiting met een gezellige avond. 
 
Voor informatie kunt u me altijd bellen!  
        Arja de Kroon, Ploeg 5, tel : 227957 
 

Winnen met gevouwen handen 
 
In januari vieren we de “Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen” 
met een oecumenische dienst in de Mariakerk op zondag 15 januari 2012, 
aanvang 11 uur, onder leiding van pastoraal werkster Carmianne Verrips. 
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De Poolse kerken hebben materiaal hiervoor aangedragen, met als thema 
“Winnen met gevouwen handen”: 
In kerk en geloof gaat het om een geestelijke overwinning. Streven naar eenheid 
zonder jezelf als norm naar voren te schuiven. 
            Ali Kobesen 

Oecumenische Adventsvespers 
 
De oecumenische adventsvespers in onze kerk zijn een heerlijke traditie 
geworden. Op de zondagen 27 november en 4, 11 en 18 december kunt u weer 
een rustpunt vinden in de drukke decembermaand, aanvang 17.00 uur. De 
oecumenische taakgroep koos dit jaar het thema LICHT. “Een lamp voor mijn 
voet is Uw woord, een helder licht op mijn pad”. In een vaak donkere wereld 
laten wij het licht op onze hoop schijnen. De oecumenische zanggroep gaat ons 
voor in vele mooie liederen, zoals: “Het volk dat woont in duisternis zal weten wie 
zijn Heiland is”. 
     Namens de oecumenische taakgroep, Wim Locher 

Over Augustinus 
 
Ik weet niet of het U is opgevallen, maar de laatste tijd duikt regelmatig de naam 
van deze kerkvader, theoloog, filosoof op in artikelen, die verband houden met 
zijn denken en leer. En zeer recent was er een aan hem toegeschreven gedicht 
in onze liturgie in de gedenkdienst. Heel mooi! 
Dit heeft geleid tot een initiatief om aan deze geleerde een gemeenteavond te 
wijden. In een gesprek met Ds. Wessel ten Boom, een echte Augustinuskenner, 
heeft hij toegezegd om op woensdag 11 januari 2012 aanvang 20.00u in het 
kerkhuis over Augustinus, zijn denken en zijn leer te vertellen.  
Houd deze datum vrij, u wordt er in de komende tijd nog wel aan herinnerd. 
           Anna van der Velden 

Jongerenproject 2011/2012 
 

Zaterdag 1 oktober was het dan zover, de aftrap van ons nieuwe project. De 12+ 
groep kwam bij elkaar om te beginnen met hun nieuwe projectklussen op 
zorgboerderij Den Besselder in Halle-Heide! 
 

Een aantal enthousiaste jongeren uit Halle en Didam zijn deze zaterdag naar 
Den Besselder gekomen om daar gezellig samen te gaan klussen. Op deze 
zorgboerderij komen mensen met een lichte tot matige beperking en zij kunnen 
hier gebruik maken van de verschillende faciliteiten die de boerderij te bieden 
heeft. We komen met de 12+ groep één keer in de maand bij elkaar en steken 
dan onze handen uit te mouwen. 
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We hebben ons deze middag met twee verschillende klussen bezig gehouden. 
Zo ging de helft van de groep aan de slag met de muur in de activiteitenruimte 
van de zorgboerderij. Deze is op dit moment erg kaal en wit en dat gaan wij 
veranderen door daar een mooie muurschildering op te maken. Hiermee zijn we 
begonnen door te gaan brainstormen wat willen we graag schilderen? Alle 
ideeën hebben we samengevoegd tot een prachtig eind resultaat!  
 

De andere helft van de groep hield 
zich meer bezig met het zwaardere 
werk: het slopen van een caravan. 
Niet helemaal uiteraard, het is 
namelijk de bedoeling dat deze 
caravan een doorgang krijgt zodat 
de jongeren die op de zorgboerderij 
komen hier met hun skelters 
doorheen kunnen crossen. Natuurlijk 
had deze oude caravan eerst een 
behoorlijke opknapbeurt nodig. De 
meiden hielden zich bezig met het 
schoonmaken van de caravan, 
terwijl de jongens voor de doorgang zorgden en vervolgens ook de caravan 
steviger maakten door een constructie te bouwen. Dit harde werken zorgde 
ervoor dat iedereen aan het einde van de middag over een hongerige maag 
beschikte, maar gelukkig hadden we Annerike die voor een heerlijke maaltijd had 
gezorgd. Hierna konden we weer fanatiek verder. Daarna hebben we overlegd 
over een groepsnaam met een passend symbool hierbij. 
 

Tot slot werden er nog twee leuke spellen gespeeld waardoor de tijd voorbij 
vloog en het alweer tijd was om naar huis te gaan. Het was een erg geslaagde 
dag en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst zaterdag 19 november 
waarbij we weer hard aan de slag kunnen met verschillende projecten op de 
zorgboerderij.  
       Groetjes, Marit Kreeftenberg    
       (namens alle aanwezige jongeren) 
 
Mochten jullie zin hebben om mee te komen klussen, jullie zijn van harte welkom 
op zaterdag 19 november van 15.00 uur t/m 20.00 uur op zorgboerderij Den 
Besselder in Halle-Heide. (ook als je nog nooit bent geweest, kom een keer 
kijken!) 
    Opgeven kan bij: Wilma Blom (wilma.blom@hotmail.com)  
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Hallo Allemaal! 
 
Voor de verandering nog eens een berichtje van mij ☺. Zoals jullie in deze 
Samen kunnen lezen, gaan de medewerkers van de crèche samenwerken met 
de kinderkerk. Daar ben ik erg blij mee, want de laatste tijd kwamen de 
crècheleid(st)ers elke keer in een lege crècheruimte. U begrijpt wel, dat motiveert 
niemand! Met de nieuwe regeling is de kans veel en veel groter geworden dat er 
ook daadwerkelijk kinderen zijn!  
 
Met deze nieuwe ontwikkeling gaat er ook het één en ander veranderen. Paulina 
van Grol, Mart Ros, mw. Jansen en Saskia Buunk hebben besloten om te 
stoppen met de crèche. Voor jullie allemaal: ontzettend bedankt voor jullie inzet 
en voor alle keren dat jullie aanwezig waren in de crècheruimte!  
 
Niet alleen zij, maar ook ik stop met de (bege)leiding van de crèche. Ik heb het al 
die jaren met veel plezier gedaan. Nu ben ik vereerd dat ik de nieuwe 
Opperjopper mag worden. Ik word ondanks mijn functie als Opperjopper niet 
officieel benoemd tot jeugdouderling. Hier heb ik bewust voor gekozen, 
aangezien ik het nog erg druk heb met mijn studie (de PABO).  
 
Nu ik toch aan het woord ben, maak ik mooi van de gelegenheid gebruik om  u in 
te lichten over ons nieuwste project. Samen met de jongeren uit Halle zijn we in 
oktober van start gegaan. Elke maand komen we 1 keer bij elkaar op een 
zorgboerderij in Halle-Heide. De zorgboerderij moet opgeknapt worden en daar 
helpen wij als jongeren aan mee. Dit project loopt door tot de zomer van 2012, 
daar zullen we het project hoogst waarschijnlijk eindigen met een week lang 
klussen. In deze week hopen we ook een paar Roemeense jongeren te 
ontvangen.  
Het leuke aan dit project is dat het helemaal nieuw is. Er zijn nu al wat nieuwe 
jongeren bij, maar bij deze wil ik alle jongeren nog eens uitnodigen. Het maakt 
niet uit als je er een keer niet bent door werk of sport, ik ben al erg blij als je een 
keertje mee wilt naar Halle! Jullie lezen het al, het project is voornamelijk in 
Halle. Toch houd ik u allen op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Het is 
de bedoeling dat er ook foto’s op onze eigen site worden geplaatst, zo kunt u 
zien hoe hard we aan het werk zijn.  
 
           Tot ziens in de kerk!  
           Groetjes, Wilma Blom 
 
Tip: De Joppers hebben een eigen pagina binnen de website van de kerk. Ga 
naar de site en klik op “JOP” zo blijft u een beetje op de hoogte! 
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Cantorij 
 
Omdat er bij de mannenstemmen wat problemen ontstaan in de bezetting, wordt 
de basis te klein om als 4-stemmig koor/cantorij door te gaan. In een gezamenlijk 
overleg is het volgende besloten: tot en met de Kerstuitvoering gaan wij door in 
de huidige bezetting. In het nieuwe jaar gaat de cantorij met alleen de dames 
door, dus zonder de tenoren en de bassen. 
De oefenavond blijft op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.45 uur. 
Mocht u zin hebben en zich geroepen voelen om mee te gaan zingen: 
U bent van harte welkom! 
           Herman Makkinga 

Inloopochtenden Meulenvelden 
 
De inloopochtenden in Waverlo worden door de bezoekers als heel prettig 
ervaren en daarom gaan we er ook in het nieuwe jaar mee door. Echter, door 
afwezigheid van de predikant hebben we enkele data moeten aanpassen en wel 
in januari en februari. Eerst komt nog de ochtend van 21 december en daarna 
volgen in het jaar 2012: 11 januari, 22 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 
juni. Noteert u deze data alvast. We beginnen telkens om half elf. 
We hopen u allemaal weer te kunnen begroeten om net als in het vorige seizoen 
weer samen te praten en te zingen, kortom een gezellig uur met elkaar en met 
dominee Annette Melzer door te brengen. 
         Namens het pastoraal team, 
         Nel Blom en Riet Kooij 

Inloopmiddag 
 
Waarschijnlijk doordat we verzuimd hadden de vorige bijeenkomst nog eens in 
Samen aan te kondigen was de opkomst iets minder dan normaal. 
We waren met ca. 20 gemeenteleden en hebben toen een grote kring gevormd  
waarin we met elkaar gezellig hebben zitten praten. 
Te praten hadden we voldoende, want aan het begin hoorden we dat onze vaste 
medewerkster Janny Barneveld was aangereden door een auto. 
Gelukkig viel het achteraf mee en konden we haar tegen het einde van de 
bijeenkomst bewonderen met haar blauwe plekken en haar arm in een mitella. 
Dit had heel anders kunnen aflopen. 
Nu hopen we op 8 december weer vanaf 14.30 uur voor u klaar te staan. 
Wilt u een keertje komen kijken en bent u moeilijk ter been, bel dan even en we 
zorgen er voor dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht. 
          Jan Hagen 0316-223357 
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Winteractiviteit zondag 22 januari 
 
De winteractiviteit is op verzoek 
van onze predikant een week naar 
voren geschoven, dan kan zij er 
ook bij zijn! Zondag 22 januari 
willen we proberen om een 
gezellige activiteit voor iedereen te 

houden! Noteer deze zondag in uw agenda! 
Nadere bijzonderheden staan in de volgende Samen. 
U kunt zich alvast opgeven bij Anneke Ketterink, via Email: lakz@planet.nl 
of telefonisch : 221752 
        Namens de evenementencommissie, 
        Arja de Kroon 

Gezocht 
  
Na mijn afscheidsdienst als Opperjopper heeft iemand mijn grijze korte jas 
meegenomen. 
Hier kwam ik thuis achter doordat ik ook een verkeerde jas bij me had, deze heb 
ik gelijk terug gebracht in de kerk. 
Bij navraag blijkt die daar nog steeds te hangen en is er dus iemand in de 
gemeente die nog met mijn jas rondloopt. 
Ik snap dat het een fijne jas is maar ik zou hem toch echt zelf terug willen 
hebben. 
Heeft u na het lezen van dit berichtje het vermoeden dat u per ongeluk de 
verkeerde jas mee heeft genomen, laat dat dan even aan Ap Folmer weten, die 
regelt de rest.  
      Groetjes vanuit het mooie groene Groesbeek, 
      Marianne Blom 

Van de Redactie 
 
Van de lezers, die SAMEN per post toegezonden krijgen, zijn er enkelen die van 
tijd tot tijd een donatie geven ter compensatie van de extra kosten. Daarvoor 
onze hartelijke dank. Er was hiervoor een speciale bankrekening beschikbaar. 
Vanwege de kosten en het beperkte gebruik van deze rekening is in overleg met 
de kerkrentmeesters besloten deze rekening op te heffen. Wilt u voortaan de 
donaties voor SAMEN overmaken op bankrekening 1111.01.468 t.n.v. de 
Protestantse Gemeente te Didam, onder vermelding van SAMEN? Nogmaals 
onze hartelijke dank. 
             Dick Schep 
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Bedankje (1) 
Lieve mensen,  
Voor alle steun en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Anrie wil  
ik jullie, ook namens de kinderen, hartelijk danken. 
Alle bloemen, mooie kaarten en bezoekjes zullen ons zeker helpen om de grote 
leegte en het verdriet te boven te komen…  
                                   Barbara Broere 

Bedankje (2) 
 
De vele blijken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes,  
en bloemen heb ik als verrassend en opbeurend ondervonden. 
Het gaat steeds beter met mij, mede door jullie medeleven.  
Hartelijk dank hiervoor.  
        Vriendelijke groet van Piet Luitwieler 

Overleden 
• 03 oktober 2011, Mevr. M.G. Garretsen-Hermsen, Panhuis 5 
• 28 oktober 2011, Dhr. A.C. Broere, Schaepmanstraat 5 

 

Gevestigd 
• Mevr. H. Esmeijer-Eichhorn, Verheijstraat 4 
• Dhr. M. Roelofsen, Sperwerstraat 1 
 

Verhuisd 
• Sanne van der Knijff, van:  Unster 10, naar: Hoge Witteveld 40  
 

Vertrokken 
• Naar Groesbeek,  Marianne Blom, Oude Maatsestraat 14 A 
• Naar Weert,   Mevr. R. Floor, Verheijstraat 4 
• Naar ’s Heerenberg, Dhr. D. Teerlink, Zonnebloemstraat 97 
• Naar Enschede,  Dhr. M. Hengeveld Roggeveld 14 
• Naar Den Haag,  Mevr. D. Vermaas, Hooiberg 26-22 
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Agenda 
2011 

 
27 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer (1e 

Advent) 
 17.00 uur Gospelkoor 
28 nov 19.45 uur Adventsvesper 
 19.45 uur Gospelkoor 
29 nov 19.30 uur Cantorij 
01 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 
 19.45 uur Kerk in Aktie 
04 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer (2e 

Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
05 dec 19.45 uur Gospelkoor 
06 dec 19.30 uur Cantorij 
07 dec 20.15 uur Gespreksgroep 30+ (t.h.v. Ploeg 5) 
08 dec 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 
11 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer (3e 

Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
12 dec 19.45 uur Gospelkoor 
13 dec 19.30 uur Cantorij 
 20.15 uur Diaconie 
14 dec 20.00 uur Taakgroep Eredienst 
18 dec 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
 17.00 uur Adventsvesper 
19 dec 19.45 uur Gospelkoor 
20 dec 19.30 uur Cantorij 
22 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden (kerst), mw. ds. A.U. Melzer 
24 dec 19.00 uur Kerstfeest Kinderkerk,  mw. ds. A.U. Melzer 
 21.30 uur Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
25 dec 10.00 uur Kerst - Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
31 dec 19.00 uur Avondgebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 

2012 
 
01 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
03 jan 19.30 uur Sluitingsdatum voor kopij Samen no. 1 
08 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
09 jan 14.00 uur Overleg werkgroep Meulenvelddiensten (Parochiehuis)
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