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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 januari 2012  
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Voorwoord 
 

Gebed van de Church of Bangladesh 
 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 februari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan  niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 15 januari t/m zondag 19 februari 2012 
(op zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Dit jaar volgen we in de tijd van de Epifanie het klassieke rooster. Epifanie is de 
tijd in het kerkelijk jaar waarin we de verschijning van onze Heer vieren en vanuit 
verschillend perspectief. Het begint met het verhaal van de naamgeving en 
besnijdenis van Jezus. Het kan niet anders dan dat hij is geboren in de Joodse 
traditie. Vervolgens komen de wijzen der wereld, om aan dit kind al hun kennis, 
bezit en offer aan te bieden. Ze buigen voor deze nieuwe koning. Welke macht is 
gegeven aan deze zoon van God, dit mensenkind, wordt duidelijk in het verhaal 
van de bruiloft te Kanaän, goddelijke macht. Tegelijk is hij Immanuël, God met 
ons. Zijn levensweg is een weg die wij mensen herkennen en dus begint zijn 
weg niet anders dan met de doop. Na deze centrale teksten stappen we over 
naar het evangelie van dit jaar: Markus. In een close reading, dus kleine stukjes 
tekst, lezen we de eerste twee hoofdstukken tot aan de 40-dagen tijd: en dan 
gaat het over de nieuwe levensleer, de wonderlijke genezing van mensen, het 
omgaan met een geheim en de belijdenis: sta op en wandel. 

15 januari 2012 – Tweede zondag van de Epifanie 
 
11.00 uur : oecumenische dienst in de Mariakerk i.v.m. ‘de week 
   van de eenheid’, pastoraal werker Carmianne Verrips, 
   m.m.v. het oecumenisch koor 
 
Deze dienst is voorbereid door de taakgroep Oecumene en heeft als thema: 
winnen met gevouwen handen 
 
 

22 januari 2012 – Derde zondag van de Epifanie 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting Het Passion (Hummelo) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 1 Samuël 3:1-10; Markus 1:9-20 
 
Doop en roeping. Jezus’ doop is net als onze doop een nieuw begin. Alles wat 
het leven in de weg staat, zo geloven we ten diepste, heeft geen bestaansrecht. 
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Het wordt weggewassen. Vandaar dat in de vroege kerk mensen helemaal kopje 
onder gingen en opnieuw gekleed in witte kleren het nieuwe bestaan tegemoet 
gingen. Doopwater heeft altijd ook de betekenis van doortocht, uittocht, 
bevrijding. Woorden die zijn geworteld in de grote verhalen van het Oude 
Testament, de Exodus. Jezus wordt gedoopt en vervolgens klinkt de roep: volg 
mij. Geroepen worden, geroepen zijn. In onze tijd iets om over na te denken. 
Waartoe ben jij geroepen met dit leven dat jou is geschonken? 

29 januari 2012 – Vierde zondag van de Epifanie 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K.A. Bakker, 
   Doetinchem 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 18:15-20, Markus 1:21-28 
 
Een nieuwe levensleer. Durven we dat vandaag de dag nog aan? Een wijsheid, 
een leer ten uitvoering brengen die haaks staat op het algemene levensgevoel. 
In tijden van crisis, durven we dan uit te dragen dat er hoop is? In tijden van 
overvloed, durven we uit te dragen dat werkelijk leven bestaat in delen met 
elkaar? Jezus heeft geleerd van Mozes welke richtlijnen je helpen tot een leven 
dat van waarde is. Leren van wat in het leven van mensen tot waarde werd. Als 
je het durft om elkaar hierop te bevragen, komen heel basale dingen naar voren: 
het besef dat je er samen voor leeft, dat de tijd en de wereld groter is, jij een 
onderdeel bent. Delen, helen, relaties herstellen … liefhebben, in het besef dat 
de ander net zo is als jij. Het werden tien geboden die de basis vormden van een 
nieuwe samenleving in tijden van grote ontbering, tijden van woestijn. Jezus vat 
het nog eenvoudiger samen in een gebod: liefhebben met heel je hart, je ziel en 
je verstand. Wie naast je staat net zo als jezelf. Een levensopdracht die leidt tot 
grote vreugde. 
 
2 februari 2012 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
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5 februari 2012 – Vijfde zondag van de Epifanie 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende hand : Melissa de Rijder 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen : 2 Koningen 4:18-21, Markus 1:29-39 
 
Wonderlijke genezingen. Jezus geneest, dat is het verhaal van vandaag. Het 
geeft ons het geloof en de hoop op genezing. Toch is de ervaring in ons leven 
soms anders. Staat dat dan haaks op ons geloof, of is het geloof dan niet waar? 
We kunnen genezing als mensen niet afdwingen, we kunnen een helpende hand 
bieden en ziekmakende krachten een halt toe roepen. We kunnen om genezing 
bidden, om nabijheid, om steun onze levensweg te gaan, en in de onmacht en 
het niet begrijpen God aan te roepen. Genezing echter is niet af te dwingen. De 
klacht, zo herkenbaar als onheil je overkomt, staat niet in het luchtledige horen 
we vandaag. De klacht mag zich richten tot God zelf. Veel psalmen verwoorden 
het en zo wonderlijk het klinkt … als je woorden kan richten, dan heb je weet van 
iemand die ze hoort, heb je ergens de stille hoop dat er ergens iemand is bij wie 
je heil mag vinden, ook als je leven het zwaar te verduren heeft. Zou daarin al 
een begin van een ander soort genezing liggen? 

12 februari 2012 – Zesde zondag van de Epifanie 
 
10.00 uur : Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting De Duif 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende hand : Marscha van de Peppel 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 2 Koningen 5:1-15b, Markus 1:40-45 
 
Blijft geheim, geheim? Markus is het oudste evangelieverhaal, en al de teksten 
cirkelen om iets dat wij theologen noemen: “het geheim” ofwel het mysterie. 
Jezus leven, zijn macht en kracht zijn nauwelijks in onze mensenwoorden te 
vatten. We hebben de vieringen, de liturgie nodig om het te vertalen, te ervaren. 
Gebeden, de muziek, de liederen, de uitleg, de stilte …, alles helpt om tot 
uitdrukking te brengen hoe wonderlijk geloof je in je leven draagt. Het geloof in 
deze God van bevrijding en in Jezus met zijn krachtig bestaan op aarde en in de 
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goddelijke Geest, zij die onszelf in beweging brengt en moed geeft. Die ons 
wereldwijd laat denken in verbondenheid met elkaar. 
En toch heeft geheim ook iets wonderlijks. Jezus zegt aan het begin: maak niet 
te veel ruchtbaarheid aan wat je is overkomen, de genezing bijvoorbeeld. 
Tegelijk, hoe meer je iemand iets verbiedt, “je mag het niet verder vertellen”, hoe 
meer het een weg zoekt om toch verteld te worden. Een ‘niet’, een verbod, trekt 
aan, maakt nieuwsgierig. Hoe kan toch deze Jezus, deze mens op 
wonderbaarlijke wijze genezen, en hoe kan je als genezen mens daarover 
zwijgen? Kan iemand zijn mond houden, wanneer zijn leven in een totaal nieuw 
licht komt te staan? Daar gaat het verhaal deze week over. 
 

19 februari 2012 – Zevende zondag van de Epifanie 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte : Help de nieuwe kerk op IJburg 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 43:18-25, Markus 2:1-12 
 
Sta op en wandel! Blijf niet staren naar wat vroeger was, sta niet stil bij het 
verleden, er is iets nieuws begonnen, zie je het? Jezus geneest veel mensen. 
Als een soort climax klinkt vandaag het opstaan van een verlamde man. Een 
verhaal van vriendschap is het ook van wat vriendschap ten diepste vermag. Zijn 
vrienden geloven dat Jezus voor deze man van grote betekenis kan zijn. Geen 
moeite te veel. Ze dragen hem tot op het dak en zorgen op deze wijze dat hij in 
aanraking komt met Jezus zelf. Dan klinken eenvoudige en tegelijk woorden met 
kracht: sta op, zegt Jezus, neem je matras onder de arm en ga! En deze man is 
genezen. Ooit las ik dit verhaal met een man die in een rolstoel zat, hij wou het 
keer op keer horen en ten slotte zei hij: dit geldt dus ook voor mij, ooit zal ook ik 
opstaan. Het was een belijdenis. 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 februari, 19:30 uur. Kopij ontvangen 
na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Van de predikant 
Het nieuwe jaar 
Het nieuwe jaar is begonnen. Met nieuwe voornemens gaan we de weken die 
komen tegemoet. Plannen worden gemaakt, ook in het kerkenwerk. Langs deze 
weg wens ik een ieder van u een goed 2012. In de preek van 1 januari heb ik het 
zo verwoord: Ik wens ons als kerkelijke gemeente het plezier en de inspiratie om 
te mogen leren uit wat het leven ons geeft aan moois, aan ruws, aan 
verwondering en te ontdekken dat Jezus Christus zijn sporen heeft achtergelaten 
en aan ons alleen de opdracht gaf: ga! Leef in jouw tijd. 
 

Heilig Avondmaal 
In november bracht de taakgroep eredienst een advies uit aan de kerkenraad. 
Ze werd gevraagd om na te denken over het vieren van het Heilig Avondmaal. 
De gemeenteavond heeft veel stof tot nadenken gegeven. De pluriformiteit werd 
zeer zichtbaar. De taakgroep legde het volgende aan de kerkenraad voor: 
• Laten we proberen als er avondmaal wordt gevierd geen andere activiteiten 

als bijv. doop of bevestiging te plannen. 
• Laten we minimaal eens per maand Avondmaal vieren, dus regelmatig, maar 

niet noodzakelijk op de eerste zondag van de maand. 
• De taakgroep adviseert om verschillende vormen te gebruiken (in de kring, 

lopend of zelfs aan tafel) en de vorm aan te passen aan de kleur van het 
kerkelijk jaar. Als de kleur tot inkeer roept is de vorm van een lopend 
avondmaal gepast, als de kleur van het kerkelijk jaar de aandacht vestigt op 
gemeenschap is de kring een passende vorm.  In de zomer en herfsttijd 
kunnen we de vorm dan afwisselen. Wel adviseert de taakgroep om dit 
duidelijk kenbaar te maken, bijv. in Samen en op de website. 

Hoe het e.e.a. vorm zal krijgen, moet nu goed over worden nagedacht. We willen 
kijken of het lukt om met Witte Donderdag dit jaar een viering te houden aan tafel 
en misschien ook een keer, net als de Joppers dit in Halle hebben mee gemaakt 
een Agapé-viering organiseren. Stof genoeg om als taakgroep ons over te 
buigen. U hoort er meer van. 
 

Schuldhulpmaatjes 
De diaconie heeft meegewerkt om ook hier in Montferland het project van de 
schuldhulpmaatjes van de grond te krijgen. Naast de voedselbank een nieuw 
initiatief om mensen te helpen die in grote problemen zijn geraakt en van het 
bestaansminimum moet leven. Een schuldhulpmaatje is een deskundige 
vrijwilliger die mensen in financiële problemen of dreigende financiële problemen 
thuis helpt om de financiën op orde te krijgen. Het is een aanvulling op de 
professionele hulpverlening. Weet u iemand in uw naaste omgeving die hier baat 
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bij zou hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de diaconie. Elke vraag 
wordt uiterst vertrouwelijk behandeld! 

Pelgrims 
Onderweg naar Santiago de Compostela, de camino. Je hoort het steeds vaker 
dat mensen deze tocht wandelend of met de fiets ondernemen. Wat je daar zoal 
tegen kan komen, zie je in een tentoonstelling in het Catharijneconvent in 
Utrecht: prachtige kunstwerken, intrigerende verhalen van bekende en 
onbekende, historische en hedendaagse pelgrims. Van harte aanbevolen. 
 
        ds. Annette Melzer 

Rondom de Kerkenraad 
Nog bijna een heel jaar ligt voor ons. Heeft u plannen of gaat het leven gewoon 
door? De jaarwisseling op zich verandert niets aan onze situatie maar is wel een 
mooi moment om het leven te beschouwen, terug te kijken of vooruit te kijken. In 
deze editie van Samen kijkt onze predikant terug op het afgelopen kalenderjaar. 
U kunt daarin lezen hoeveel er gedaan is/wordt en dat velen zich inzetten. Je 
inzetten voor het kerkenwerk heeft twee kanten en beiden mogen genoemd 
worden. Mijn indruk is dat de ene kant altijd genoemd wordt maar de andere kant 
wat minder aandacht krijgt.  
 
Laten we beginnen met het meest genoemde: het kost wel heel veel tijd,  je 
inzetten voor een ander of voor een goede zaak. Daarmee help je anderen en 
dat is fijn, daar kun je zelf ook blij van worden. Dat wil natuurlijk niet altijd zeggen 
dat alles leuk is of dat alles maar gemakkelijk gaat of dat er geen teleurstellingen 
te verwerken zijn, bijvoorbeeld omdat de waardering voor wat je gedaan hebt 
niet altijd zichtbaar is. 
Maar er is ook een andere kant: het verrijkt je leven, het is een plaats waar je 
dingen kunt leren, waar je ervaring kunt opdoen op allerlei gebieden. Die andere 
kant mag u gerust mee nemen als u gevraagd wordt om iets te doen in de kerk 
of als u zelf overweegt om iets te (gaan) doen in de kerk. En de kerk mag een 
plek zijn waar u de gelegenheid en de ruimte krijgt om wat te leren. U hoeft echt 
niet volleerd te zijn om ergens aan te gaan beginnen. 
 
Terug naar 2011. Daarin is werkgroep eredienst gestart met na te denken over 
het vieren van het Heilig Avondmaal. Velen zijn bij de bezinningsavond hierover 
geweest. De taakgroep heeft een voorstel ingediend bij de kerkenraad. Het 
voorstel komt er in grote lijnen op neer dat het avondmaal op verschillende 
manieren gevierd gaat worden. Het sprak de kerkenraad aan, het voorstel was 
goed onderbouwd, het past binnen onze pluriforme gemeenschap, maar op een 
zodanige wijze, dat het inhoudelijk tegemoet komt aan de verschillende 
belevingen. In het komende jaar zal de vorm wisselen afhankelijk van wat er 
speelt in het kerkelijk jaar. De kerkenraad is akkoord met de eerste stap in dit 
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proces. De taakgroep zal het voorstel verder uitwerken en uiteraard nog 
afstemmen met de diaconie. 
 
De kerkenraad heeft op de laatste vergadering van 2011 een voorstel van de 
kinderkerk besproken. De kinderkerk krijgt in de hal een plek waar zij werk van 
de startzondag kan ophangen. Op die zondag zijn de kinderen bezig geweest 
met ons jaarthema, Compassie. De uitwerking hiervan, twee schilderijen, zullen 
opgehangen worden aan de muur op de plaats van de ark van Noach. Op deze 
plek kunnen in de toekomst nieuwe dingen van de kinderen opgehangen 
worden. De ark zal in de koffiezaal komen te hangen. 
Verder heeft de kinderkerk gevraagd of de kinderen op een later tijdstip terug 
mogen komen in de kerk. Afhankelijk van de zondag zullen de kinderen of voor 
de collecte of voor de zegen terugkomen, dit zal voor de dienst afgesproken 
worden met de dienstdoende ambtsdrager. 
 
De laatste vergadering van 2011 was ook de laatste vergadering dat Arja in 
functie als scriba aanwezig was. U kunt zicht vast wel voorstellen dat wij hierbij 
stil hebben gestaan. Arja zeer bedankt voor al het werk dat je hebt gedaan. 
Onze kerkgemeenschap heeft hier veel aan gehad. Het was fijn om te horen dat 
jij aangaf dat je niet alleen veel tijd en energie hebt besteed maar dat het werk je 
ook veel terug heeft gegeven en je verrijkt heeft. Als dat geen aanbeveling is om 
in onze gemeenschap werkzaam te zijn! 
         Johan Boelee 

Jaaroverzicht 
(Een klein onvolledig jaaroverzicht van onze kerkelijke activiteiten) 
 

Joppers 
Het jaar begon met de Taizé jongerendagen in Rotterdam. Enkele Joppers 
vertrokken en kwamen vol verhalen terug. Een belevenis! De joppers zijn zeer 
actief in onze gemeente: een diaconaal project op de zorgboerderij de 
Besselder, meehelpen bij het kinderkerstfeest, voor de vakantie een gezellige 
uitje met de kano, de jeugddiensten en een bijzondere dienst in december in 
Halle waar we met elkaar gevierd en gegeten hebben: Agapé-viering. We namen 
afscheid van de opperjopper Marianne Blom. Dank aan jou Marianne, je hebt het 
jeugdwerk hiermee op de rails gezet. En Wilma neemt het nu op haar zo eigen 
wijze van je over. Continuïteit waardoor er een plek is voor de jeugd om ook 
moeilijke tijden met elkaar te delen! 

De kinderen 
De kinderen krijgen ook steeds meer een vaste plek. Te weinig om echt 
structureel de catechisatie op te starten, zelfs in samenwerking met ’s 
Heerenberg lukte het gewoonweg niet. Nu zoeken we andere vormen. Een ervan 
is de kinderlectorij, waarbij één van de lezingen door een kind wordt gedaan uit 
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een kinderbijbel. Jullie hebben hard geoefend, zowel voor het Bijbelverhaal als 
ook degenen die het gebed uitspraken. Ook aan jullie dank en aan jullie ouders 
die natuurlijk mee hebben geoefend. Voor mij is dit een teken dat we onze 
opdracht de kinderen in het geloof te begeleiden echt waar maken. Een 
bijzonder moment was dat Corné tijdens de doopdienst van gemeentelid tot 
gemeentelid aan de ouders vroeg met welke naam hun kind gedoopt zal worden. 
Een vraag die gesteld werd vanuit het eigen besef van doop. Immers op 
Paasochtend stonden de kinderen bij het doopvont en hadden we het over de 
doopgedachtenis in de paasnacht, ook zij wilden een waterkruisje. Als dat geen 
catechese is! Diaconaal trekken we met de kinderkerk op in het project dat zij 
hebben uitgezocht: de schoenendoos. Tussen oogstdankdienst en advent 
verzamelden we dit jaar opnieuw 65 dozen die door 4 trotse kinderen namens de 
gemeente naar Doetinchem werden gebracht. Dank aan de gulle gevers, dank 
aan de diaconie die verzendkosten voor haar rekening nam! 

De ouderen 
Van de kinderen naar de ouderen. De maandelijkse inloopochtend in 
Meulenvelden is steeds goed bezocht. Dankzij alle helpende handen werden 
mensen opgehaald en komen we in gesprek over levensvragen, 
levenswijsheden, zingen en bidden we met elkaar. Een ochtend die niet meer 
weg te denken is, al beseffen we wel dat hier veel werk achter de schermen 
verricht is en van elke helpende hand dankbaar gebruik wordt gemaakt. Dit geldt 
ook voor de maandelijkse vieringen. Niet alleen op hoogtijdagen maar ook in de 
maanden ertussen. Om en om onder katholieke of protestantse 
verantwoordelijkheid, elke dienst een koor, een boekje, koffie erna. De ruimte die 
klaar wordt gezet, de tafel, het antependium, de Bijbel die als kado vanuit de 
lutherse gemeente in Doesburg ons werd geschonken. Alles maakt dat de 
vieringen voor mensen tot een rustpunt worden. De voorgangers, zo verschillend 
qua kleur en toch allemaal even bewogen en vol inzet. U begrijpt dat deze 
vieringen dankzij al de vrijwilligers zeer gewaardeerd worden. 

De oecumene 
De oecumene heeft een dierbare plaats in onze gemeenschap: de gezamenlijke 
diensten rond de gebedsweek van eenheid en de vredeszondag, de vespers in 
de adventstijd, het oecumenisch koor dat alle diensten op bijzondere wijze met 
nieuwe liederen tot een feest laat worden, het gezamenlijk optrekken tijdens het 
Triduüm, de pelgrimage rond 4/5 mei samen met Emmerich en dit jaar ook 
gespreksavonden. Alles mogelijk gemaakt dankzij een goede samenwerking en 
voorbereiding van de taakgroep oecumene. Op dorpsniveau leeft de oecumene, 
we trekken met elkaar op in lief en leed! 

Pastoraat 
Het pastoraat wordt door een grote groep pastoraal medewerkers gedaan. Hier 
zijn we heel dankbaar voor, want in den lande is dit al lang niet meer 
vanzelfsprekend. We namen afscheid van Anri Broere. Achter de schermen is hij 



12 

veel op pad geweest, heeft deuren weten te openen en werd tot gesprekspartner 
voor velen uit zijn wijk. Dankbaar zijn we voor zijn onvermoeibare inzet. Het werk 
wordt overgenomen. ‘Veel voeten maken licht werk’, we zijn nog op zoek naar 
pastorale medewerkers die gewoon aandacht willen geven, namens de kerk 
rond hoogtijden en ziekte. Een mooie gelegenheid om vaardigheden te leren, 
met mensen te werken. Dankbaar werk. In de taakgroep pastoraat overleggen 
we veel, we leren over vragen als ‘omgaan met verlies’, ‘wat als je voor de 3e 
keer aanbelt en iemand niet thuis is?’, ‘ga je bidden of lees je een gedicht?’, 
‘waar verwijs je door?’, ‘wanneer geef je het door aan de predikant?’, ‘wat als er 
alleen wordt gemopperd op de kerk terwijl jij er juist wél bent?’. Kortom, we 
proberen elkaar te bemoedigen en toe te rusten. Dit seizoen bood mijn collega 
ds. Wessel ten Boom aan om een deel van het pastoraat op zich te nemen. Daar 
zijn we hem heel dankbaar voor. Ook de catechese en de gespreksgroep die 
onder zijn leiding van start ging. We zullen je missen, maar gunnen je van harte 
het beroep naar een eigen gemeente. 

Groot-huisbezoeken 
Ook organiseerden we de Groot-huisbezoeken, een gespreksavond rondom een 
thema met mensen uit de gemeente. Gelooft u mij, het is elke keer een enorme 
organisatie, met veel helpende handen op de achtergrond. En ook dit jaar waren 
het een voor een, goed bezochte en waardevolle avonden. In openheid en 
vertrouwen geloofszaken bespreken, dat doe je niet dagelijks. Op deze avonden 
gaan we dieper in op de vragen die altijd al leefden. Het lukt ons, met de 
beschikbare menskracht, om ieder gemeentelid eens in de 2 jaar voor een 
dergelijke avond persoonlijk uit te nodigen. Een mooi resultaat! 

Heilig Avondmaal 
Er werd veel gepraat over het vieren van het Heilig Avondmaal. We zijn er nog 
niet mee klaar. Vanuit de kerkenraad werd de taakgroep eredienst gevraagd om 
zich te buigen en met een advies te komen. De taakgroep koos om een 
gemeenteavond rondom het Heilig Avondmaal te houden. De opkomst was zeer 
groot, het gesprek buitengewoon vruchtbaar. Nu is er advies uitgebracht aan de 
kerkenraad, daar leest u in deze Samen meer over. Wat heel duidelijk werd, is 
dat we een zeer pluriforme gemeente zijn, maar ook dat we daarbij veel respect 
voor elkaar tonen. Het is niet altijd even makkelijk, maar ook daarin mag de 
gemeente tot een oefenplaats zijn. Al lerende groeit het begrip voor elkaar. 

De evenementencommissie 
Dan hebben we nog de startzondag en de winteractiviteit, allemaal 
georganiseerd door de evenementencommissie. Na de kerkdienst een bijzonder 
programma: in januari leerden we de Djembe spelen, wat een geluid in de kerk, 
wat een ritme! In september een bezoek aan de liturgische tuin in ’s Heerenberg 
en de verkoop van de tuinplanten met een mooi resultaat: het streefbedrag voor 
de elektrische piano is dankzij de inzet van All Together en de gift vanuit de 
classis 2011 gehaald!  
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Onze beide koren 
De Cantorij en All Together, onze beide koren. Geregeld werken jullie mee aan 
de diensten. Dankzij jullie leren we nieuwe liederen en beiden hebben jullie een 
eigen genre, eigen liedkeuze. Blij dat de bijzondere diensten rond kerst en 
Pasen mede dankzij jullie tot sfeervolle vieringen werden. Net als de mondelinge 
verkondiging is een lied en dan nog gezongen ook een uitleg van de schrift, een 
geloofsgetuigenis. All Together krijgt zelfs buiten onze gemeente bekendheid. 
Voor beide koren geldt: we zijn op zoek naar nieuwe leden. Alleen zal de 
Cantorij het nieuwe jaar ingaan als dameskoor. 

Onze diensten 
Dan hebben we nog de veelvoud van onze diensten. Kleur en thema’s genoeg. 
De betrokkenheid bij trouwdiensten, de uitvaarten, de doopdiensten, belijdenis 
tijdens de paasnacht … zorgvuldig één voor één voorbereid, doordacht en 
mogelijk met medewerking van de betrokkenen. Het zijn mijlpalen in het leven 
van mensen en bijzonder is het in onze tijd dat we als kerk daarin met mensen 
mogen optrekken, want het is niet meer vanzelfsprekend en toch: in deze 
diensten werd duidelijk hoeveel geloof voor mensen kan betekenen en tot steun 
kan zijn. 
Een bijzondere ervaring was het Pinksteroratorium, de liederen: kleine preken op 
zich, het tijdelijke koor heeft veel geoefend dankzij de onvermoeibare inzet van 
onze cantrix. Zo kreeg Pinksteren een enorme dynamiek en was er geestkracht 
volop aanwezig. 

Muziek 
Muziek staat in deze gemeente sowieso hoog in het vaandel. Blij zijn we met 
Rolf die ons orgel laat juichen, maar ook ingetogen door de 40-dagentijd leidt. 
Blij zijn we met alle instrumentalisten, de trompet, de altviool, de saxofoon, de 
gitaar, de dwarsfluit, de midwinterhoorn …. Wie weet komen we ooit nog tot een 
klein orkest! 
 
Als ik dit nu alles opschrijf, weet ik dat we dankbaar terugvallen op een klein 
aantal vaste krachten. Niet altijd zichtbaar, maar wel betrouwbaar. De boekjes 
voor de bijzondere diensten, een klus; de kerk steeds weer netjes, schoon, 
opgeruimd, verzorgd; de bloemen, niet alleen de bloemengroet maar ook de 
schikkingen; het koffiezetten zodat we elkaar kunnen ontmoeten na de dienst, de 
voorbereidingen voor de kinderkerk; de levende kerststal; de administratie wat 
een hele klus is; het kerkblad, de website, de lopers van verjaardagfonds en 
kerkbalans, het verzorgen van de tuin, ons kerkhof …. 
Eén taak heb ik nog niet genoemd en dat is die van meedoen, van meeluisteren, 
van meepraten of er gewoon te zijn. Zo zijn we Samen kerk. 
Talenten genoeg om te ontwikkelen, te gebruiken en erin te groeien 
Dankbaar ben ik om in deze gemeente te mogen voorgaan. 
        ds. Annette Melzer 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 
Omdat alles op een laag pitje staat aan het eind van het jaar is er niet zoveel te 
melden.  
Zoals u gemerkt zult hebben is de Staten Bijbel weggeweest om het sluitwerk en 
de buitenkant in de originele staat terug te brengen en zo de beschadigingen 
teniet te doen. Maar voor de Kerstdiensten sierde de Bijbel de kansel weer.  
De stoep voor de ingang van de kerk is helemaal aangesmeerd en hersteld en er 
is een mogelijkheid aangebracht om het hoogteverschil te overbruggen en de 
rolstoelen naar boven te brengen / duwen. Tevens is de hele buitenverlichting 
nagekeken en daar waar nodig vervangen. 
De kachels zijn weer nagekeken en schoongemaakt zodat we de winter (als die 
komt) zonder problemen het hoofd moeten kunnen bieden. 
 

 
Collecten in het vierde kwartaal 2011

€
Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 284,14 

Hoofdcollecte
Kerk en Israël 41,50 
Ned. Bijbelgenootschap 53,95 
Hervormingsdag 63,10 
Missionair werk en kerkgroei 61,00 
Thuiskerkenwerk 53,55 
Pastoraat 85,42 
Kinderkerk 78,95 

Kerk in Actie – zending 106,05 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 94,67 
Kerk in Actie – diaconaat 45,27 
Kerk in Actie – kinderen in de knel 2x 318,57 

Stichting Jetty van Aalsum 52,05 
De Regenboog 91,75 
Lilianefonds 56,12 

Uitgangscollecte
Thuiskerkenwerk 14x 777,62 

Totaal 2.263,71 
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Actie kerkbalans 2012 
Bij het opstellen van de begroting voor 2012 zijn we uitgegaan van de inschatting 
van de resultaten van 2011. De inkomsten van vrijwillige bijdragen spelen daar 
zoals altijd een belangrijke rol in. Het afgelopen jaar hebben we ons mogen 
verheugen in vele toezeggingen in het kader van actie Kerkbalans 2011. 
 
Maar…. nog niet alle toezeggingen zijn binnen, soms ook van mensen die 
hebben toegezegd vóór een bepaalde datum hun betaling te verrichten. Mocht u 
vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft alsnog 
doen?  
 
Op 15 januari gaat de actie Kerkbalans 2012 van start. We vragen u dan om een 
toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2012. De 
actie heeft als thema “wat is de Kerk u (mij) waard?” We vragen u op de man 
(vrouw) af om over die vraag na te willen denken. Want de kerk is het waard om 
je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen. 
 
Een 30-tal vrijwilligers gaan weer op pad om de bekende kerkbalansenvelop bij u 
af te geven. In deze envelop vindt u o.a. een informatiefolder, een brief van het 
college van kerkrentmeesters en een antwoordstrook waarop u kunt aangeven 
hoeveel u dit jaar denkt te kunnen bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U 
kunt deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. 
De antwoordenvelop wordt na één of twee weken weer bij u opgehaald. 
 
Het college ziet uw antwoord met vertrouwen tegemoet. 
 

Eindejaarscollecte 2011 
In december hebben (bijna) alle gemeenteleden een brief met acceptgirokaart 
ontvangen voor de eindejaarscollecte.  
Door administratieve fouten in de recent gewijzigde bestelprocedure voor deze 
brieven, zijn een aantal gemeenteleden niet benaderd. 
Mocht u geen brief ontvangen hebben maar wel willen bijdragen, dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op rekening 1111.01.468 t.n.v. De Protestantse gemeente te 
Didam onder vermelding van eindejaarscollecte. 
 

Collectebonnen  
Als u collectebonnen zou willen kopen moet u bij één van de Collegeleden 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. 
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Verhuur kerkzaaltje en/of huiskamer  
Geef de data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan Ap Folmer en 
natuurlijk ook de wijzigingen! U komt dan niet voor verrassingen te staan! 
 
 Herman Makkinga 
 

Van de Diakonie 
Voedselbank 
Op 23 december 2011 was onze kerk geopend voor het inzamelen van extra 
voedsel voor mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Het was voor de 
derde keer dat de kerken in Montferland opengesteld werden voor dit doel. Het  
resultaat is dat steeds meer mensen hieraan hun medewerking willen geven. 
Ook in ons kleine kerkje aan de Torenstraat werden veel artikelen afgeleverd 
door onze gemeenteleden. Dit maakt het mogelijk dat de gezinnen toch van iets 
extra’s konden genieten tijdens de kerstdagen.  
Namens de Diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 Nees Biemond 

Goede doelen gevonden 
Na onze oproep in Samen zijn er zes aanbevelingen voor goede doelen 
binnengekomen. De Diaconie heeft op basis van de aanbevelingen naar rato 
bijna drieduizend euro kunnen verdelen over de volgende goede doelen: 

Primeros Pasos Guatemala 
Doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden in 
plattelandsgemeenschappen in Guatemala. Dit door toegang tot medische 
faciliteiten en gezondheidseducatie. Hierbij speelt de algemene dagelijkse 
hygiëne een belangrijke rol, hierdoor worden onnodige besmettingen 
voorkomen. 

Dominicaanse activiteiten Huissen- Vakantieweek minima gezinnen 
Alleenstaande moeders die moeten rondkomen van een minimuminkomen zijn 
vooral bezig met het overwinnen van dagelijkse problemen. Aan zichzelf komen 
ze doorgaans niet toe, laat staan aan vakantie. In de zomer worden 
vakantieweken georganiseerd voor deze doelgroep: alleenstaande, vaak 
allochtone, moeders en hun kinderen. Tijdens deze week kunnen zij ontspannen 
en op adem komen. Ook volgen de moeders in deze week een training waarin 
ze hun zelfvertrouwen ontwikkelen en op zoek gaan naar hun kracht en talenten. 

Stichting Inloophuis Dieren – De Boei 
In de ruim 15 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft het inmiddels een vaste plek 
in de regio gekregen. Er is een hechte groep van vaste bezoekers, meestal 
mensen die ergens in hun leven zijn vastgelopen of die in onze hectische 
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samenleving tussen wal en schip zijn geraakt. De inlopers vinden een rustpunt in 
de grote huiskamer, daar zijn ze welkom, daar mogen ze zijn wie ze zijn, daar 
vinden ze een luisterend oor, daar zijn mensen die om ze geven. 

Stichting Steen 
Stichting Steen biedt hulp aan Tibetaanse vluchtelingen in Nepal. Deze stichting 
zet zich o.a. in voor scholing van Tibetaanse kinderen en het bevorderen van 
gezondheid van de Tibetaanse ouderen. 

Hakuma Matata 
Het stichtingsbestuur bestaat uit mensen die een persoonlijke band met Afrika 
hebben. Zij zijn zelf initiërend bezig, leggen contacten en bieden ondersteuning 
aan projecten. Zij kennen de situatie van binnenuit door gesprekken met de 
mensen ter plaatse. Het grondidee van de stichting is dan ook: "Afrika 
ontwikkelen van binnenuit door een kleinschalige aanpak".  

Stichting Sari 
Het doel van de stichting is het bevorderen van de ontwikkeling van kansarme 
kinderen in de regio India, door het verzamelen van gelden die worden gebruikt 
door lokale organisaties. 
 
De diaconie wil u graag bedanken voor uw aanbevelingen. Ook in 2012 zullen 
we dit initiatief voortzetten en een oproep doen, we dragen als diaconie namens 
onze gemeente graag bij aan projecten die u na aan het hart liggen. 
 

Namens de diaconie, Marijn de Kroon 
 

Kerkinactie 
Werkgroep-  

 
De werkgroep wenst u allen een gezegend 2012. Wij verwachten met elkaar 
weer een goed jaar, waarin we omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. Ook nu 
weer hopen we daar samen met u, een bijdrage aan te kunnen leveren. 
  
Het afgelopen jaar hebben we met uw medewerking o.a. aandacht kunnen 
geven aan de projecten in de 40dagentijd, de solidariteitsmaaltijd samen met de 
M.O.V. (De Missie Ontwikkeling en Vrede van de Rooms-katholieke kerk), de 
Paas- en Kerstgroeten naar de gevangenen, fruitbakjes, de kerstmarkt om de 
Wereldwinkel te promoten samen met de M.O.V. en de Wereldwinkel. Waar we 
het hele jaar erg bij betrokken zijn geweest is de technische school in Jessore. 
Laten wij dan ook maar eens zeggen dat we erg blij zijn met uw medewerking 
aan al deze projecten, die het mogelijk hebben gemaakt dat er mensen zijn die 
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nu eens niet tussen wal en schip zijn gevallen of juist daar tussenuit zijn 
getrokken. 
 
Er zijn voor u Kerst- en Nieuwjaarsgroeten gekomen van:  
Jaantje Vink, De vertegenwoordiger van Kerk in Actie uit Utrecht; Wij wensen u 
een Kerstfeest vol licht en een gezegend Nieuwjaar.  
Vanuit Jessore; May the Saviour bless you and your family with his glorious 
happiness. Merry Christmas and Happy New Year. Best wishes from George 
Biswas, directeur van de Christ Church Trade School (CCTS). 
 
Ook dit nieuwe jaar zullen we weer een beroep op u doen om naar elkaar om te 
zien. Wij zullen ons best doen u op de hoogte te houden van de vorderingen van 
waar we, toch in uw opdracht, zoal mee bezig zijn. 
De afgelopen tijd is er weer wat mailcontact geweest met de CCTS, waarin wij 
hebben verteld wat de plannen zijn van ons voor de CCTS. Dhr. Biswas vertelt 
over de vorderingen van de school en de plannen daar. Veel foto’s zijn er 
meegestuurd die zijn terug te vinden op onze eigen kerksite (www.pkn-didam.nl). 
Op de foto’s is te zien dat de school erg modern bezig is. Wat heel bijzonder is in 
een land als Bangladesh, de opleidingen voor meisjes, computerlessen en dat 
alles vanuit een Christelijke basis, ook voor leerlingen met een 
moslimachtergrond. 

Twee mails vanuit Jessore. 
 
Beste meneer Klaas Van Hamburg, 
De beste wensen voor Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar 2012 van Christ 
Church Trade School, Jessore, Bangladesh. 
We hebben uw e-mail van 1 december ontvangen. Allereerst, Gods zegen voor 
U allen. Uit uw mail lezen we dat u en uw taakgroep hard aan het werk zijn voor 
onze CCTS. 
Uw email van 16 augustus hadden we ook beantwoord, maar misschien heeft u 
die niet ontvangen, daarom stuur ik hem nog een keer. In een latere mail noemt 
U een aantal dingen, en vraagt u om foto's en een DVD om te helpen bij 
toekomstige acties. 
Bijgaand stuur ik een aantal foto's. Zodra wij het hebben zal ik u het jaarverslag 
van 2011 sturen. 
U vroeg ook om een DVD over de “Church of Bangladesh”. Zodra ik in het 
Dhaka bureau ben zal ik u die sturen. 
Hoogachtend, 
George H. Biswas 
Schoolhoofd/directeur 
CCTS, Jessore. 
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Beste meneer K. H. Van Hamburg . 
Groeten van Christ Church Trade School Jessore. 
Hartelijk dank voor uw e-mail van 16 augustus. We hebben uw brief aandachtig 
gelezen. Ik was heel verrast om te lezen dat mijn droom zal worden vervuld door 
de genade van God en u en uw kerkleden (kerk in actie Didam). We konden niet 
vermoeden dat God mijn droom zo snel zou vervullen door u. Om dit goede 
nieuws te delen ga ik naar Dhaka (hoofdstad van Bangladesh) om mijn vreugde 
te delen met dominee Paul S. Sarkar, voorzitter van CCTS en CBSDP. Bij 
voorbaat willen we u, de taakgroep, die geld voor ons inzamelt bedanken. We 
zullen uw advies in gedachten houden. Ik geloof in het licht van God, de 
almachtige. 
Ik wacht die dag af. 
 
Gods zegen voor u allen, 
Hartelijke groet, 
 
George H. Biswas 
Principal 
Christ Church Trade School  
Jessore, Bangladesh 
    Namens de  werkgroep Kerk in actie 
       Klaas  van Hamburg 

“Stilstaan bij het einde” 
 
Gemeenteavond op woensdag 22 februari 2012 met als thema:  

 “Stilstaan bij het einde”. 

 
 
 

Locatie: zaaltje van de protestantse kerk aan de Torenstraat nr. 10, 
19.45 uur inloop met koffie/thee, start om 20.00 uur tot 22.00 uur. 
 

De taakgroep pastoraat nodigt u van harte uit voor deze avond, die geleid zal 
worden door onze predikante Annette Melzer. 
 
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken, een familielid, een goede 
vriend of een kennis komt te overlijden. Op deze avond willen we doorpraten 
over de betekenis hiervan. Veel gestelde vragen rondom het einde komen aan 
de orde. We willen proberen een antwoord te zoeken. 
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De leden van de taakgroep hebben materialen verzameld, in de vorm van 
praktische handleidingen, die u tijdens deze avond kunt inzien. Ook is er een 
literatuurlijst opgesteld die u kunt meenemen.  
 
De nadruk zal liggen op het uitwisselen van informatie. 
De taakgroep pastoraat heeft er het volste vertrouwen in dat deze avond, onder 
leiding van onze predikante, de moeite waard zal zijn. 
        Arrie van der Vliet 

Thomasviering 
 
ZATERDAG 4 februari, 19 UUR in de ANDREASKERK 
op de MARKT te ZEVENAAR  
 
Ook in 2012  zijn er weer Thomasvieringen. De 
onderwerpen die we voor dit jaar gekozen hebben zijn  
Humor, Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Deze eerste viering gaat over Humor.  
Als het over geloof of godsdienst gaat wordt meestal 
nogal ernstig gedaan.  
Dat is jammer want humor is gezond, het werkt bevrijdend en ontspannend.  
Het is goed als we onszelf en de dingen die ons bezig houden niet altijd zo 
serieus nemen en kunnen relativeren. Bij deze viering mag dus volop gelachen 
worden. We hopen het thema op inspirerende, en hier en daar wat ludieke wijze, 
aan de orde te stellen. En het zal, zoals gewoonlijk, via muziek, liederen, 
beelden en gedichten worden belicht. Het koor ‘One Step Beyond’ onder leiding 
van Rein Helmink verleent medewerking.Paul Sweers speelt piano. 
  
Met een knipoog en een lach, in eenvoud, verwondering, stilte en spiritualiteit, 
zullen we overhet thema nadenken.  
 
We hopen op een ontspannende viering. 
 
Voor meer informatie: parochiesecretariaat, tel. 0316-523468 
 
U bent van harte welkom.  
         Henk Herstel 
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2e klusdag in Halle!  
 
Op 19 november gingen wij klussen op “Den Besselder”. Er viel van alles te 
doen op deze zorgboerderij; een bordspel maken, een wand slopen, een 
laarzenrek maken, een border maken etc. 
Ik zelf heb geholpen bij het maken van een laarzenrek. Dit verrijdbaar rek staat 
buiten en de kinderen pakken 
hier de laarzen als ze 
buitenactiviteiten hebben. Het 
was leuk om te doen en met een 
beetje hulp hebben we er iets van 
kunnen maken. Na het klussen 
gingen we gezamenlijk soep en 
macaroni eten. Hierna werd er 
volop airhockey en tafelvoetbal 
gespeeld. Toen de afwas klaar 
was nam iedereen een stoel mee 
naar buiten en daar gingen we 
om het kampvuur zitten. Een 
gitaar en marshmallows konden natuurlijk niet ontbreken en dus sloten we al 
zingend een leuke dag af. 
  Hilde Luiten (namens de jongeren van Didam & Halle) 

Maria, de kracht van de liefde 

 
Meedoen aan een musical is een seizoen lang samen optrekken en dan …… 
een verhaal vertellen. Het is een geweldige belevenis. 
 
Na het enorme succes van de musical Paulus, dat in april 2010 drie keer voor 
een uitverkochte zaal met enthousiast publiek zorgde, was er binnen de 
Protestantse Gemeente Doetinchem veel animo om opnieuw samen een musical 
in te studeren en uit te voeren. 
Gekozen is voor de musical Maria, de kracht van de liefde. Gerard van Midden 
en Gerard van Amstel schreven deze boeiende en eigentijdse musical, die in het 
weekend van 20, 21 en 22 april 2012 uitgevoerd zal worden in de theaterzaal 
van de Ontmoetingskerk, Meestersstraat 2 te Doetinchem. 
 
Kijk voor verdere informatie op de website www.maria-doetinchem.nl  
 
          Teus Beijer 
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Het kinderkerstfeest in beeld 
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Inloopmiddag 
 
8 december was een actieve inloopmiddag. 
Onder de deskundige leiding van Dicky Zegers, Garry Jansen en Herman 
Makkinga werd er flink gewerkt aan het maken van kerstkaarten. Zelfs sommige 
aanwezige mannen gaven zich over aan deze kunstige handenarbeid. 
En degenen die hier niet zo veel voor voelden, hielden zich bezig met het 
uitwisselen van kerkelijk nieuws en wereldnieuws. 
De volgende middag hopen we te houden op donderdag 26 januari, uiteraard op 
dezelfde tijd, 14.30 uur. 
Heeft u zin om ook eens te komen kijken, stap gerust vrijblijvend binnen. Slecht 
ter been zijn hoeft u niet tegen te houden, bel 223357 en u wordt gehaald en 
weer thuis gebracht. 
          Jan Hagen 

Winteractiviteit 
 
Zondag 22 januari zal er naast een jongerendienst ook de winteractiviteit 
plaatsvinden. 
We denken dat we een gezellig programma voor u allen hebben uitgedacht! Ook 
de kinderen kunnen gewoon met het programma mee doen! 
Zoals gewoonlijk beginnen we met de dienst, gevolgd door het programma en tot 
slot de gezamenlijke maaltijd. We blijven in de kerk, dus het is voor iedereen 
toegankelijk. Het programma ziet er ongeveer zó uit: 
 
• 10:00 uur: kerkdienst,  
• 11:15 uur: koffie met wat erbij, 
• 12:00 uur: start programma, 
• 14:30 uur: maaltijd,  
• 15:00 uur: afsluiting.  
 

Het zou heel fijn zijn als u zich van te voren opgeeft! 
 
Dat kan bij Anneke Ketterink, liefst via de mail: 
lakz@planet.nl, of telefonisch: 0316-221752. 
        

         Arja de Kroon 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 februari, 19:30 uur. Kopij ontvangen 
na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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In memoriam 
 

         Yesterday is a history 
                 Tomorrow is a mystery 

              Today is a gift! 
 

Zondag 11 december jl. is Eddy Siebelink overleden op de leeftijd van 56 jaar. 
Eddy was één van de begeleiders van de Roemeniëgroep en maker van de 
vogelhuisjes van de inzamelingsactie van vorig jaar. 
 
Zijn begrafenis was op 16 december in Halle. Wij zijn met bijna de hele groep 
naar de begrafenis geweest.  
 
We zullen hem missen!  

 
 
        Namens de Roemeniëgroep, Wilma Blom 

 

Personalia 
Bedankjes 
• In de eerste plaats wensen we u allen een voorspoedig en vooral gezond 

2012 toe. 
Op onze Robijnen huwelijksdag werden wij namens u, door onze pastorale 
medewerkster Nel Blom, verrast met gelukwensen en een mooi boeket 
bloemen. 
          Hartelijk dank hiervoor. 
          Ria en Fred Spijkerman 
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• Beste mensen, 
 
Als je als lid van onze Didamse Kerkgemeenschap iets overkomt, begint er 
verassend veel op pastoraal gebied. Dit hebben Riet en ik in het afgelopen 
jaar ervaren. 
Voor al de belangstelling die wij hebben gekregen toen mijn ongeval als 
fietser met een auto hier bekend werd, kwam een ware golf van medeleven en 
hartelijkheid op gang, reikend van Oostkapelle tot in Didam. 
Nu mijn herstel, met name ook van mijn zware hersenschudding, een eind is 
gevorderd vond ik de tijd aangebroken, om mijn dankbaarheid voor alle 
belangstelling in welke vorm ook, kenbaar te maken.  
Allen die direct of indirect daar bij betrokken waren heel hartelijk bedankt voor 
de goede woorden, bloemen,gedichten, een en ander mede namens Riet die 
ook een zware tijd achter de rug heeft. 
Wij willen jullie allen bij dezen de "warme douche" uitreiken en besluiiten met 
de volgende wensen voor het nieuwe jaar, met heel veel: 
                            lente             "hoop" 
                            zomerse       "warmte" 
                            herfstig         "geluk" 
                            winterse       "geborgenheid"  
 
          Hartelijke groeten,  

          Riet en Theus Kamermans                

Gedoopt 
• Op 11-12-2011 Joost, zoon van Chris en Miriam Eysink-ten Bosch 

Doetinchemseweg 87. 

Gevestigd 
• Mevr. S.Wijtten,       Fazantstraat 9. 
• Mevr. P.van der Meijde-Bokelman en 2dochters, Heeghstraat 47. 
• Dhr.B. Schoonweiler,       Frater Leonardistraat 33 

Verhuisd 
• Mevr. A. van der Leeden – Nouwen van  Gruttostraat 5 naar 

         Verheystraat 4 kamer 226. 

Vertrokken 
• Naar Westervoort:  Mevr. I. Weststeijn,  Pr.Bernhardstraat 3. 
• Naar Arnhem:  Dhr. S. Bakker,   Spoorstraat 33. 

Overleden 
• 06 januari 2012  Dhr. T.G. Olthof, Liemersweg 18. 
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Agenda 
15 jan 11.00 uur Oecumenische dienst in de Mariakerk i.v.m. ‘de week van 

de eenheid’, pastoraal werker Carmianne Verrips, m.m.v. 
het oecumenisch koor 

16 jan 14.00 uur Pastoraat overleg 
 19.45 uur Gospelkoor 
 20.00 uur Overleg moderamen, bestuur Heilige Gabriël en taakgroep 

Oecumene in het parochiecentrum 
17 jan 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
  Diaconie 
18 jan 20.15 uur Gespreksgroep 30+  (t.h.v. Unster 10) 
22 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

aansluitend de winteractiviteit 
23 jan 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur  Gospelkoor 
24 jan 19.30 uur Cantorij 
26 jan 14.30 uur Inloopmiddag 
29 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. K.A. Bakker, Doetinchem 
30 jan 19.45 uur Gospelkoor 
31 jan 19.30 uur Cantorij 
 18.30 uur Inleveren kerkbalansformulieren 
02 febr 15.30 uur kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
05 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
06 febr 19.45 uur Gospelkoor 
07 febr 19.30 uur Cantorij 
12 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
13 febr 19.45 uur Gospelkoor 
14 febr 19.30 uur Sluitingsdatum voor kopij Samen no. 2 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
15 febr 20.15 uur Gespreksgroep 30+ 
19 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
20 febr 19.45 uur Gospelkoor 
21 febr 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
22 febr 20.00 uur Gemeenteavond – onderwerp: “Stilstaan bij het einde”
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Van de redactie 
 
De redactie van SAMEN wenst U allen een gezegend en vreugdevol 2012. 
 

    Verschijningsdata SAMEN 2012 
 

Kopij inleveren uiterlijk opmerking Verschijningsdatum Nr 
dinsdag 3 januari 2012   zondag 15 januari 2012 1 

dinsdag 14 februari 2012 Start 40-dagentijd zondag 26 februari 2012 2 
dinsdag 20 maart 2012 Palmpasen zondag 1 april 2012 3 

dinsdag 1 mei 2012   zondag 13 mei 2012 4 
dinsdag 19 juni 2012   zondag 1 juli 2012 5 

dinsdag 14 augustus 2012   zondag 26 augustus 2012 6 
dinsdag 2 oktober 2012   zondag 14 oktober 2012 7 

dinsdag 20 november 2012 1e advent zondag 2 december 2012 8 
dinsdag 1 januari 2013   zondag 13 januari 2013 1 
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