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Wat te doen bij 
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Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
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Stand januari 2012 
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Voorwoord 
      
    Dromen en ontdekken 
 

God, help ons om zo nu en dan 
Even stil te staan, 
 
Zoals nu. 
 
Om na te denken 
Over onszelf en de wereld. 
 
Geef dat we dan dromen 
Over hoe het kan zijn. 
 
Dan ontdekken we ook 
Wat er nog moet veranderen. 
 
     Uit: ‘Medemens’ 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 20 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 26 februari t/m zondag 25 maart 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 

Van graffelkruis naar Levensboom 
Dit jaar geeft de schikking van het bloemstuk de leidraad weer die we willen 
aanhouden in de 40dagentijd. Een leidraad tot inkeer en nadenken. De 
40dagentijd is een tijd in de kerkelijke kalender van soberheid, vastentijd, 
lijdenstijd. Ieder kan aan deze weken een eigen invulling geven en zich op het 
grote feest van Pasen voorbereiden. Op het alternatieve rooster wordt de hele 
tijd uit het Bijbelboek van de profeet Ezechiël gelezen. Wij houden ons dit jaar 
aan de evangelieteksten, maar Ezechiëls woorden dragen ons ook daarin. In 
hoofdstuk 17 van zijn boek schrijft hij over de ceder waarvan een klein twijgje 
wordt geplukt en geplant op de hoogste berg. Het twijgje zal tot een boom 
uitgroeien die vruchten voortbrengt en schaduw zal geven. Dit beeld willen we 
vasthouden. 
 
“Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een twijgje 
wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge, verheven berg. Op de hoogste 
berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten 
voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van 
zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn.” 
 
Dit twijgje dat uitgroeit tot een krachtige boom is een profetisch beeld; het kruis 
dat Jezus draagt voor ons, is ook het symbool dat leven geeft: beeld van lijden 
dat hij in solidariteit tot het uiterste met ons draagt. Het lijden van hemzelf maar 
ook ons menselijk lijden en het lijden van de wereld. Ze komen in het kruis 
samen. Met Pasen vieren we de opstanding hieruit, de levensboom die vrucht 
draagt, die met de woorden van Psalm 1 stevig geplant is aan stromend water, 
vrucht draagt en alles tot bloei laat komen. Door lijden heen is er een weg 
gebaand door Christus zelf om op te staan. 

26 februari 2012 – 1e zondag 40dagentijd: Tot inkeer komen 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Helpende hand  : Christien van der Vliet 
Klokkenluider  : Wim Bikkel 
Lezingen   : Genesis 9:8-17; Marcus 1:12-15 
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In de oude kerk vormde de 40dagentijd een catechetisch traject voor de 
doopleerlingen die met Pasen in de geloofsgemeenschap opgenomen werden. 
Vandaar dat er kernteksten uit het Oude en Nieuwe Testament werden gelezen 
in de zondagen op weg naar Pasen. Deze 1e zondag is dat het verhaal van de 
boog in de wolken als teken van het verbond dat God met Noach sluit. In de 
tekst uit het Nieuwe testament wordt Jezus de woestijn ingestuurd nadat hij door 
Johannes gedoopt is. Doop en inkeer, het zijn stappen die je leven een nieuwe 
richting kunnen geven. Je neemt de beslissing om dingen structureel te 
veranderen, met Gods hulp, en tegelijk ligt de verzoeking op de loer om op de 
oude voet verder te gaan. De woestijn staat symbool voor dit gevecht.  
 

1 maart 2012 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A. U Melzer 

4 maart 2012 – 2e zondag 40dagentijd: Aanwezig 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
      mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Helpende hand  : Ellen Geven 
Klokkenluider  : Klaas van Hamburg 
Lezingen   : 1 Koningen 19:9-18; Marcus 9:2-10 
 
Het verhaal van Elia is een verhaal dat doet huiveren. Moe gestreden van zijn 
werk, opgebrand verbergt hij zich in een grot. Juist daar zal hij God ontmoeten. 
Het wordt beschreven als een heftige gebeurtenis, storm, aardbeving, bliksem – 
vreselijk voor de profeet die levensmoe is en zich het liefst voor God en allemaal 
verbergt. Na de heftigheid treedt er een stilte in. Er klinkt een stem van stilte. Als 
Elia zich dit realiseert, het hoort, trekt hij zijn mantel over zijn hoofd en verbergt 
zich nog meer. ‘Wat doe je hier, Elia? Of te wel ‘Mens waar ben je?’ 
Er is een verhaal van de koster in de synagoge in het getto van Warschau 
tijdens de 2e Wereldoorlog. Iedere ochtend komt hij in de sjoel om zijn 
morgengebed te zeggen. Eerst nog met vele anderen, maar het worden er 
steeds minder, één voor één worden ze afgevoerd, totdat de koster alleen 
overblijft. Hij heft zijn armen ten hemel en schreeuwt het uit: ‘Hoe je je best ook 
doet, Gij daarboven, om mij van mijn geloof af te brengen, het zal je niet lukken. 
Elke dag weer zal ik hier zijn en zal ik de Naam van de Eeuwige aanbidden’ … 
totdat ook hij werd weggevoerd en het getto in vlammen opgaat. 
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11 maart 2012 – 3e zondag 40dagentijd: Ruimte maken 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed,  
      ds. H.J. van der Wilt, Silvolde 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Helpende hand  : Melitta van der Vliet 
Klokkenluider  : Dick Schep 
Lezingen   : Exodus 20:1-17, Johannes 2:13-22 
 

De evangelielezing voert ons naar de tempel van Jeruzalem, gebouwd rond de 
ark van het verbond met daarin de tien geboden. Leefregels voor een vruchtbaar 
samenleven. Jezus heeft deze regels op een joodse wijze uitgelegd in zijn 
Bergrede. Zij staan in de context van de komst van Gods koninkrijk. Waar Israëls 
bevrijdende God regeert, zal niet meer gemoord worden, maar het leven worden 
doorgegeven. Men zal daar niet stelen, maar delen, woorden zullen daden zijn 
en God zelf zal alles in allen zijn. 

18 maart 2012 – 4e zondag 40dagentijd: Delen voor verandering 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Helpende hand  : Marleen Geven 
Klokkenluider  : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen   : Jozua 4:19-5:1,10-12; Johannes 6:4-15 
 

Klein Pasen! We zijn halverwege de 40dagentijd en mogen even proeven van 
wat we verwachten. ‘Verheug je Jeruzalem’. Uit het Oude Testament lezen we 
de doortocht door de Jordaan naar het beloofde land. Stenen worden opgericht 
om dit moment voorgoed te gedenken. Marcus in zijn evangelie vertelt ons over 
de wonderlijke spijziging. Brood dat er was voor iedereen. Een daadwerkelijk 
visioen. Jezus geeft de woorden van de Thora om daarvan te leren, ze net als 
brood op te eten, ze zijn als teerkost voor eeuwig leven.  

25 maart 2012 – 5e zondag 40 dagen tijd: Loslaten om te leven 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte   : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk  : Trudi Boelee 
Helpende hand  : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider  : Henk Boender 
Lezingen   : Jeremia 31:31-34; Johannes 12:20-33 
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Een centrale tekst die we lezen in het profetenboek van Jeremia. Hoor, hoe de 
intimiteit van God de mens zoekt. Zijn verbond, hij legt het mensen in hun hart, 
daar wordt het opgeschreven, daar mag de mens het bij zich dragen. God zal 
niet meer denken aan wat verkeerd is gegaan, maar een nieuw begin maken. De 
psalm van deze zondag houdt ons bij de les: van David leren we hoe pijnlijk het 
kan zijn om fouten te maken in je leven. Maar om die fouten als mens tegenover 
God uit te durven spreken is een stap in de goede richting. Even lijkt het dat 
David zich wil verstoppen en zegt: ‘ik was schuldig toen ik werd geboren’. Dat 
klinkt bijna als: ‘we zijn toch allemaal zondaars’. Maar David excuseert zich niet 
en de psalmist roept tot God om weer rein te worden. Mooi hoe de tekst dan 
ondanks alles toch het vertrouwen uitstraalt in God. Wie niets in handen heeft, 
mag alles van God weer verwachten. David doet daar een beroep op. 
 

Rondom de kerkenraad 
Zoals sommigen weten zijn Annette Melzer, Ria Boon, Trudi en ikzelf mee 
geweest met een studiereis naar Israël. Deze reis duurde 12 dagen en we zijn 
hiervan net terug gekomen. Alhoewel we dat nog niet afgestemd en afgesproken 
hebben, zullen we zeker nog op deze reis terugkomen. Als eerste stap leek het 
me goed om u iets over deze reis in deze SAMEN te vertellen. Hopelijk geeft dat  
het gevoel “daar zou ik nog wel meer over willen horen en zien”.  Beide is 
mogelijk. Het laatste vergt nog wel uitzoeken en selecteren, want zo’n 800 foto’s 
zijn niet geschikt om te laten zien maar wel om een keuze te kunnen maken. 
Voor deze SAMEN heb ik een foto uitgekozen die hieronder staat. 
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Deze foto is van de klaagmuur maar vanuit een wat andere positie dan u wellicht 
gewend bent. U ziet de klaagmuur aan de rechterzijde van de foto. Wellicht 
omdat het regende die dag waren er niet veel mensen die bij de muur stonden te 
bidden. Verder ziet u de Dome of the Rock die staat op de Tempelberg. Dit is 
wat je veel tegenkomt in Israël: Jodendom, islam en christelijke gebouwen, 
kerken, monumenten en heiligdommen vlak bij elkaar. Veelal, vooral in 
Jeruzalem, gade geslagen door militairen.  
Het was een studiereis heb ik aan het begin gezegd, dus u vraagt zich wellicht af 
en wat heb je dan geleerd op deze reis? Uiteraard niet hoe het conflict in Israël 
opgelost moet worden. Wel hoe geweldig complex de situatie is en dat voor 
ieder standpunt wel wat te zeggen valt. We hebben mensen gesproken, zowel 
joden als Palestijnen die zich inzetten voor de dialoog. Dit is de boodschap die ik 
u wil meegeven. De Israëlische politiek maakt de dialoog tussen Palestijnen en 
joden steeds lastiger. De gevolgen hiervan kan ik illustreren met het volgende 
eenvoudige voorbeeld: wij zaten in Oost Jeruzalem in een hotel. Op een avond 
was er een joodse spreker uitgenodigd. Deze spreker kwam nooit in oost 
Jeruzalem en durfde er ook nauwelijks te komen, terwijl het helemaal 
toegankelijk is. In Jeruzalem staat er geen letterlijke maar wel een denkbeeldige 
muur tussen de wijken en de verschillende bevolkingsgroepen. Het is dan ook 
zeer indrukwekkend (ik hoop u daar later nog wat meer over te kunnen vertellen) 
dat er mensen zijn die toch de brug naar de ander slaan. Zich daar voor inzetten. 
Zelfs in situaties waar ze te lijden hebben van wat de andere groep doet, 
proberen toch in gesprek te blijven en niet opgeven. Wat de oplossing zal zijn 
weet ik niet, maar wel dat het niet zonder de dialoog kan, niet zonder begrip voor 
elkaar en niet zonder met elkaar in gesprek te zijn. In gesprek blijven met elkaar 
dat verrijkt ons leven en is zelfs van levensbelang. De bijbel vertelt ons dat God 
met ons in gesprek wil blijven. Hij steekt zijn hand naar ons uit. Ik denk dat wij als 
opdracht hebben de hand naar elkaar uit te steken door met elkaar in gesprek te 
blijven. Dat is iets wat we allemaal kunnen doen waar je ook woont. 
            Johan Boelee 

Het College van Kerkrentmeesters 
Doordat er een wisseling van functie en een zolderopruiming heeft plaats gehad 
is er nogal wat archief vrij gekomen. Er wordt dus in hoog tempo, door de 
archivaris Jos Witte met 2 helpers, niet zonder resultaat, aan gewerkt.  
Tijdens de stormdagen is de schoorsteenkap van de pastorie gewaaid. Gelukkig 
heeft deze kap verder geen schade aan het dak veroorzaakt en is inmiddels 
weer op z’n plaats terug gekeerd.  
Herman ten Brinke heeft op verzoek van de kerkenraad één essay geschreven 
over de historie van de begraafplaats die onder ons beheer valt en één essay 
over de geschiedenis van onze Staten Bijbel.  
Voor onze begraafplaats zijn nieuwe aluminium looproosters aangekocht die 
rond het graf worden gelegd in plaats van de (soms gladde) steigerplanken. 
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Deze roosters hebben hun beoogde doel (minder glad, lichter, beter schoon te 
houden) al bewezen bij de begrafenis van mevrouw Garst.  
Het zal u opgevallen zijn dat er in de kerkzaal (tweede raam van achteren) een 

raamwerk is gemonteerd met drie gebrandschilderde ramen 
erin, deze ramen bleven over na de verbouwing/uitbreiding van 
onze kerk in 1973. Deze ramen kwamen bij de vernieuwing 
van de verwarming weer op de proppen en om ze te sparen 
werd deze constructie door Herman ten Brinke  bedacht. De 
ramen dateren uit ongeveer 1950.  
Ons College is druk doende geweest met de actie Kerkbalans. 
U leest hier elders over, maar ik wil wel sluiten met een strofe 
uit “Hervormde kerk Didam in de steigers”(1972): Geld is niet 
onbelangrijk. Maar het is meer middel dan doel. Doel is om 

mensen te betrekken bij een stukje verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de gemeente van Christus in ons dorp. Die gemeente is er voor de lof Gods 
en voor de dienst aan de wereld. Waar dàt goed zit, daar komt het met het geld 
ook in orde!  
         Herman Makkinga, secretaris 

Actie Kerkbalans 2012 
De actie Kerkbalans is weer achter de rug. Door de invoering van het nieuwe 
ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk heeft het ons nog al wat extra 
werk opgeleverd omdat alles niet zo liep als voorgaande jaren, maar uiteindelijk 
is alles weer goed gekomen. We danken weer allen die ons bij het brengen en 
halen van de enveloppen behulpzaam zijn geweest; ook zij hadden in sommige 
gevallen meer werk dan andere jaren. 
En dan nu het resultaat. Gezien onze dringende oproep in de begeleidende brief 
hadden we gehoopt op meer. Dat is niet gelukt. De toezeggingen belopen  
€ 45.234,00 en dat is € 1.000,00 minder dan in 2011. Toch denk ik dat er reden 
is voor begrip, want in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin het geefgedrag 
vrij constant was, zijn er nu aanpassingen naar boven en naar beneden. We 
denken dan ook dat we begrip moeten opbrengen voor diegenen die, door hun 
eigen financiële positie, hun bijdrage hebben moeten verlagen. Aan de andere 
kant zijn we dankbaar voor diegenen die onze oproep hebben opgepakt en 
positief hebben gereageerd. Al met al blijft onze financiële positie zorgelijk en 
daarom blijven giften, ook boven het toegezegde, natuurlijk hartelijk welkom.  
We willen u in dit verband ook nog eens nadrukkelijk attenderen op de 
mogelijkheid om de kerk in uw testament te gedenken. Dit kan door middel van 
het vermelden van een legaat (= een vast bedrag nalaten aan uw kerk) of van 
een erfstelling (= uw kerk voor een bepaald percentage mede-erfgenaam 
maken) in uw testament. Dit kan geregeld worden bij de notaris; voor nadere 
informatie kunt u ook altijd terecht bij een van de kerkrentmeesters.   
           Gerrit Kooij, voorzitter 
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In de volgende tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 2011 
Ontvangen t/m 8 februari: € 44.187,00 
Binnenkort worden herinneringsbrieven  verstuurd aan gemeenteleden die hun 
toegezegde bijdrage nog niet (geheel) hebben voldaan. 

Eindejaarscollecte 2011 
Ontvangen t/m 8 februari: € 1.143,00 
Alle gevers hartelijk dank. 

Collectebonnen 
Vraag ernaar bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  
Altijd gemakkelijk, geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij de 
belastingen. 
Een kaart kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1,00.  

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Wij vragen u dringend om data van activiteiten vroegtijdig door te geven aan de 
heer Ap Folmer. Dit geldt uiteraard ook voor wijzigingen!! 
Het kerkzaaltje en de huiskamer worden namelijk ook verhuurd aan derden. 
 
         Wim Kooijman, penningmeester 

Bedrag Aantal

2012 2011 2010 2009

geen toezegging / niet ingeleverd 50 44 43 52

 € 1,00 t/m  € 50,00 118 138 137 131
 € 51,00 t/m  € 100,00 60 56 54 56

 € 101,00 t/m  € 200,00 43 45 51 53
 € 201,00 t/m  € 300,00 35 34 29 21
 € 301,00 t/m  € 450,00 16 17 21 22
 € 451,00 t/m  € 700,00 17 18 18 17
 € 701,00 en meer 6 6 6 7

totaal aantal enveloppen 345 358 359 359

totaal toezeggingen in euro's € 45.234 € 46.281 € 46.543 € 46.171
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Kerkinactie 
Werkgroep-  

De 40dagentijdcampagne 2012 
Met als thema:Voor de verandering. 
 
In de 40dagentijd doen we de dingen vaak net even anders. Door bezinning en 
door te vasten, richten we ons op God en onze naasten. We leven toe naar 
Pasen, het feest dat echte veranderingen mogelijk maakt. Dichtbij en ver weg 
bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun 
land. Wij kunnen hierbij tot steun zijn. Geloof ook in verandering! 
De 40dagentijd loopt van aswoensdag 22 februari tot en met stille zaterdag 7 
april. Op zondag 8 april is het Pasen 

Zondag 1 (26 febr) Voor de verandering weer even kind 
zijn 
Op de eerste zondag in de 40dagentijd staat het werk van 
de Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid 
(kortweg: De Vrolijkheid) centraal. Deze stichting 
organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 

die in asielzoekerscentra zitten. De Vrolijkheid biedt vluchtelingenkinderen de 
kans om voor de verandering eens niet met grote mensen problemen bezig te 
zijn, maar gewoon weer even onbezorgd kind te zijn. 

Zondag 2 (4 maart) De kerk zorgt voor verandering in 
Cuba 
Op de tweede zondag in de 40dagentijd staan we stil bij het 
kerkelijk opbouwwerk in Cuba. Sinds begin jaren negentig 
verkeert Cuba in een zware economische crisis als gevolg 
van het stopzetten van steun uit Rusland. In de 
problematische Cubaanse samenleving probeert de 

kerkelijke organisatie CCRD positieve verandering teweeg te brengen door 
pastorale zorg, praktische hulp aan kwetsbare groepen en training aan 
predikanten om zich in te zetten voor hun omgeving. Door deze geïntegreerde 
aanpak is echte verandering mogelijk, ook in Cuba. 

 Zondag 3 (11 maart) Voor de verandering koken op 
biogas (India) 
Op deze derde zondag in de 40dagentijd willen we 
aandacht besteden aan biogasinstallaties in India. Biogas is  
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een heel goed alternatief voor de traditionele kookmethode op hout of 
oogstresten. Koken op biogas betekent een grote verandering voor de arme 
bevolking in India. Ze krijgen nu minder schadelijke stoffen binnen en hoeven 
niet meer urenlang naar hout te zoeken. Bovendien neemt de CO2-uitstoot per 
gezin en per jaar met 3 ton af. Daarmee kunnen wij hier onze uitstoot 
compenseren. Zo gaan we samen klimaatverandering tegen.  

Zondag 4 (18 maart) Voor de verandering de zorg delen 
(NL) 
Op deze vierde zondag in de 40dagentijd staat het 
Vakantiebureau (officieel: hetvakantiebureau.nl) centraal. 
Het Vakantiebureau organiseert vakanties voor ouderen en 
mensen die wat extra zorg en aandacht hard nodig hebben, 

zoals echtparen van wie de partner (thuiswonend) dementerend is. De diaconale 
vakanties geven deze mantelzorgers en hun zieke partner de gelegenheid om op 
adem te komen en nieuwe energie op te doen. En dit dankzij de inzet van talloze 
vrijwilligers.  

Zondag 5 (25 maart) Voor de verandering een 
vrouwelijke theoloog (Kenia) 
De vijfde zondag in de 40dagentijd staat in het teken van 
studiebeurzen voor vrouwelijke theologiestudenten in Kenia. 
In Kenia is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog aan 
de orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie wil hier 
verandering in brengen door het verstrekken van 

studiebeurzen. Zo krijgen vrouwen de kans hun stem te laten horen. 

Zondag 6 (1 april) Voor de verandering een thuis 
(Uganda) 
Op de laatste zondag in de 40dagentijd staan we stil bij het 
werk van KAYDA, een organisatie die kinderen opvangt in de 
hoofdstad van Uganda. Door deze kinderen liefdevol op te 
vangen en bij te scholen, verandert hun kansloze bestaan in 
een leven met nieuwe mogelijkheden.  

 

CCTS Jessore 
Er is weer mail contact geweest met onze technische school in Bangladesh. 
U krijgt allemaal de hartelijke groeten van de directeur Dhr. Biswas. 
Hij heeft een PowerPoint en een rapport over het laatste jaar toegestuurd. Deze 
zijn momenteel bij wat gemeenteleden ter vertaling. De volgende keer daar dus 
meer over. Het is geweldig als je ziet wat er door deze kerkelijke gemeenschap 
voor elkaar wordt gebokst.  
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Picture of short course girls student 
 

Verder hebben we een mail gestuurd, met als bijlage een brief van Christien van 
der Vliet, waarin zij wat vertelt over haar opleiding en de plannen voor de 
toekomst. Wij (Dhr. Biswas en KerkinActie) hopen op deze manier contacten te 
leggen tussen leerlingen daar en onze jeugd hier. Het verzoek is vanuit de 
school gekomen want ten eerste we leren van elkaar en ten tweede het is een 
goede manier om met je Engels bezig te zijn, wat vooral ook daar erg belangrijk 
is. 

   
Student of Electrical section doing practical jobs. 
 

Paasgroetenactie 2012 
 

     
 
Elk jaar weer organiseren diakenen en KerkinActie-groepen voor hun gemeente 
deze – eenvoudige – actie.  
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Zij maken het mogelijk, dat gemeenteleden een paasgroet sturen naar 
gevangenen en mensenrechtenorganisaties in het buitenland,  
• aan Nederlandse gevangenen in het buitenland en  
• aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen.  
• aan mensenrechtenactivisten en –organisaties.  
Kerk in Actie werkt hierbij samen met Stichting Epafras, het Justitiepastoraat en 
het Boekencentrum en maakt gebruik van de groetenl ijst van Amnesty 
International.  
 
In verbinding staan met mensen, dat is voor iedereen belangrijk. Daarover ging 
een project van het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting in Vught. Wat 
betekenen relaties voor jou? Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te 
maken?  
De gedetineerden dachten daarbij aan het herstel van relaties, van gebroken 
naar heel, van alleen naar samen. Dat werkten ze uit in kleine beelden, en één 
van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaart van 2012.  
Zo’n kaart doet goed. Niet alleen de justitiepredikanten zeggen dat, het blijkt ook 
uit de reacties van mensenrechtenactivitisten en –organisaties. Kijkt u eens naar 
deze reacties in de achtergrondinformatie over hen. Het sturen van een 
Paasgroet betekent: een teken van hoop geven. Doet u ook weer mee? 
 

Boeken gevraagd voor Jessore 
Wat denkt u van een boekentafel, waar u dat lang gezochte boek kunt kopen. 
Wat denkt u van dat boek dat u toch heeft staan en een ander een groot plezier 
mee kunt doen. Wij, van Kerk in Actie, willen daar met u wat aan gaan doen. 
Graag willen wij die boeken die toch maar staan te staan en die voor een ander 
weer wel aantrekkelijk zijn, gaan verzamelen en ze dan te koop aanbieden aan 
hen die daar weer op zitten te wachten. 
De opbrengst gaat dan naar ons project waar we als kerkelijke gemeente al een 
paar jaar ons voor inzetten met de avondmaal collectes. Dus: onze boeken voor 
boeken voor de technische school in Jessore, Bangladesh. 
Laat maar weten als u wat heeft. Wij komen ze zo nodig bij u ophalen. Bel dan of 
mail even naar Cobie Bikkel. Telefoon: 0316 223588, E-mail; 
whabikkel@versatel.nl  
U kunt ze ook gewoon meenemen naar het kerkhuis.  
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 20 maart, 19:30 uur. Kopij ontvangen 
na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Kunnen we ook voor Pasen weer wat extra’s doen voor 
de voedselbank?? 
 Ja dat kan!! 
 
  Woensdag 4 april tussen 15.00 uur en 18.00 uur kunt u terecht bij onze kerk  
  om e.e.a. te brengen. 

 
      -  En verder natuurlijk de basis producten aardappelen, groeten, fruit en zuivel. 

Solidariteits-maaltijd 
 
Samen met MOV en Kerk in Actie ook dit jaar weer een Solidariteitsmaaltijd.  
Nu in het teken van moslims en christenen in Indonesië. En dan toegespitst op: 

     Christen zijn op Sumatra 
 
Rina Pohan kan ons met gevoel vertellen (en laten zien), over de verhoudingen 
tussen christenen en moslims in Indonesië. 
Woensdag 21 maart, vanaf 17.30 bent u hartelijk welkom, in zorgcentrum 
Meulenvelden Waverlo Didam. 
Om 18.00 uur kunnen we dan beginnen met een eenvoudige, maar smakelijke 
maaltijd, die verzorgd wordt door Paulina van Grol. 
De deelname is gratis. 
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Omdat we veel gasten denken te ontvangen, willen we graag weten wie er 
komen, dus graag even opgeven aan een van onderstaande adressen. 
Klaas van Hamburg  tel. 225733 
Theo Hageman  tel. 224664  
Paul Ewald  tel. 224809 
Antoinette Makkinga tel. 228709 
 
 
           Klaas van Hamburg 

Toestemming 
 
De kerkenraad heeft Kerk in Actie Utrecht toestemming gegeven om in 2012 
éénmalig het adressenbestand van onze gemeente aan te schrijven voor ons 
eigen Interactief project Jessore.  
Alle gemeenteleden ontvangen in november per post een Nieuwsbrief over 
Jessore met acceptgirokaart om een gift over te maken. Wij hopen dat we 
mogen rekenen op uw bijdrage voor het belangrijke werk van onze werkgroep 
Kerk in Actie. 
Wilt u liever geen acceptgirokaart thuis ontvangen? Laat ons dat dan weten. Wij 
geven het door aan Kerk in Actie, zodat de brief niet aan u verzonden wordt. U 
kunt u afmelden bij het secretariaat van de Diaconie.  
Email: diaconie@pkn-didam.nl of uw brief richten aan: Diaconie PKN Didam, 
Postbus  82 6940 BB didam 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook geven via de collecte in de kerk. 
Namens de Diaconie PKN-Didam 
          Nees Biemond (secr.) 
 

Ik geloof het wel?! 

 
Uitnodiging voor een oecumenisch gesprek in Didam op woensdag 7 maart in de 
protestantse kerk (Torenstraat 10, Didam), aanvang 20 uur. Twee keer per jaar 
willen we als katholieken, protestanten en anderen samen denken en praten 
over een thema, dat op 7 maart zal zijn:  “Ik geloof het wel?!”  Geloof je nog, wat 
geloof je dan, of niet meer, althans niet op kerkelijke wijze, waar sta je voor in dit 
leven. Iedereen is welkom, er is geen vaste deelnemersgroep. Gespreksleider 
zal zijn pastoor Ben Aarsen. 
            Wim Locher 
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Inloopmiddag 
 
Op 26 januari waren we met ca.25 gemeenteleden bijeen om onder het genot 
van een kopje koffie of thee, en later ook frisdrank, elkaar op de hoogte te 
brengen van nieuwtjes over familie en bekenden en daarnaast ook het dorps- en 
wereldnieuws de revue te laten passeren. 
Daarnaast heeft Piet Luitwieler enkele van zijn filmpjes vertoond over de 
beeldentuin in Babberich en het straattheater van Doesburg. Erg mooi was de 
film over sneeuw, waarbij we konden zien hoe sneeuw niet alleen het land 
bedekt, maar zich ook hecht b.v. aan takken. 
Piet, nogmaals bedankt en we hopen in het volgende seizoen weer een beroep 
op je te mogen doen. 
 
De laatste middag van dit seizoen wordt gehouden op 22 maart, weer op 
dezelfde tijd en plaats. 
Dus voor diegenen die toch nieuwsgierig zijn naar deze middagen, is dit de 
laatste kans van dit seizoen. 
 
En u weet het (of misschien niet), bent u slecht ter been bel dan even naar 
0316223357, en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht. 
 
            Jan Hagen 
 

                                Uitnodiging     

   Ontmoetingsdag Kerk en Israël 
 

     dinsdag 20 maart 2012 
   in de synagoge van Nijmegen, Nonnenstraat 19 
 
 
10.00 uur Ontvangst (oplos) koffie/thee 
10.30 uur  Welkom door de voorzitter Jan Konijn 
10.40 uur Dr. Manuela Kalsky:  

Een ontmoeting met het jodendom: permanent leren. 
Hoogleraar Edward Schillebeecks-leerstoel aan de VU  
 
Rabbijn Mendel Levine van deze synagoge  
(afkomstig uit Brooklyn, New York):  
Een wereldboodschap voor de mensheid. 

12.00 uur Gelegenheid tot gesprek en vragen stellen  
12.45 uur Lunch in ‘Le Figaro’ aan de Waalkade 
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13.45 uur Rob van der Meer over de geschiedenis en het in stand houden van 
het Joodse erfgoed in Nijmegen. 
De heer Van der Meer is als vrijwilliger betrokken bij de sjoel.  

15.00 uur Afsluiting 
 
De Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland nodigt u van harte uit voor 
deze dag. 
Voor informatie kunt u bellen of mailen met de voorzitter van de werkgroep Jan 
Konijn, jkonijn@hetnet.nl  telefoon 033-2771848. 
 
De kosten voor deze dag zijn € 20,- ( inclusief lunch, koffie/thee ); ter plaatse te 
voldoen. Dit is meer dan u gewend bent, maar de kosten voor spreker en gebruik 
synagoge zijn hoger dan gebruikelijk. 
Wij gaan er van uit dat u dit kunt declareren of zelf kunt betalen, zo niet: bel of 
mail ons. De synagoge heeft een strikt orthodoxe signatuur en daarom is het 
gebruik van welke etenswaar of drank dan ook streng verboden. 
 
Meldt u zich aan, liefst vóór 1 maart 2012. Dit kan bij de secretaris van de 
werkgroep, Wim de Zeeuw,  dezeeuw.w@hetnet.nl  of per post: W. de Zeeuw, 
Burg. Lewe van Aduardstraat 19, 6671 ZD, Zetten. 
Na opgave ontvangt u t.z.t. een routebeschrijving. Als u met de auto komt is een 
goede optie: parkeren station Elst (gratis) en dan retour Nijmegen € 2,60 (met 
korting). Alternatief p-garage Valkhofmuseum. 
De dag staat open voor alle belangstellenden. 
 
Met vriendelijke groet,      Wim de Zeeuw, secretaris  
Jan Konijn, voorzitter 
 

Verslag van de winteractiviteit 
 
Terwijl de krokussen al uit de grond kwamen en we nog geen sneeuwvlok gezien 
hadden, was het volgens de kalender 22 januari en dus tijd voor de 
winteractiviteit van onze gemeente. 
De dag begon met een dienst voor Jong en Oud, voorbereid door de Joppers en 
muzikaal ondersteund door het gospelkoor All Together. Thema van de dienst 
was: “Helpen”. 
De Joppers hadden hierover met elkaar van gedachten gewisseld en de 
neerslag van hun besprekingen kwam in de dienst naar voren als:” Droom, durf, 
doe en deel!” 
Verrassend was het optreden van Maroeska,een vriendin van Mascha van de 
Peppel, die met haar prachtige stem ons alvast liet dromen van wat ooit zal 
komen. 
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Bijzonder was ook de chatbox op de beamer waarin de Joppers hun gedachten, 
twijfels en gebeden uitten. 
De bloemen van de zondag werden dit keer als blijk van waardering verdeeld 
over een aantal gemeenteleden voor wie helpen bijna een ambacht is geworden. 
Na de dienst was er koffie met krentenbrood. 
Er werden vier groepen gevormd 
en het middagprogramma kon 
beginnen: Oud-Hollandse 
spelen.....jong en oud kon eraan 
meedoen. 
Bij het sjoelen viel op dat de 
oudere garde zeer vaardig was. 
Hier moet een jarenlange training 
aan voorafgegaan zijn. “ Ach ja 
kind, toen opa jong was hadden 
we nog geen Nintendo”. 
De jeugd weerde zich vooral bij 
het stokken vangen. 
Reactiesnelheid was hier vereist. 
Frustratie over gemiste kansen tijdens de voorgaande spelen  kon  tijdens het 
busje gooien afgereageerd worden.  
Gijs Blom stapelde de bussen wel weer op. 

Ondertussen was een aantal koks 
en kokkinnen bezig met het 
voorbereiden van een 
stamppottenbuffet. Uit alle hoeken 
en gaten van Didam werden 
schotels en pannen aangedragen, 
soms ingepakt in een deken, maar 
het leverde een warme en 
uitstekende maaltijd op, die door de 
aanwezigen met smaak werd 
verorberd. 
De dag werd afgesloten met het 
zingen van een lied. 

Het was weer bijzonder gezellig en geslaagd. Veel dank aan de 
evenementencommissie en alle andere helpers. 
En de sneeuwvlokken? Die kwamen pas na de winteractiviteit. 
            Greet Vaessen 
 
P.s. de foto’s van deze dag zijn te bekijken op www.pkn-didam.nl. 
Klik op ‘actueel’, klik vervolgens op ‘foto en videoarchief’ en daarna op de titel 
‘foto’s winteractiviteit 2012’. 
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We komen weer in actie 
Doe jij ook mee? 

 

Hallo Jongeren, 
Terwijl er buiten sneeuw ligt en heel Nederland opeens is omgetoverd tot een 
winterparadijs, hebben wij (het Dreamteam) nog eens de koppen bij elkaar gestoken 
om het één en ander op papier te zetten. Eerst maar eens de activiteit: 

 

Lachen, Gieren & Brullen  
Na al dat geklus is het ook wel eens leuk om een activiteit met z’n allen te 
ondernemen. Daarom willen we jullie van harte uitnodigen om met ons op vrijdag 
17 februari naar Lochem te gaan. Wat we precies gaan doen is natuurlijk een 
verassing, maar het beloofd een leuke avond te worden!  

. 
       Wanneer? Vrijdag 17 februari 
       Waar?  Lochem 
       Wat?  Een gezellige activiteit 
       Hoe laat?  Om 19.00 uur   
       En nu?  Doorgeven of je mee  

         gaat of niet!!  
 

Klusdatums 
De klusdatums voor de komende maanden staan vast, dus pak je agenda & schrijf 

op: 
• Zaterdag 24 maart  Tijd:  15.00 uur t/m 20.00 uur 
• Zaterdag 21 april   Adres: Zorgboerderij Den Besselder 
• Maandag 28 mei     Heurneweg 2   

         7025 CM Halle-Heide   
                   

Wij hopen dat jij erbij bent!  
       Groetjes het Dreamteam 
 
 
Opgeven (voor alle activiteiten) kan bij: 
Didam:  wilma.blom@hotmail.com  
Halle:  kiss_yvonne_legters@hotmail.com  
 
 
 

Er is vervoer vanuit Didam, mocht je in Halle wonen en geen mogelijkheid zien om bij 
Den Besselder te komen dan mag je ons mailen. Voor de activiteit in Lochem wordt er 
ook vervoer vanuit Halle geregeld.  
          Wilma Blom 

 

Tip: Ben jij er 
tijdens 

het 
klussen 

 

De activiteit: 
het is 

iets met 
Ballen!   
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Personalia 
Bedankje 
• Beste mensen. 

Hartelijk wil ik jullie danken voor alle liefde en kaarten die ik van jullie mocht 
ontvangen bij mijn ziekte. 
Het gaat alweer een stuk beter met mij. 
Veel lieve groetjes en Gods zegen van Nelleke van Andeldrecht 

Overleden 
• 01-02-2012 Mevr. D. B. Garst – Schreurs, Odahof 1. 

Gevestigd 
• Mevr. A. Bos,  Korenbloemhof 19. 
• Mevr. D. Vriesema, van Rouwenoortweg 40. 
• Mevr. W. Peek,  Zuivelstraat 8. 
• Dhr. D. C. Schut,  Wehlseweg 1. 

Verhuisd 
• Mevr. M. A. Buunk – Vels,  van Bosslagstraat 16 naar Verheijstraat 4. 

Vertrokken 
• Naar Wageningen:  Dhr. G. Beernink, Rozenstraat 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 20 maart, 19:30 uur. Kopij ontvangen 
na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
 
26 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  mw. ds. A.U. Melzer 
27 febr 14.00 uur  Pastoraat 

       19.45 uur  Kerkenraad 
              19.45 uur  Gospelkoor 
28 febr 19.30 uur Cantorij 
01 mrt 15.30 uur Viering Meulenvelden – mw. ds. A.U. Melzer 
04 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
05 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
06 mrt 19.30 uur Cantorij 
07 mrt 20.00 uur Oecumenische gespreksgroep 
11 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. van der Wilt, Silvolde 
12 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
13 mrt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
14 mrt 20.00 uur Pastorale scholing 
18 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
19 mrt 19.45 uur Gospelkoor 
20 mrt 10.00 uur Kerk en Israël Ontmoetingsdag Nijmegen 
 19.30 uur Cantorij 
21 mrt 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
 17.30 uur Solidariteitsmaaltijd Meulenvelden 
22 mrt 14.30 uur Inloopmiddag 50+ in het kerkhuis 
25 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
26 mrt 19.45 uur  Gospelkoor 
 19.45 uur  Kerkenraad 
27 mrt 19.30 uur Cantorij  
28 mrt 20.15 uur Gespreksgroep 30+ 
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