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Wat te doen bij 
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Stand januari 2012 
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Voorwoord 
    Opnieuw geboren, opgestaan 
 

Opnieuw geboren, opgestaan 
Voorgoed veranderd, opgericht, 
door angst en sterven heengegaan 
zien wij opnieuw het leven aan, 
geschenk dat groot en kostbaar is. 
 
Opnieuw geboren, opgestaan 
bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht, 
die ongedacht weer ochtend werd. 
 
Opnieuw geboren, opgestaan. 
Mijn wapens had ik neergelegd, 
zo klein en kwetsbaar stond ik daar, 
bereid om elke weg te gaan, 
ja toen, toen ben ik opgestaan.  

           Uit: Marijke de Bruine, 
           Als de graankorrel sterft… 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 mei, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 1 april t/m zondag 6 mei 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
We maken ons op voor Pasen. Dit jaar begeleiden ons de woorden van Jezus 
waarin hij over zichzelf spreekt: Ik ben de weg, ik ben het brood, ik ben de ware 
wijnstok, ik ben het licht, ik ben de opstanding. De woorden krijgen hun uitleg in 
de veelheid van de vieringen. Elke dienst vanaf Palmzondag tot aan Pasen kent 
zijn eigen kleur. Ook nieuw dit jaar zijn de liederen die de kinderen, de Cantorij, 
de zanggroep én All Together gaan zingen. Afgestemd op de sfeer, de inhoud en 
de catechese van elke dienst. Dirk Zwart heeft een Paasoratorium geschreven: 
“het lam dat ons doet leven”. Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag zullen we 
onderdelen hiervan horen. Op Goede Vrijdag zullen delen uit de Mattheüs 
Passie gezongen en gehoord worden en op Paasochtend trekken we met de 
liederen de wereld in. Feestelijk. Maar voor het zover is wordt op zaterdag het 
nieuwe licht begroet en net als vorig jaar beamen we onze doopbelofte. Ook hier 
klinkt muziek, passend gespeeld op de klarinet.  

01 april 2012 – Palmpasen: IK BEN DE WEG 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
      mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Kerk in Actie – Totale werk 
Ontvangstcommissie : mevr. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk  : Desiré Wenting 
Helpende Hand  : Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluider  : Piet Luitwieler 
Lezingen   : Jesaja 50:4-7; Marcus 14:1-15:47 
 
“Dans en zing: Hosanna voor de Koning! 
Op een ezel komt Hij aan om naar Jeruzalem te gaan, 
Dans en zing: Hosanna voor de Koning! 
Zwaai de takken heen en weer: 
Zegen en vrede voor de Heer.” 
 
Zingend komen de kinderen de kerk in, apart hebben zij dit kinderlied van Dirk 
Zwart ingestudeerd “Ik ben de weg, de toegang tot de Vader, de echte 
Jacobsladder, de enige weg omhoog. Ik ben de waarheid, zegt de Heer, een 
mens van nieuwe waarde. Wie Jezus ziet op aarde heeft werkelijk God gezien. 
Ik ben het leven, zegt de Heer, het doel voor alle mensen is God te leren 
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kennen”. Op Pasen zal het opnieuw klinken maar dan gezongen door de hele 
gemeente. De kinderen gaan ons als het ware daarin voor. 
Op Palmpasen klinkt hosanna én passie. Een zondag met twee gezichten. De 
intocht met de Palmpaasstokken, de palmtakken aan de ene kant. We 
verheugen ons dat Jezus zijn weg heeft gevonden naar Jeruzalem, centrum van 
geloof. “Uw opgang naar Jeruzalem verheugt het hart, verhoogt de stem, versiert 
de straten met een lach…”. Tegelijk is de dreiging voelbaar. Het passieverhaal 
van zijn overlevering begint. “Gij gaat de week van lijden in, het veulen en de 
ezelin draagt U met vrede door de poort, zachtmoedig vredelievend Woord 
weldadig uw genade”. De stille week begint. 
 

05 april 2012 – Witte Donderdag: IK BEN HET BROOD voor onderweg 
 
19.30 uur   : dienst van Schrift en Tafel (aan Tafel), 
      mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Lezingen   : Marcus 14:3-9; Johannes 13:1-5; Johannes 14:15-20 
 
We vieren dit jaar op een bijzondere wijze deze dienst waarin het laatste 
avondmaal centraal staat dat Jezus met zijn leerlingen heeft gevierd. Een 
Pesachmaaltijd. We vieren de hele dienst aan tafels opgesteld rondom de 
avondmaalstafel, feestelijk gedekt en klinken de muziek, de verhalen, de 
gedichten. Het is ook de viering waarin het verhaal gaat dat het hoofd van Jezus 
wordt gezalfd door kostbare olie en verwijzing naar zijn koningschap. De geur 
van kostbare mirre vult het vertrek. Verspilling of eerbied? Jezus antwoordt 
alleen: “Ik zeg u, overal waar het evangelie verkondigd zal worden, over de 
gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij 
gedaan heeft.” 

06 april 2012 – Goede Vrijdag: IK BEN DE WARE WIJNSTOK 
 
19.30 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mevr. M. Kooijman en mevr. R. Talens 
Lezingen   : Exodus 12:21-28; Johannes 18:28-19:30 
 
Op de vrijdag wordt Jezus rond het middaguur gekruisigd en sterft in de 
namiddag. ’s Avonds wordt het lichaam van het kruis gehaald en begraven 
voordat de sabbat begint. Hoewel wij – achteraf en terecht – deze dag Goede 
Vrijdag zijn gaan noemen, is er op deze vrijdag nog niets te vieren, slechts te 
gedenken. We luisteren naar de lijdensgang die Jezus ging en ons rest slechts 
de verwondering dat toch Jezus Naam bewaarheid werd: God redt! … er klinken 
dan ook de bekende woorden uit de Mattheüs passie “Ich wil dir mein Herzen 



6 

schenken”. In stilte, nadat de kaars gedoofd is, gaan we de nacht in om aan het 
eind van de sabbatdag, na zonsondergang op zaterdag, te waken en het nieuwe 
licht te begroeten. 

07 april 2012 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, pastoor B. Aarsen 
 

07 april 2012 – Stille Zaterdag: IK BEN HET LICHT voor heel de wereld 
 
21.30 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mevr. A. de Kroon en mevr. A. Ketterink 
Klokkenluider  : Dick Schep 
Lezingen   : Marcus 15:42-46; Genesis 1:1-5; Exodus 14:15-31;   
      Johannes 11:25-26 
 
De dienst gaat verder. De schepping houdt de adem in. Het is sabbat, de 
rustdag – maar deze keer is het ‘dood-stil’. Het wordt avond. Volgens de joodse 
traditie het begin van de nieuwe dag! In de oude kerk werden dan alle nieuwe 
leden gedoopt, want – zo zong men toen al – ‘in deze nacht is Christus uit de 
doodszee opgestaan’. 
Ingezet met het brood voor onderweg en de levenskracht van de ware wijnstok 
begroeten ook wij het licht en wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen. God 
maakt scheiding tussen duister en licht als op de eerste dag van de schepping. 
Centrale lezingen begeleiden ons op deze hoogtij-viering: Jona die gered werd, 
Israël dat uit Egypte trok en de angst achter zich liet. Donkerheid in je leven, 
lijden, onderdrukking … er is een doorkomen aan de nacht. Hierin mag je 
geloven. Met de gang naar het doopvont wordt dit bekrachtigd. Het is een 
beamen van je eigen doop. 

08 april 2012 – Pasen: IK BEN DE OPSTANDING 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : JOP 
Ontvangstcommissie : mevr. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Helpende Hand  : Eva de Jongh 
Klokkenluiders  : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen   : Johannes 11:25-26; Marcus 16:1-7 
 

Bevestiging van alles wat we de drie dagen ervoor hebben gevierd. De nacht is 
voorgoed overwonnen. Het licht is voorgoed in de wereld opgegaan. Vanuit dit 
licht mogen we voorgoed leven. 
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Het gospelkoor All Together begroet de PASEN uitbundig. Een ochtenddienst 
om voluit met elkaar te zingen. Het orgel speelt met vol register, de trompet 
schalt: Halleluja, hij is waarlijk opgestaan. 
 
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit het boek Handelingen in het Nieuwe 
Testament. Lucas vertelt daarin hoe de leerlingen in het spoor van Jezus verder 
gaan. Jezus heeft laten zien en heeft verkondigd dat Gods koninkrijk nabij is. Die 
boodschap is door de kruisiging niet tot zwijgen gebracht, maar krijgt meer 
betekenis vanuit de opstanding. De leerlingen zetten dus het werk voort … en in 
hun voetstappen velen de eeuwen door. 
Met de lezingen tot aan Pinksteren maken we als het ware een reis vol verhalen. 
Een frisse blik, zin in werk, weerstand … het hoort er allemaal bij. De reis begint 
in Jeruzalem en voert meer en meer de wereld in totdat op de 50e dag met 
Pinksteren de hele wereld het goede nieuws verkondigt. De Geest waait voluit. 

15 april 2012 – 2e zondag van Pasen: Een frisse blik 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
Collecte   : De Voedselbank 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand  : Melitta van der Vliet 
Klokkenluider  : Henk Boender 
Lezingen   : Jesaja 26:1-13; Handelingen 3:1-16 
 

Het verhaal van de bedelaar. Elke dag weer werd hij door zijn vrienden 
neergelegd op een plek waar hij kon bedelen. Elke dag kreeg hij zo een beetje 
geld, te weinig om prettig van te kunnen leven. Op een dag sprak hij twee 
leerlingen van Jezus aan. Hij verwachtte dat hij ook van hen iets zou krijgen. 
‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus. ‘Maar ik geef je wat ik wel heb. Laten we in 
Godsnaam proberen om krachtig en vrolijk in het leven te staan, zodat iedereen 
op aarde doet wat hij kan.’ Petrus stak zijn hand uit. Opgewekt ging de bedelaar 
met Petrus en Johannes mee op weg. Hij loofde God, omdat hij – op een bijna 
onbegrijpelijke manier – weer stevig op zijn benen was gezet. 

22 april 2012 – 3e zondag van Pasen: Vertrouwen 
 

10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed, 
      mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
Collecte   : Eredienst en Kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : mevr. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk  : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand  : Marscha van de Peppel 
Klokkenluider  : Piet Luitwieler 
Lezingen   : Micha 4:1-5; Handelingen 3:17-26 
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Petrus heeft het wel gezien: de meeste mensen zijn stomverbaasd als ze een 
bedelaar, die altijd verlamd is geweest opeens rechtop zien lopen. Petrus hoort 
hoe sommige mensen zich bedrogen voelen. ‘Heeft die bedelaar altijd toneel 
gespeeld?’, vragen ze zich af. ‘Of worden we nu in de maling genomen met een 
trucje?’ ‘Pas op!’ zegt Petrus tegen al die mensen. ‘Ga je niet lopen ergeren, 
daar heeft niemand iets aan. Doe liever mee met de vrolijkheid!’ De Geestkracht 
zoeken en vinden die je leven zin geeft en wonderlijk werkt het ook aanstekelijk 
als je het kan aannemen van een ander. Of toch niet? 

29 april 2012 – 4e zondag van Pasen: Ondanks jaloezie 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Gebed,  
      mw. W.E. Onderwater, Aalten 
Collecte   : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kinderkerk  : Marco Lenting 
Helpende Hand  : Marian Lenting 
Klokkenluider  : Wim Bikkel 
Lezingen   : Ezechiël 34:1-10; Handelingen 5:12-25 
 
Soms lijkt het wel of mensen het nauwelijks kunnen verdragen als het met een 
ander goed gaat. De leerlingen van Jezus merken het ook. Ze hielpen veel 
mensen die allemaal vol lof over hen waren. Maar soms leek de groep mensen 
die zich aan hen ergerde, bijna net zo groot. Wat namen ze de leerlingen 
eigenlijk kwalijk? Eén geluk hadden de leerlingen wel. God was niet van plan 
hen in de steek te laten. Hoe het mogelijk was begrepen ze niet helemaal goed, 
maar als ze gedwarsboomd werden wist God toch ervoor te zorgen dat ze weer 
verder op weg konden. Soms op een onverwachte manier. 
 

03 mei 2012 
 
15.30 uur   : kerkdienst in Meulenvelden, katholieke voorganger 
 

4 mei 2012 
 
19.00 uur   :  Herdenkingsbijeenkomst in Meulenvelden, gevolgd door  
       ceremonie bij het monument (zie ook bericht elders in  
       Samen) 
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6 mei 2012 – 5e zondag van Pasen: Weerstand 
 
10.00 uur   : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
      mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte   : Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kinderkerk  : Jan de Jongh 
Helpende Hand  : Melissa de Rijder 
Klokkenluider  : Klaas van Hamburg 
Lezingen   : Deuteronomium 4:32-40; Handelingen 6:1-7 
 
Diaken betekent letterlijk ‘dienaar’. Mensen die namens de kerk proberen te 
zorgen dat er omgekeken wordt naar wie een steuntje in de rug kan gebruiken. 
Eén van de allereerste diakenen is Stefanus geweest. Een bijzondere man. Het 
straalde gewoon van hem af dat hij zich door God geroepen wist om te helpen 
waar dat nodig was. Van Jezus wordt wel gezegd dat God zichtbaar werd in 
Hem. Jezus zelf hoopte dat er steeds meer mensen zouden komen in wie iets 
van God zichtbaar werd. Stefanus hoorde bij de mensen op wie Jezus gehoopt 
heeft. Vreemd genoeg was niet iedereen blij met Stefanus, hij riep ook irritatie op 
bij mensen. Net als Jezus zelf. 

Van de predikant 
Een nieuw begin 
Op de inloopochtend in Meulenvelden hadden we het over de bron die de lente 
helpt aanboren. Nieuwe krachten ontspringen, de woorden krijgen dan nieuwe 
betekenis: 
“Zie, iets nieuws ga IK maken … 
 Het is al aan het kiemen, 
 Weet je dat niet?” 
 
Woorden vol belofte nu we steeds dichter bij Pasen komen. Met Pasen vieren 
we voluit het nieuwe begin. Terecht een hoogtijd waar je vanuit de 40dagentijd, 
de vastentijd en de lijdenstijd naar toe leeft. Tijd van wachten en bezinning is het. 
Tijd om dingen achterwege te laten en je zo op het wezenlijke te kunnen 
concentreren. Tijd ook waarin je beseft dat vernieuwing en lijden heel dicht bij 
elkaar liggen. Groei is tegelijk ook afscheid nemen en loslaten van wat zijn dienst 
heeft bewezen. 
Pasen is een lange dienst. We beginnen met de intocht op Palmpasen. De 
vreugde en het Hosanna, de kinderen die met hun stokken de kerk in trekken. 
Aan het einde van de viering is de vreugde verstild en begint de passietijd … 
Witte Donderdag met een zittend avondmaal, Goede Vrijdag waarin we sober 
het sterven van Christus gedenken, Stille Zaterdag wakend en de doop opnieuw 
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beamend … tot aan de Paasochtend. Het is een hele gang, die ook symbool 
staat voor een levensgang. Zonder teerkost kom je er niet, zonder bezinning en 
het onder ogen zien van de dood, van alles wat mensen verlamt, zonder het 
uithouden … en bij alles die grote belofte: IK BEN DE OPSTANDING.  
 
“Zie, iets nieuws ga IK maken … 
 Het is al aan het kiemen, 
 Weet je dat niet?” 
 

Kameroen “Op vreemde grond” 
Twee jaar geleden ben ik betrokken geweest bij een uitwisselingsproject van de 
KIA. Predikanten uit Nederland, Roemenië en Kameroen hebben elkaar 
gedurende een aantal jaren ontmoet. De collega’s uit Kameroen zijn 4 jaar 
geleden naar Nederland gekomen voor een uitgebreide studie, een bezoek aan 
de PKN en aan verschillende gemeentes. Vervolgens zijn zij naar Roemenië 
gereisd om daar samen bijbel te lezen. Interculturele Bijbelstudie werd dit 
genoemd. Bijzonder de ervaring hoe de teksten grenzen overbruggen. Twee jaar 
geleden zijn we naar Kameroen gereisd, opnieuw om samen het Bijbelboek 
Daniël te lezen. Van deze reis heeft de KIA nu een brochure uitgebracht “op 
vreemde grond”. Deze is via PDF te downloaden of gewoon bij Kerk in Actie te 
bestellen. De brochure is geschreven door een collega en mij, waarin we 
aanzetten geven om door te denken over zending, ontwikkelingshulp en de 
betekenis vanuit ons geloof. 
 

Communication Middle East 
“Stichting CoME organiseert jaarlijks ontmoetingsseminars voor Israëlische en 
Palestijnse jongeren; ze willen al meer dan 30 jaar hiermee het wederzijdse 
respect stimuleren en duurzaam contact bevorderen. Tijdens de seminars 
ontmoeten jongeren tussen 20 en 35 jaar elkaar op neutraal terrein en leren zij 
elkaar op gelijkwaardige wijze kennen. Ze doen zo ervaringen op die hun blik 
verruimen en die ze in hun dagelijks leven kunnen toepassen.” 
Tijdens onze reis in Israël heb ik gezien hoe belangrijk dit is. Kleine zaadjes die 
wel een bijdrage leveren aan de enorm gecompliceerde situatie van dit land en 
de regio. Wie meer informatie wil over deze stichting zie: www.stichting-come.nl. 
Op de avond die we naar aanleiding van onze reis willen organiseren (9 mei) 
zullen een aantal projecten ook de aandacht krijgen. 
 

Contextueel pastoraat 
Dankzij de steun van kerk in actie is er de mogelijkheid voor 
Roemeens/Hongaarse collega’s om zich op het gebied van pastoraat bij te 
scholen. De afgelopen jaren zijn geheel op vrijwillige basis vanuit Nederland 
scholingsweken georganiseerd en doorgevoerd. Een soort collegiale bijdrage, 
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solidariteit over de grenzen heen. Ook ik heb hier een aantal lessen verzorgd. 
Kerk in Actie heeft nu een 2-jarig opleidingstraject gefinancierd. In augustus gaat 
dit van start en zullen dr. Hanneke Meulink en ik in totaal 6 keer naar Hongarije 
of Roemenië afreizen om samen met docenten van de universiteit uit 
Kolosvar/Cluij en Budapest de lessen te verzorgen. Voor mij is dit 
vrijwilligerswerk. Het doel is dat wij vanuit Nederland de eerste scholing mee 
verzorgen en dat de docenten daarna het programma volledig zelfstandig 
verzorgen. Ik ben blij om op deze wijze kennis te delen en een kleine bijdrage te 
mogen leveren aan de ontwikkeling van het pastoraat in onze Roemeense en 
Hongaarse broeder/zuster gemeentes. 
 

Inloopbijbelkring 
U hebt het misschien al gehoord via de afkondiging op zondagochtend: de 
inloopbijbelkring. Op onregelmatige basis, vandaar dat het alleen op zondag 
wordt afgekondigd, is er een Bijbelkring waarbij we de kerkdienst van de zondag 
erop samen voorbereiden. Hoofdzakelijk buigen we ons over de lezing en kijken 
we wat de tekst ons voor ons dagelijks leven kan geven. Op deze wijze wordt de 
kerkdienst op zondag ook een onderdeel van je eigen verstaan van de 
Bijbeltekst. U bent van harte welkom. 
 

Bloemetje 
In de taakgroep pastoraat hebben we laatst een hele avond gepraat over onze 
ervaringen in het bezoekwerk. Veel mooie gesprekken zijn er gevoerd. Aandacht 
vanuit de kerk in tijden van zorg en in tijden van vreugde. Als pastoraal 
medewerker ga je op pad, soms ken je de medegemeenteleden, soms is de 
naam onbekend. Vrijwillig naast je eigen vaak drukke familieleven. Helaas zijn er 
ook momenten die zwaar zijn voor de pastorale medewerker. Wat als nooit 
iemand reageert op je telefoontje, je kaartje? Wat als de nieuw ingekomene 
onbeleefd en heftig reageert? Wat als er gemopperd wordt terwijl jij nu er juist 
wel bent in je kostbare tijd? We hebben er met elkaar erover gesproken. Tja, 
uiteindelijk bleek dat de goede reacties en het besef om samen dit voor elkaar te 
kunnen doen de overhand hadden. Kerk is voor velen niet meer 
vanzelfsprekend, dat klopt. Maar dat je wel met elkaar de gemeenschap moet 
dragen, ook in tijden dat het minder gaat, gelukkig is die steun er wel en is de 
inzet van gemeenteleden op heel verschillende manieren bij het kerkenwerk iets 
om trots op te zijn. 
In onze laatste vergadering hebben we besloten om de leeftijdsgrens voor het 
bloemetje bij de verjaardag op te tillen naar 80 jaar. Beter haalbaar voor de 
vrijwilligers en toch de aandacht die we willen geven. 
 
Zo maken we ons op voor de Paasdagen, 
Ik wens u een gezegende tijd. 
           Ds Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad 
De vorige keer heb ik wat geschreven over de reis naar Israël. Ik hoop dat u 
nieuwsgierig naar deze reis bent geworden en er meer over zou willen horen. Er 
was al iemand die zei dat hij graag als verstekeling in de koffer mee had willen 
gaan, u weet wel: net als Pinkeltje. Dat kon helaas niet, maar u kunt wel meer 
over onze reis horen en zien en wel op woensdag 9 mei om 19.45 uur in het 
kerkhuis. Het precieze programma moeten we nog vaststellen. Op dit moment 
kan ik er al wel over zeggen dat het geen lange “diashow” zal worden en ook 
geen politieke discussie. De avond zal als basis 4 thema’s of onderwerpen 
hebben. Een van de thema’s zal te maken hebben met  “Het heilige land(?), 
heilige plaatsen en Bijbelse plaatsen. Mocht u speciaal ergens in geïnteresseerd 
zijn laat het dan weten: johanboelee@hotmail.nl. Als we er geweest zijn dan 
kunnen we er aandacht aan besteden. 

  
Als tweede onderwerp wil ik het graag over ons “gezicht naar buiten” hebben. U 
bent uiteraard op de hoogte van onze website. Wij mogen met trots zeggen dat 
wij een bijzonder goede website hebben. De website is vakkundig opgezet en 
wordt ook zeer goed bijgehouden en met afwisselende informatie gevuld door 
Arrie van der Vliet. Wij zijn bijzonder blij dat hij dit doet. Arrie vertelde ons dat 
naast onze eigen gemeenteleden er ook veel mensen vanuit het hele land onze 
site bezoeken. U kunt op de website van alles vinden van praktische zaken zoals 
agenda, leesrooster, kerkdiensten maar ook allerlei inhoudelijke informatie. 
Naast onze website staat er in het Montferland journaal wekelijks bij 
kerkberichten ook een kolom van onze kerk. Connie van der Mark regelt dit elke 
week. Wij bezinnen ons op de vraag hoe die kolom er uit moet zien. Is wat er nu 
staat goed? Of is het tijd om het anders te doen? Is het u weleens opgevallen 
dat we een pastor hebben? Is er iemand die weet waar het telefoonnummer van 
is geweest dat als eerste in het colofon vermeld staat? Het lijkt zo’n eenvoudige 
vraag: hoe moet deze kolom gevuld worden. Als u wat langer bij deze vraag 
stilstaat, dan zult u tot de ontdekking komen dat dit helemaal niet zo’n 
eenvoudige vraag is. Dus voldoende reden om deze vraag aan u voor te leggen. 
Wat vindt u dat er in de krant moet komen te staan? Hoe moet het gezicht van 
onze kerk er in de krant uit zien? U kunt het me laten weten, het mailadres staat 
hier al boven, of u kunt me bellen.  
           Mvg Johan Boelee
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

Begroting 2012 
De begroting voor het boekjaar 2012, met een negatief exploitatieresultaat van  
€ 22.755,-- , is goedgekeurd door het Regionaal College voor de Behandeling 
Beheerszaken.   
 

Kerkbalans 2012 
Bij de actie kerkbalans in januari is een totaal bedrag toegezegd van € 45.234,-- 
Tot heden, 14 maart, hebben wij al € 19.178,-- mogen ontvangen. 
 

Kerkbalans 2011 
Medio februari zijn herinneringsbrieven verstuurd aan gemeenteleden die het 
door hun toegezegde bedrag nog niet geheel hadden voldaan. 
De voorlopige eindstand is nu: € 45.047,-- (toegezegd: € 46.281,--) 
 

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 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan de heer Ap Folmer en 
natuurlijk ook de wijzigingen. U komt dan niet voor verrassingen te staan.  
 
         Wim Kooijman, penningmeester 

Verrassingen uit het archief 
 
Als beheerder van het archief sta je soms versteld wat er allemaal achter die 
stalen deur in de consistorie verborgen is. Samen met Jos Witte, de archivaris, 
ontdek je veel mooie dingen. Allereerst heb ik me verwonderd dat zo’n klein 
dorp, zeker in 1600/1700 zoveel aan kerkelijke geschiedschrijving heeft gedaan. 
Dat de doop- trouw- en belijdenisboeken terug gaan tot rond 1600. Dat je in staat 
bent je voorouders vanaf die tijd te volgen. Bij het maken van de stamboom van 
mijn familie, kwam ik er achter dat m’n betovergrootvader zich vanuit Wehl door 
te trouwen met een “Diemsche” in 1792 in Didam heeft gevestigd en dat je zo’n 
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100 jaar je familie kunt volgen totdat ze Didam verlaten. Maar er is meer! Er zijn 
pachtboeken, notulenboeken van zowel de kerkenraad als van de kerkvoogdij, 
koopaktes en de historie van de verschillende kerkgebouwen. Een unieke 
Statenbijbel als Kanselbijbel, twee tinnen avondmaalsstellen, een tinnen 
doopschaal, twee kleine Bijbels met koperbeslag en leren omslag en opdruk 
Hervormde Gemeente Didam. Al dit moois zit in dozen in afgesloten kasten, 
achter die stalen deur, ver van de kerkganger verstoken. 
Geweldig jammer, denk ik dan! We hebben niet eens de gelegenheid om er naar 
te kijken, laat staan er trots op te wezen. Daarom wil ik van tijd tot tijd een 
voorwerp in het zonnetje zetten en voor zover mijn kennis gaat, daarover 
schrijven in Samen. Mijn grootste verlangen is, dat straks een mogelijkheid wordt 
geboden om bijvoorbeeld in een vitrinekast een wissellende expositie te houden, 
zodat wij er allemaal en onze bezoekers, kennis van kunnen nemen. Net zoals 
van de lezenaar uit 1713 aan de kansel, de vierarmige kandelaars, de 
kroonluchter, het avondmaalstel en de Statenbijbel normaal iedere zondag onder 
ons verkeren. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de kerk in Didam, 
dan is er een prachtig boek uitgegeven: Kerkenboek Didam, Geloven rond de 
Diemse toren, uitgegeven ter gelegenheid van vierhonderd jaar protestantisme in 
Didam. Wilt u dit mooie boek in uw bezit krijgen, wees dan snel want we hebben 
nog enkele exemplaren voor € 25.= per stuk. Tevens zijn er nog een paar 
“Tussentijds” gezangboeken. U kunt zich hiervoor melden bij ondergetekende. 
 
           Herman Makkinga 

Pastorale scholing, 14 maart 2012 
Ieder jaar is het streven in maart en oktober een pastorale scholing te 
organiseren. Annette Melzer, onze predikant, behandelt dan een onderwerp dat 
wij tijdens een voorafgaand pastoraal overleg hebben vastgesteld. Dit keer 
hadden wij het thema: “omgaan met negatieve geluiden uit de gemeente”. 
Annette had twee items meegenomen. 
Het eerste was een gedicht van Ida Gerhardt, dat als titel “Het distelzaad” droeg. 
 
“Ik hoorde een vrouw; zij zeide tot haar kind, 
Zomaar op straat: “ ’t Was heel wat beter als 
Jij nooit geboren was’. Het zei niets terug, 
Het was nog klein, maar het begon ineens 
sleepvoetend traag te lopen; als een die 
In ballingschap een juk met manden torst. 
En radeloos merkt dat zij zwanger is. 
In Babylon misschien of Nineveh. 
Ja, het was zwanger, zwanger van dat woord. 
Dat was, in duisternis ontkiemd, op weg: 
Tot in het derde en vierde geslacht. 
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Aan ons de vraag wat onze eerste reactie was op dit gedicht. Gaandeweg ons 
gesprek kwam heel fraai de ommekeer van gedachten, doordat Annette ons 
attent maakte op verschillende invalshoeken. Het gedicht wil ons iets vertellen. 
Na de pauze kwam een artikeltje uit een ouderlingenblad van 2006 aan de orde. 
Dit droeg de titel: “Ik heb niemand nodig”. Hierin werd een dialoog tussen een 
nieuwe wijkouderling en een onbekend gemeentelid weergegeven. Ook hier 
gingen we op zoek naar de boodschap. 
Samen op één golflengte komen tijdens een gesprek vraagt om geduld. Als 
gezicht van de kerk wil je graag contact maken om iemand deelgenoot te maken 
van onze geloofsgemeenschap. Je zoekt de ontmoeting. 
“En als je dan echt naar elkaar luistert hoor je zoveel meer”. 
Weer een leerzame avond, waarin we samen steeds meer een team worden, de 
basis van het pastoraat binnen onze gemeente. 
Annette bedankt! 
         Namens het pastorale team, 
         Dieneke Ros. 

Kerkinactie 
“De Spaarpotkerk” 
Graag willen wij duidelijk maken wat daar het doel van is. 
Tijdens de 40dagentijd hadden we al jarenlang een ton bij de uitgang van de 
kerk staan. De ton voor bijzondere projecten. Daar is de laatste jaren, wat het 
doel betreft, onduidelijkheid over geweest. 
Om die duidelijkheid weer terug te brengen hebben wij als werkgroep Kerk in 
Actie deze kerk gemaakt.  
Met de start van de 40dagentijd heeft Dewi hem 
in de kerk mogen onthullen, en hoe, ze noemde 
het een “spaarpotkerk”  
Wij willen deze spaarpotkerk graag zien als 
symbool. De werkgroep Kerk in Actie is het 
verlengstuk van u, als een Kerk in Actie. Met 
elkaar zijn we een Kerk in Actie. 
 
De technische school(CCTS) in Jessore Bangladesh is het doel waar we al een 
paar jaar onze avondmaalcollectes voor besteden. De school waar we via E-mail 
een goed contact mee hebben. Het gaat er echter naar uitzien dat we het 
voorgnomen bedrag aan geld dit jaar niet zullen halen en dat wil niemand, toch? 
Toen hebben we plannen gemaakt om toch ons gestelde doel te kunnen 
realiseren, deze spaarpotkerk is er een van. 
  
Boeken gevraagd, ook een plan voor deze school. 
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Wij vragen u uw boekenkast eens na te kijken. Daar staat vast wat in waar 
anderen erg gelukkig mee kunnen zijn. Kom op maar met die boeken. Cobie 
Bikkel, 0316223588, hoort graag van u. 
  

De spaardoosjes  
Wilt u deze weer meenemen in de dienst van de zondag na 
Pasen? 
Onze kleinsten zullen deze gevulde doosjes weer graag in de kerk 
van u overnemen. 
 

De technische school(CCTS) in Jessore 
Uit het Jaarverslag: 
 
Tweejarige opleiding in techniek: 
 
Vanaf het allereerste begin van deze school, was de technische training een 
opleiding van drie jaar maar sinds januari 1998 heeft de leiding deze 
teruggebracht naar twee jaar. Zowel de praktische als de theoretische opleiding 
maakt hier deel van uit. De lessen worden 7 uur per dag gegeven, gedurende 6 
dagen per week. 
Toelating: elk kalenderjaar in januari. De opleiding is open voor alle armlastige 
jongeren van goed gedrag. Elk jaar worden ongeveer 60 leerlingen toegelaten. 
Jongeren uit verschillende tehuizen (weeshuizen) van de C.M.C.Y en de Church 
of Bangladesh die de juiste leeftijd en vooral ook interesse hebben voor de 
opleiding, worden toegelaten tot deze technische training. Deze leerlingen zijn 
intern. Lokale jongeren, die de opleiding volgen, komen dagelijks van hun eigen 
woonadres naar de school.  
Van de leerlingen wordt in het algemeen verwacht dat zij klas VIII hebben 
doorlopen en dat zij tussen de 14 en 18 jaar oud zijn.Deze toelatingseis wordt 
echter niet al te streng gehandhaafd. Elke toekomstige leerling wordt schriftelijk 
zowel als mondeling getest. Er wordt daarbij gelet op algemene ontwikkeling en 
technische vaardigheden zodat zij het CCTS & BTEB lesmateriaal kunnen 
volgen.  
De leiding van de school besteedt veel tijd, energie en geduld aan het motiveren 
van de leerlingen. Er wordt eveneens geholpen bij het vinden van een baan. 
Omdat deze jongens en meisjes zulke verschillende achtergronden hebben, 
proberen wij ook om ze zich bij ons thuis te laten voelen. 
De praktijklessen worden ’s morgens gegeven en de theorielessen in de middag. 
Alle nieuwe leerlingen volgen eerst een algemene cursus van 45 dagen. 
Deze bestaat uit praktische en theoretische lessen in wiskunde, houtbewerking, 
metallurgie, mechanisch tekenen, kennis van gereedschappen.  
De hele opleiding bestaat uit 6 semesters, 3 semesters per jaar.  
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Aan het einde van deze opleiding moeten de leerlingen een test afleggen en 
krijgen dan een baan afhankelijk van hun kennis en kundigheden. 
Momenteel hebben wij 68 leerlingen in het eerste en tweede jaar. Wij hopen dat 
zij allen t.z.t. hun BTEB diploma zullen krijgen. 
 
(Van de redactie: Andere delen van het jaarverslag zullen in volgende edities 
van SAMEN gepubliceerd worden). 

Solidariteitsmaaltijd  2012 
 
Solidair zijn met de Christenen op Sumatra. 
We mogen terug zien op een zeer 
geslaagde maaltijd. Georganiseerd in 
samenwerking met M.O.V en Kerk in 
Actie.  
Het was heerlijk genieten van een sobere 
maar erg smakelijke maaltijd.  
Het verhaal van Rina Pohan over het 
leven van de Christenen op Sumatra 
heeft erg veel indruk gemaakt op de 
maaltijd gasten.  
 

                      
 
Leven in het grootste Moslimland is niet altijd eenvoudig. 
Door haar persoonlijke verhaal kwam het ook erg 
indrukwekkend over.   Als afsluiting van haar verhaal 
hebben Rina en haar zus Paulina een gebed gezongen in 
het Indonisisch.        
       Namens KIA, 
       Klaas van Hamburg
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De Classis 
 
Uit Kerkleven nummer 4, Editie Duiven. Een stukje over het doel van het houden 
van classis-vergaderingen. Ingezonden door Anneke Dienske. 
 
De leiding van de Protestantse Kerk in Nederland is toevertrouwd aan ambtelijke 
vergaderingen. De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn 
regionaal georganiseerd in een zogenoemde classis. Iedere kerkenraad vaardigt 
twee van haar leden af naar deze kerkvergadering. De classicale vergadering 
neemt een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt verbinding tussen de 
gemeente en de landelijke kerk. Zij geeft door haar vergaderingen, maar ook op 
allerlei andere in de kerkorde omschreven manieren, gestalte aan de onderlinge 
verantwoordelijkheid van landelijke kerk en de gemeenten, maar ook die van 
gemeenten voor elkaar. In de classis – 75 in totaal – zijn alle gemeenten van een 
bepaald gebied samengebracht: de gereformeerde kerken, de hervormde 
gemeenten, de lutherse gemeenten en de protestantse gemeenten. Onze kerk 
maakt deel uit van de classis Doetinchem met in het totaal 27 gemeenten. Er zijn 
vier vergaderingen per jaar. 
          Peter Mekkink, scriba 
 

Gemeenteavond: “Stilstaan bij het einde” 
 
Op woensdag 22 februari 2012 kwamen ruim veertig mensen bij elkaar 
in het Kerkhuis. Een verrassend hoog aantal! Voordat de avond begon kon 
iedereen koffie of thee en een plakje cake gebruiken en dat is altijd een fijne 
binnenkomer. Later op de avond een tweede ronde waarvoor dank aan de 
koffiezetter! 
 
Om 20.00 uur opende Dieneke Ros de avond. Ze noemde de Taakgroep 
Pastoraat van onze kerk: De dominee, de ouderlingen, ieder met zijn/haar eigen 
taak. Daarnaast het Pastoraal Team met zijn wijkmedewerkers en hun 
onmisbare taak. Ze benadrukte de goede verstandhouding over en weer, zodat 
het werk in de gemeente goed uitgevoerd wordt. 
 
Dit jaar heeft de Taakgroep Pastoraat op zich genomen een gemeenteavond te 
organiseren. In het verleden maakte, tijdens één van de pastoraal 
teamvergaderingen, Anrie Broere ons attent op een artikel in het 
Ouderlingenblad van september 2011: “Stilstaan bij het einde”. 
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Dat leek ons een mooi en goed onderwerp voor de geplande avond. Wij zijn heel 
dankbaar dat Anrie dat in gang heeft gezet en gedenken hem nogmaals bij deze. 
Anrie was een bevlogen pastoraal medewerker, wij missen hem en vinden het 
geweldig dat zijn vrouw Barbara zijn werk overgenomen heeft. 
 
Wij hebben voor deze avond allerlei materiaal in de vorm van geleende boeken 
en folders verzameld bij o.a. hospices, uitvaartorganisaties en geestelijk 
verzorgers. Achter in de zaal stonden tafels met dit materiaal om in te zien en 
evt. folders mee te nemen. Daartoe was in de pauze gelegenheid. 
 
Toen was het woord aan Annette, die het inhoudelijke voor haar rekening nam. 
Haar uitgangspunt was psalm 23, de eerste twee regels dikgedrukt, ons allen 
zeer bekend:  
 
‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. 
 
Annette stelde ons drie vragen: 
 
1. Wat zegt psalm 23 over het leven? 
2. Wat is nodig om de balans op te maken? 
3. Waarin vind jij troost? 
 
Met voorbeelden uit haar praktijk maakte zij de psalm bij ons heel duidelijk, zodat 
we in groepen van ongeveer acht mensen verdeeld hiermee aan de slag 
konden. 
De tekst van psalm 23 gaf Annette ons mee op een blad met de drie vragen. Al 
gauw werd er zeer levendig gediscussieerd. We kwamen tijd tekort, doch na drie 
kwartier stopten we om te evalueren. Ook daaruit kwamen levendige antwoorden 
en vragen. Het bleek overduidelijk dat er over dit gevoelige onderwerp divers, 
maar vooral vrijuit werd gesproken en de conclusie was dat er in vergelijking met 
15 à 20 jaar geleden hierover veel meer openheid is. 
 
De avond werd besloten, met dank aan Annette, en dank voor de komst van 
zoveel geïnteresseerden en hun deelname. 
Dieneke rondde dit af met een blijmoedig gedicht. 
 
Tot slot deze chassidische vertelling die achter op ons blad gedrukt stond: 
 
“Een jongeman komt na de voorgeschreven rouwperiode bij de Rabbi. 
Zijn gewaad is gescheurd. 
Hij vraagt aan hem 
Kan ik dit gewaad, 
Ik heb geen ander,  
Weer dichtnaaien 
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En dan weer gebruiken? 
De Rabbi antwoordt hem, 
Ja, dat mag, 
Maar bedenk wel, 
Als je het kleed repareert en probeert te herstellen, 
Dat je dan de scheuren en rafels niet onzichtbaar mag maken, 
Want het zou lijken alsof het nooit gebeurd was. 
Na een week komt de jongeman terug met zijn kleed, gerepareerd. 
Hij vraagt aan de Rabbi: 
Kan ik dit kleed aan iemand anders overdoen, ruilen of verkopen? 
De Rabbi antwoordt hem, 
Nee, dat kan niet. 
Het scheuren en repareren van ons leven is aan ons en van ons 
En anderen kunnen het niet dragen” 
 
        Namens de Taakgroep Pastoraat, 
        Anna van der Velden 

Dodenherdenking in Didam 
Op 4 mei organiseert Het Oranje Comité weer de jaarlijkse dodenherdenking. 
Het thema is: ‘Vrijheid geef je door”. De herdenking begint om 19.00 uur met een 
korte bijeenkomst in de ontvangstruimte van Meulenvelden. De Oecumenische 
Taakgroep zal hier medewerking aan verlenen, evenals leerlingen van 
basisschool ‘De Toorts’. Daarna gaan we in stille tocht naar het monument op 
het OLV Plein, waar om 20.00 uur 2 minuten stilte wordt gehouden om hen te 
gedenken die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Aan deze 
plechtigheid wordt medewerking verleend door Harmonie De Club, Scouting en 
wethouder Wolsing (toespraak). 
            Wim Locher 

Vrolijk Avondmaal 
Wij zeggen altijd dat we het heilig Avondmaal vieren, maar is die uitdrukking wel 
juist? 
We hebben er in de loop van de eeuwen, vooral in Nederland, een soort 
begrafenismaal van gemaakt en het is altijd moeilijk om iets terug te schroeven, 
vooral als het diep zit. Toch zou ik willen pleiten voor een vrolijk Avondmaal. Het 
vriendenmaal dat de Joden elke vooravond van de sabbat vierden, had ook altijd 
een vrolijke toon, ondanks het ritueel van brood en beker aan het begin en aan 
het eind. Er werd veel bij gezongen, vooral lofzangen. Nu lag er over het laatste 
Avondmaal dat Jezus met zijn jongeren vierde, wel een schaduw en de 
stemming zal wel gedrukt zijn geweest, maar toch hebben ze gezongen. En als 
Jezus aan het bekende ritueel van het brood breken en het uitgieten van de wijn 
juist aan die laatste maaltijd voor zijn dood een geheel nieuwe betekenis geeft, 
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die van het deelhebben aan zijn dood, dan klinkt van zijn kant alles toch sterk en 
bemoedigend. Hij spreekt ook nadrukkelijk van de toekomst als van een nieuw 
feestmaal. De toekomst zal een feest zijn. Dat is het wat Hij ons te zeggen heeft. 
Daarom klinkt er al iets feestelijks door in onze viering. Zo behoort het althans. 
Want is het niet schitterend om midden in een wereld zonder uitzicht te staan en 
te getuigen: Zo zeker als ik dit brood eet en deze wijn drink, zo zeker is voor 
deze wereld, en ook voor mij, een feestelijke toekomst? 
Natuurlijk, het Heilig Avondmaal is geen hoera-feest. Het is een ernstige zaak. 
Want we komen er met schroom aan deelnemen, er is immers een dood mee 
gemoeid die ons zeer zwaar weegt. Maar een dood waar we niet bij mogen 
blijven staan. Het leven ligt er achter. Erg veel voorschriften heeft Jezus zijn 
volgelingen niet nagelaten. Maar voor de viering van het Heilig Avondmaal heeft 
Hij wel een voorschrift gegeven: Doet dit tot mijn gedachtenis. Dat is heel 
duidelijk en het is, dunkt mij, ook tot u gezegd. 
 
Uit het lijntje naar Boven, P. Fagel 

        Ingezonden door Janny Horjus 
 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering d.d. 16 februari 2012. 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans    €   137.80 
Mevr. Folmer                 €   160.90 
Mevr. Hendriksen       €     85.50 
De heer Mintjes    €     60.50 
Mevr. Horjus    €     47.00 
      -------------- 
Totaal     €   491.70 
 
Mevrouw Boon en mevrouw Westenberg waren niet aanwezig. 
De volgende keer nemen we de tellingen van hen 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. Mevrouw Horjus gaat 
informeren naar de kosten. 
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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 5 juli om 19.00 uur. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 
          Gerda Vreeman-Jansen 
          Drostlaan 2 
          6941 AB Didam. 
          Tel.  0316-225111 
          E-mail: g.vreeman@wxs.nl 

Afscheid 
 
Op 31 oktober 2008 ben ik komen wonen in Didam, en ben inmiddels weer 
verhuisd richting Friesland om daar predikant te worden. Ik wil langs deze weg 
de gemeente danken voor alle hartelijkheid die ik heb ontvangen, en met name 
alle ouderen die ik langs pastorale weg heb leren kennen hartelijk groeten en 
Gods zegen toewensen. 
 
We maken allemaal wel eens een stop op onze levensreis, en de tijd in Didam 
was voor mij een tussentijd. Noodgedwongen, maar ook zinvol om mij verder te 
bezinnen en de ‘steel’ van het predikantschap weer langzaamaan op te pakken. 
Ik heb het allemaal graag gedaan: het preken, de catechisatie (al kwam er 
helaas weer gauw een einde aan), het bezoekwerk aan ouderen en meedraaien 
in de taakgroep pastoraat, het zogenaamde ‘preekteam’ elke week met collega’s 
uit de buurt, de dertig-plusgroep, een incidentele begrafenis, een avond over 
kerkvader Augustinus, en door dit alles heen de collegiale contacten met Annette 
Melzer – u ziet, het werd tijd dat ik een ‘eigen’ gemeente kreeg! Maar laat ik ook 
noemen de gewone zondagse diensten waar ik mij af en toe vertoonde met twee 
of vier dochters. We hebben op enkele plekken en in de kerk zelf hartelijk 
afscheid genomen, en ik ben inmiddels met tal van goede herinneringen aan de 
Prot. Gem. in Didam afgereisd naar Burum, waar ik op 22 april hoop intrede te 
doen in de Prot. Gem. i.w. Burum-Warfstermolen-Munnekezijl. Een hele mond 
vol, en dat voor halve dagen! 
 
Ik dank allen die mij pastoraal hebben laten delen in hun levensverhaal, en soms 
ook levensnood, voor hun openheid, en wens hun Gods nabijheid toe. “Wees 
dapper hart, houdt altijd goede moed!” (Psalm 27: 7, berijmd) is een zin die mij 
vaak te binnen schiet en die ik hier graag noem. De kinderen wens ik meer 
leergierigheid toe, want daar is veel te winnen. De dertigplusgroep veel verdere 
pittige discussies over kerk en maatschappij! U allen, hoe dan ook, een hart dat 
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zich in God verheugt en in de naaste, en een mond om Hem om zijn goedheid te 
loven, telkens weer. Laat u niet gek maken door deze wereld, maar wandel in 
het vertrouwen op de Heer. 
 
Dank dus, en het ga u goed!      Wessel ten Boom 
 
(Rosemastraat 3, 9851 Burum, tel. 0594-769049. De intree is op 22 april, om 
14.00 uur in de herv. kerk van Burum) 

Joppers & Gemeenteleden 
 
Om organisatorische redenen is er besloten om als “groep Didam” uit het project 
te stappen dat begin dit schooljaar is gestart met de gemeente Halle. Het gaat 
hier om het project bij de zorgboerderij Den Besselder.  
 
Uiteraard gaan we aan de slag om een nieuw (mini-) project en een een aantal 
aantrekkelijke activiteiten voor de Joppers in Didam te organiseren. 
 
Jullie horen binnenkort meer!! 
           Groetjes, 
           Opperjopper Wilma 

Thomasviering in Zevenaar 
 

Zaterdag 12 Mei om 19 uur,  in de  Andreaskerk 
aan de Markt te Zevenaar. 
 
De onderwerpen die we voor dit jaar kozen zijn:  
Humor, Geloof, Hoop en Liefde. 
Deze viering zal gaan over Liefde. Liefde 
kennen we vooral in de zin van ‘houden van’, 
zoals dat  in veel liedjes bezongen  wordt. 
In de bijbel gaat het vooral om liefde in de 
betekenis van ‘ ágapè ’, elkaar hoogachten, 
respecteren, in de ander een mens zien zoals je 

zelf bent. Het liefdegebod houdt  in dat je er zorg voor draagt dat een ander net 
zo behandeld wordt als je zelf behandeld zou willen worden. In teksten, beelden 
en liederen zal het thema worden belicht. 
 
Thomasvieringen bieden ruimte voor eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. 
 
Het Oecumenisch koor uit Didam zal medewerking verlenen. 
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Mensen die niet (meer) zo geïnteresseerd zijn in traditionele kerkdiensten voelen 
zich wellicht wel aangesproken door een Thomasviering.  
Als u nog nooit zo’n viering hebt meegemaakt, kom eens kijken.  
De vieringen worden in Zevenaar gehouden maar zijn duidelijk gericht op 
belangstellenden uit de gehele Liemers.  
 
Contactadres Parochiesecretariaat,tel. 0316-523468. 
 
U bent zeer welkom. 
       Werkgroep Thomasvieringen De Liemers, 
       Henk Herstel 
 

Ziek, maar er wel even tussenuit 
 
Eind april kunnen mensen die ziek zijn, maar toch graag even 
uit de daagse sleur willen komen, bijkomen op de Zwanenhof. 
Van oudsher organiseert de Zwanenhof deze weken en dit jaar 
weer! 
 
Wie er even tussenuit wil, maar niet zonder (verpleegkundige) hulp kan, vindt op 
deze dagen ontspanning en gezelligheid. Rond het thema ”Ik ga op reis en ik 
neem mee…” zijn er inleidingen, gesprekken en sfeervolle liturgische momenten. 
Dag en nacht staat er een team van verpleegkundigen voor u klaar.   
Begeleiding is in handen van Pauline Kramer, staflid van de Zwanenhof en 
pastoraal werkster. De verpleegkundigen zijn allen vrijwilligers.   
 
Praktisch 
Waar: De Zwanenhof, centrum voor training en verdieping 
  Retraitehuisweg 6 – 7625 SL Zenderen 
Wanneer: donderdag 26 april 17.00 – zondag 29 april 14.00 uur 
 
Voor informatie  www.zwanenhof.nl of 074 265 95 25 
Via de website kunt u zich ook aanmelden. 
           Georgy Schardijn, 
           de Zwanenhof 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 mei, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Afscheid van “onze mannen” 
 
Dit zijn foto's van het afscheid van 'onze mannen', van de cantorij . Helaas, er 
waren er weinig overgebleven om een goed gemengd koor neer te zetten. 
We hebben met een lied tijdens een gezellig koffie-uurtje afscheid genomen, 
alleen Jan Hagen ontbrak: hij zat zoals zo vaak op Texel! 
  
            Ineke Eysink.  
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Personalia 
 
Bedankje 
 
Beste leden, 
Een hartelijk dankjewel is wel op zijn plaats voor alle liefdevolle bijdragen en 
wensen tijdens mijn ziekte. 
Hoewel er nog een operatie in het verschiet ligt ben ik er van overtuigd dat, 
uiteindelijk de genezing zal zegevieren (voor zover mogelijk). 
 
          Met vriendelijke groet, 
          Ben Ruesink 
 

Overleden 
• 28-02-2012 Mevr. A. C. de Rijder- Oost,   Waverlo  31. 

 
Gevestigd 
• Mevr. E. J. Maalderink, Singel 64-19. 

 
Vertrokken 
• Naar Andelst, Dhr. W. van Dam, de Plataan 195. 

 
 
 
 
 
 

De redactie van SAMEN wenst U allen een hele fijne Pasen!! 
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Agenda 
01 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering),  
  mw. ds. A.U.Melzer, Palmpasen 
02 apr 19.45 uur All Together 
03 apr 19.30 uur Cantorij 
04 apr   15.00 – 
 18.00 uur Inzameling voor de Voedselbank (in de kerk) 
05 apr 19.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (aan Tafel),  
  mw. ds. A.U. Melzer, Witte Donderdag 
06 apr 19.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer,  
  Goede Vrijdag 
07 apr 15.30 uur Viering Meulenvelden (Paasdienst) – pastoor B. Aarsen 
 21.30 uur Dienst van Schrift en Gebed – Paasnachtdienst, 
  mw. ds. A.U. Melzer  
08 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer – Pasen 
10 apr 19.30 uur Cantorij 
11 apr 20.15 uur Gespreksgroep 30+ (t.h.v. fam. Van der Knijff) 
15 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
16 apr 14.00 uur Pastoraal Overleg 
16 apr 19.45 uur All Together 
17 apr 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
 20.00 uur Diaconie 
18 apr 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
22 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
23 apr 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur All Together 
24 apr 19.30 uur Cantorij 
25 apr 20.15 uur Gespreksgroep 30+ 
29 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. W.E. Onderwater, Aalten 
01 mei 19.30 uur Cantorij 
03 mei 15.30 uur Viering Meulenvelden, katholieke voorganger 
04 mei 19.00 uur Bijeenkomst dodenherdenking in Meulenvelden 
06 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering),  
  mw. ds. A.U. Melzer 
07 mei 19.45 uur All Together 
08 mei 19.30 uur Cantorij 
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