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Voorwoord 
      Bron van leven 
 
Bron van leven, U danst voor ons uit, 
U schept nieuwe kansen en nieuw leven ontspruit. 
 
Het kwade verschrompelt,  
maakt plaats voor het vuur, 
de mens wordt geroepene: geloof, zuiver en puur. 
 
Wij leven met Jezus, zien zijn daden van kracht, 
het helen der manken, het lijden verzacht. 
 
U verdrijft de demonen, de doden staan op,  
rustpunt in ons leven, brengt onze angsten tot stop. 
 
U leeft om te dienen in de naam van de Geest, 
Beproefd door het vuur, bezield en bevreesd. 
 
U zoekt de verlorene, U deelt in hun pijn, 
de Liefde omvattend, dit is uw Zijn. 
 
Licht van het leven, U danst voor ons uit,  
de dood overstijgend, nieuw leven ontspruit. 

 
Gebed uit India  
(uit: Bron van leven, Teksten en gebeden uit de oecumene) 
 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 19 juni, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 13 mei t/m zondag 24 juni 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
In de diensten vanaf Pinksteren lezen we de feestrol van Ruth, passend bij het 
oogstfeest van de eerstelingen waar dit Bijbelboek in de synagoge wordt 
gelezen. Tekst dus bij uitstek voor Pinksteren. De rol heeft iets lichts en aards en 
misschien juist daardoor ook iets dat vandaag relevant is. Het schuilen van de 
vreemde onder de vleugels van de Eeuwige is een beeld dat in psalmen van 
vroeger en in verhalen van mensen nu kan klinken. 
 
Het boek Ruth is een boek van hoop. Het opent met de hongersnood in 
Bethlehem maar aan het eind van het 1e hoofdstuk is er ook weer sprake van 
oogst. Het Joodse gezin vlucht voor de honger, de weduwe geworden en beide 
zonen begraven hebbende Naomi keert met haar Moabitische schoondochter 
weer terug. Het boek wordt gedateerd in de tijd dat richteren Israël leiden en de 
vraag om leiderschap van een koning een grote rol speelt. In de synagoge komt 
daarbij de nadruk van de wetgeving, regels van samenleving.  

 
13 mei 2012 – 6e zondag van Pasen: Openheid 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting Orhei Moldavië 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 45:15-19; Handelingen 11:1-8 
 
Petrus krijgt kritiek omdat hij gegeten heeft met mensen die andere manieren 
hebben. Hij is enkele dagen te gast geweest bij niet-joden. Hoe ga je om met 
mensen die anders zijn, anders leven? Vaak het eerst zichtbaar in de 
eetgewoonten. Zijn er grenzen aan waar jezelf in gelooft en waar de ander in 
gelooft? Lukt het om daarover met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te leren 
respecteren? 
“Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen dromen in duigen, dromen van vrede 
worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. Als je geen antwoord geeft op 
verdriet, zullen de tranen niet drogen. Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen …” 
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17 mei 2012 – Hemelvaart  
 
09.00 uur : voorbereid door gemeenteleden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mevr. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
 
Een vrolijk feest waar ruimte gemaakt wordt voor Pinksteren. Door het 
terugkeren van Jezus naar zijn Vader komt er plaats voor de ‘Parakleet’, de 
Trooster, die ver over de grens van Israël heen gaat en de tongen van alle 
volkeren losmaakt. Hemelvaart valt precies 40 dagen na Pasen. In de turbulente 
geschiedenis van Israël hebben geloofsgemeenschappen zich telkens opnieuw 
afgevraagd welke macht uiteindelijk het grootst zal zijn: die van God of die van 
de goden van de volkeren die hen met man en macht overvallen? De God die 
opkomt voor de zwaksten in de samenleving en de slaven uit Egypte heeft 
bevrijd of toch de wereldse machten die vaak zo sterk lijken? Een kwestie van 
geloof? Of een kwestie van zien en weten? 
 

20 mei 2012 – 7e zondag van Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
Collecte : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 19:1-11, Johannes 17:14-26 
 
Na de zegeningen van Hemelvaart is de toon van deze zondag ingetogener. Zijn 
naam zegt het al: Wezenzondag. Het is goed om daarbij te bedenken dat we nog 
steeds leven vanuit het grote gebeuren op Pasen, ook al neemt de onzekerheid 
toe. Dat is in het leven herkenbaar, teren op het goede moet geleerd worden, 
anders overspoelt de wanhoop en de onzekerheid het geloofsvertrouwen. Jezus 
is in de hemel, de Geesteskracht nog niet onder ons: de gemeente wacht als het 
ware tussen afscheid en nieuwe inspiratie. De joodse Etty Hillesum schreef in 
haar dagboek: “De Geest moet bij haar schaarse komst een goed voorbereide 
techniek aantreffen”, oftewel de Geest zal aarden waar men bereid is te 
luisteren. Het lezen van de Bijbel is daarin de beste leerschool. 

23 mei 2012 – Pinksterwake  
 
19.00 uur : voorbereid door de oecumenische werkgroep (zie 

bericht elders in Samen) 
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26 mei 2012 
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 

27 mei 2012 – Pinksteren, belijdenis  
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie – Zending 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Ruth 1; Handelingen 2:1-13 
 
Het feest is groot. Eén van de joppers doet belijdenis, All Together zingt én we 
krijgen bezoek van Afrikaanse studenten. Een werelds getuigenis krijgt voet in 
onze kleine kerk. De maat van Gods goedheid wordt met Pinksteren ten volle 
gevierd. Een seizoen lang is er geleerd, zijn er interviews gehouden over 
geloofsvragen en nu wordt er openlijk gezegd: ‘ja‘ ik wil het wagen met deze God 
die de bodem is onder mijn bestaan. 
Alle lijnen van de Bijbel komen in deze dienst bij elkaar: levensverhalen over wat 
je niet moet weggeven, loslaten, hopen en wachten – gaat het wat worden? … in 
hoeverre is mijn leven te plannen? En dan groeit er iets op plekken waar je het 
niet hebt verwacht of waar je zelfs dacht ‘dit wordt niet’ … en je hebt toch maar 
volgehouden, geduld, inspanning … en uiteindelijk ook kunnen oogsten. 
Onverwacht kwam de vraag van Afrikaanse studenten die aan de universiteit van 
Twente studeren om met ons Pinksteren te vieren. Graag hebben we hen 
uitgenodigd. Zo zal het evangelie in veel talen klinken. 

03 juni 2012 – Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. R. Talens 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Ruth 2:5-33; Johannes 3:1-16 
 
Zondag van de Drie-eenheid. We hebben een lange reeks bijzondere diensten 
achter ons.  
Van Pasen tot Pinksteren. In de late middeleeuwen kwam het gebruik op om ook 
de zondag na Pinksteren nog een speciaal karakter te geven. Als afsluiting en 
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bevestiging staan we stil bij de 3-eenheid. Het gaat om de verschillende wijzen 
waarop iets van God duidelijk wordt in ons bestaan, dat over hem gesproken 
wordt in taal van schepping én geschiedenis én in mensentaal en tegelijk die 
Ene gaat loven die dit alles bijeenhoudt. Door het vieren van het Avondmaal 
bekrachtigen we dit nog eens. 

07 juni 2012 
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

10 juni 2012 – 1e zondag na Trinitatis 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting Schuilplaats 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Ruth 3; Marcus 3:20-35 
 
In dit gedeelte van Ruth horen we hoe sterk het goddelijke en het menselijke 
handelen met elkaar zijn verweven. Wat eerder door Naomi en door Boaz als 
een taak van God werd gezien, komt nu naar voren als een opdracht voor 
mensen. Je zou dus kunnen zeggen: Gods trouw uit zich door het handelen van 
mensen. Telkens opnieuw is in het verhaal van Ruth sprake van spanning 
tussen de harde werkelijkheid die vol gevaar is en de mogelijkheid dat God 
zegenend aan het werk is. Opnieuw is Ruth op zoek naar werk en een plaats om 
te rusten, thuis te zijn. In de ontmoeting met Boaz ontstaat een indringend 
gesprek  waarin verantwoordelijkheid jegens de ander zichtbaar wordt. Wie is er 
uiteindelijk te vertrouwen? 
 

17 juni 2012 – 2e zondag na Trinitatis 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen : Ruth 4; Marcus 4:26-34 
 
Twee gelijkenissen lezen we. Wijze woorden, Jezuswoorden, waarin het gaat 
over de imponerende groei van Gods koninkrijk. Het is het beeld van het 
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mosterdzaad, klein, het allerkleinste zaad dat uitgroeit tot een van de grootste 
planten. Het wordt zelfs een struik waar in vogelen kunnen nestelen.  Aan ons 
om deze gelijkenis te interpreteren, uit te leggen én de symboliek in ons eigen 
leven toe te passen. Welke kracht schuilt er ook bij ons om zo iets onnozel kleins 
te laten uitgroeien tot iets dat werkelijk van belang is. De lezing van Ruth sluit 
hier bij aan. 

 
24 juni 2012 – Openluchtdienst: de veerkracht van een tegendraads geloof 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. All Together 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Job 30,15-26; 38,1; Marcus 4,35-41 
 
De zomertijd begint, de groene tijd in de liturgische kleuren. Twee verhalen van 
geduld, van de kracht van een tegendraads bestaan. Job, die zich niet neerlegt 
bij elke rechtvaardiging van lijden. In antwoord op alle beweegredenen van zijn 
vrienden op de vraag ‘waarom?’ houdt Job nu een belijdenis. Het geloof in een 
levende en dynamische God is voor hem zonder enige twijfel. Dat je geloof 
afhangt van je morele gedrag weigert Job te aanvaarden. Hij lijdt een onverdiend 
lijden. Bij Marcus worden de vrienden van Jezus uitgedaagd door de bedreiging 
van storm en water. Houdt hun vertrouwen stand dat Jezus dat allemaal de baas 
kan? Deze zondag nodigt uit om na te denken wat nu eigenlijk voor jou de 
bodem is van je bestaan.  
 

Van de predikant 
Diaspora 
Eind april was ik voor een studieweek in Cluij/Kolosvar in Transylvanie. Samen 
met Hongaars sprekende collega’s uit dat deel van Roemenië bestudeerden we 
een Bijbelse theologie van Walter Brueggeman, een lutherse hoogleraar oud 
testament in Amerika. Internationaler kan het bijna niet. De talen waren Engels, 
Duits, Nederlands en Hongaars. Een oecumene ontstond daar ter plekke die 
werelddelen verbond met talen die elkaar tegenspraken én uitlegden. Veel werd 
er gesproken over de betekenis van de schrift in ieders eigen gemeente en land. 
Verscheurende verhalen van de sporen die de wereldoorlogen en het socialisme 
van Nicolae Ceausescu hebben achtergelaten. Traumatische ervaringen en toch 
heeft de Hongaarse Reformatuskerk zich weten te handhaven. Op zondag zijn 
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we als Nederlandse predikanten altijd te gast bij een Hongaarse collega en 
worden we gevraagd de dienst te leiden. Onze Engelse of Duitse preek wordt 
dan voor de gemeenteleden naar het Hongaars vertaald. Een klein dorpje in de 
Karpaten, 15 kerkgangers, vooral oudere vrouwen zitten in de banken. Istvan 
vertelt dat de mannen nu op het land werken, zelfs op zondag. Het orgel wordt 
sinds het overlijden van de organist vorig jaar niet meer bespeeld. Istvans vrouw 
neemt wat muziekles om het ooit over te kunnen nemen. Ondertussen is het 
Istvans zware stem die de lange noten van de psalmen zingt. Een andere tijd 
ontvouwt zich voor mijn ogen. Bekaschen Isten töl, gezegend door de Heer, zo 
word ik bij de uitgang toegesproken. ’s Middags om 3 uur reizen we met de auto 
verder de bergen in. Opnieuw is er een kerkdienst. De kosteres en haar dochter, 
een oudere vrouw met haar gehandicapte zus. Een klein gezelschap is het. Het 
voormalig Hongaarse dorp werd onteigend, de meeste bewoners zijn nu 
Roemeens. De gelovigen zijn lid van de orthodoxe kerk. Met moeite kan het 
gebouw van de Hongaarse Reformatus in stand worden gehouden door de 
pastorie te verhuren aan de plaatselijke kroeg. De verwarmingsketel werd 
gestolen (ook hier zijn koperdieven aan het werk) dus nu is het koud in de kerk, 
heel koud. Wat krijgen dan de Bijbelwoorden een intense betekenis als het 
verhaal gelezen en vertaald wordt van Jezus die zegt tegen de vreemde 
Samaritaanse vrouw “ik geef levend water”. Levend in de diaspora heeft mijn 
collega een immense klus. Het gewoon ‘er zijn’ als kerk, het niet opgeven, 
uithouden … het zijn woorden die later op de conferentie als geloofsdaad 
werden benoemd, omdat het door de schriften in het Oude Testament, in Thora 
en Tenach, wordt bevestigd. Istvan en de 20 andere Hongaarse collega’s zijn 
dankbaar dat vanuit Nederland aan hen de kans was gegeven om een week te 
kunnen studeren, want het dagelijkse bestaan in de diaspora gemeentes is 
zwaar. De erkenning van hun werk is belangrijk. Bij de evaluatie werd al 
uitgezien naar volgend jaar. 
 

De hartslag van het leven  
De synode heeft een visienota uitgebracht waarin zij aan ‘kerkmensen, 
gemeenteleden en kerkenraden moed geven om te geloven en (nieuwe) zin 
geven om kerk te zijn’. Ze schrijven dat het een voorrecht is om te geloven en bij 
de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf 
niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn 
goedheid wil geven. We leren er door te leven onder de open hemel van Gods 
liefde. In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan 
een menselijke vereniging, ze bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij 
geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. 
Waar twee of drie samenkomen in Zijn naam, is Hij zelf in hun midden. Dat is 
kerk. 
Een beknopte nota die moed geeft en laat zien hoe geloof tot hartslag van je 
leven kan worden, omdat het je uitnodigt na te denken over de zin van bestaan, 
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vragen te stellen, twijfels te onderzoeken, lief en leed in gemeenschap te delen 
en rituelen kent om belangrijke momenten in het leven te markeren: geboorte, 
zelfstandigheid, relaties en verlies.  
 

Pinksteren belijden 
Pinksteren is een hoogtijd, feest. Dit jaar doet Christien van der Vliet belijdenis. 
Een bijzonder gebeuren waar we heel blij mee zijn. Op de weg naar haar 
belijdenis, de catechese, ging Christien op onderzoek uit. Verschillende 
gemeenteleden heeft zij bezocht en over hun geloof bevraagd. Indringende 
gesprekken werden het over geloof in je dagelijks leven, over je levensweg en 
de betekenis van het geloof daarin, wat belijd je eigenlijk als je uitspreekt ‘ik 
geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bevraagd door een 
jongere werd zo levenservaring doorgegeven. In een drukke tijd van eindexamen 
is er voor Christien een bodem in haar leven, het geloof. Ooit aan het doopvont 
door haar ouders uitgesproken zal zij het nu zelfstandig beamen. Dat is een 
feest waard!  
En als een cadeau zullen er ook Afrikaanse studenten aanwezig zijn. Dus 
opnieuw een zichtbaar teken hoe geloof continenten verbindt. U zult er toch ook 
zijn eerste Pinksterdag?? 
 

All Together goes international! 
Ons gospelkoor kreeg een uitnodiging om in de Nederlandse gemeente in 
Turnhout te zingen. Ook een verbondenheid over grenzen heen. De liederen van 
Pinksteren zullen in juni tijdens de dienst daar klinken. We zullen gastvrij 
ontvangen worden en horen wat het betekent om gemeente te zijn in België. 
Vaak is de kerk namelijk een plek van ontmoeting, van herkenning en draagt de 
gemeenschap elkaar. Ds. Douwe Boelens heeft al een heel programma met zijn 
gemeente opgezet. Wij zijn erg welkom. 
 

Tijd van Pinksteren 
Zo staat de komende tijd in het ‘Pinksterteken’ waar alle volken verbonden zijn in 
het horen en spreken van het evangelie. Trots dat wij als gemeente zulke mooie 
stappen kunnen zetten: kleine stappen in getal, grote stappen in de 
geloofsbetekenis. 
 
‘Is de hartslag van het leven 
 Niet de liefde van de Heer? 
 Liefde draagt hen meer en meer, 
 Die in dienst van Hem zich geven. 
 Alle dingen hebben tijd 
 Maar Gods liefde eeuwigheid.’ (gz 426:1)  
           ds. Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad 
 
De paascyclus is meer dan vier diensten achter elkaar. 
In de afgelopen kerkenraad zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest. Bij 
één daarvan wil ik uitgebreid stilstaan. Als onderdeel van ‘evaluatie kerkdiensten’ 
hebben we teruggekeken op de paascyclus. Hoe heb je het ervaren dit jaar? 
Was het anders dan andere jaren? Dat is uiteraard (groten)deels persoonlijk. 
Qua opzet was er inderdaad dit jaar wat anders. Op Witte Donderdag stonden er 
dit jaar tafels gereed en dan klinkt aan het begin de vraag, door Corné 
uitgesproken, “Waarom is deze avond anders dan alle andere?” misschien wel 
extra helder. De dienst werd geheel aan tafel gevierd verwijzend naar het laatste 
avondmaal. Door velen is deze dienst als zeer bijzonder ervaren. De dienst werd 
omlijst door muziek, uit het begin van het paasoratorium van Dirk Zwart, 
gezongen door een viertal zangers, Wim Locher, Bertus Arendsen, Feike Tiel 
Groenestege en Trudi Boelee. De tafels waren fraai gedecoreerd door de 
bloemengroep. Het was duidelijk dat Janny Horjus, Trudi Boelee en Sanny 
Straver meer dan hun best hadden gedaan. 
 

                              
 
De volgende avond een ingetogen dienst met veel schriftlezingen, die met veel 
gevoel door Wim Locher werden gelezen en muzikale bijdrages door Jet de 
Lange met een aria uit de bekende Mattheus Passion en van Kirsten Schmidt 
met tedere vioolklanken. Echter na alle woorden en muziek was er stilte. 
Zo ook begon de  paasnachtdienst, in stilte en in het donker. Maar het werd licht. 
Dat blijft toch elk jaar een mooi moment. Hoe donker ook, het wordt altijd weer 
licht. Anneke Dienske bracht dit jaar het licht zingend binnen. Het licht werd 
geplaatst te midden van prachtig ontluikend groen waarmee de standaard was 
versierd; groen, het teken van leven. Als je het wilde dan kon je als herdenking 
aan je eigen doop een waterkruisje ontvangen. Daarbij stelde Annette de vraag 
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met welke naam je gedoopt was. Een bijzonder moment voor velen. Die naam of 
namen noem je niet elke dag. Maar deze mochten die avond klinken. En weer 
was de muziek anders van klank. Opnieuw van Dirk Zwart maar het einde van 
het oratorium, nieuwe liederen voor ons, zeer passend bij de dienst en mooi door 
de cantorij gezongen. Afsluitend met het licht en gezang naar buiten, de wereld 
in.  
 

             
      
En dan de afsluiting op de zondag. Ook in deze dienst waterkruisjes en namen 
maar nu van de kinderen. Feestelijk was het. De trompet van Jussi Schmidt 
klonk boven het orgel uit. Rolf mocht nu alle registers open zetten. En er was 
nog meer muziek. In deze dienst was het All Together die het feest 
ondersteunde. Een dienst waarin Barbara Broere moedig ja gezegd heeft om 
verder te gaan met het werk van Anrie. Vier heel verschillende diensten maar 
toch bij elkaar gehouden door de woorden “Ik ben …”. Een cyclus die een begin 
had en ergens naar toe ging. Diensten waarin Rolf altijd aanwezig was om ons te 
ondersteunen. Vier diensten waarin we proberen het evangelie te beleven. In 
alle diensten was Annette onze herder die samen met ons op weg was. We zijn 
als kerkenraad blij dat we dit zo op deze wijze mochten doen. Een enkele keer 
klinkt in onze kerk het bekende lied “tel uw zegeningen”. Dat mogen we ook als 
gemeente doen. Fijn dat er zoveel mensen mee hebben willen doen en ook 
gekomen zijn. Het is niet mogelijk iedereen te noemen, maar weet dat iedere 
bijdrage gewaardeerd is en bijgedragen heeft aan het geheel. Als laatste wil ik 
de waardering van de kerkenraad voor Annette noemen voor de wijze waarop zij 
deze diensten heeft samengesteld, inhoud gegeven en geleid. We mogen ons 
als gemeente gelukkig prijzen met zo’n predikant. 
 
Als kerkenraad hebben we een duidelijke keuze gemaakt door het houden van 
een paascyclus en die door Annette te laten leiden. Het is niet zonder reden dat 
ik dit uitvoerig heb beschreven. Want een cyclus zoals we dit jaar hadden, kan 
alleen als het op deze wijze wordt gedaan. Echter het heeft ook consequenties. 
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Wij hebben een predikant met een 80% aanstelling en hierdoor hebben we na de 
Pasen weer een aantal zondagen andere voorgangers. Dat is het gevolg van 
deze keuze. Een keuze waar we als kerkenraad volledig achter staan. En ik 
hoop u ook.  
            Johan Boelee 

Het College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 
Bij de actie kerkbalans in januari is een totaal bedrag toegezegd van € 45.234,-- 
Tot heden, 25 april, hebben wij al € 23.622,-- mogen ontvangen. 
 

Solidariteitskas  
Deze maand ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden van 21 jaar en 
ouder een envelop voor de solidariteitskas. 
 
Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in 
andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die 
tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn 
met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet 
om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente 
vitaal te blijven. Er is bijvoorbeeld dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of 
kerkelijk werker. Soms is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in 
bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage 
nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. 
 
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten 
die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder 
pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn 
maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar 
kunnen worden uitgevoerd. 
 
Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de 
Solidariteitskas. Als u bereid bent om meer te geven, dan komt dat ten goede 
aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u om een bijdrage van 10 euro. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het 
voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de 
Protestantse Kerk? 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Begraafplaats 
Naar aanleiding van een inventarisatie van de graven op de begraafplaats aan 
de Wilhelminastraat is bij een aantal graven een bordje geplaatst met de 
mededeling dat nabestaanden worden verzocht contact op te nemen met de 
beheerder om aan te geven wat er verder met het graf of de grafbedekking moet 
gebeuren. 
Zij kunnen hiervoor contact opnemen met de heer Herman ten Brinke, tel. 0316-
224519 of 06-51477923 
 

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 

Kerkinactie 
Werkgroep-  

 

40dagentijdcampagne  
Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de 40dagentijdcampagne 
‘Voor de verandering’! We hopen dat u een goede en geïnspireerde 
veertigdagentijd heeft gehad. Ook de spaardoosjes zijn weer prima gegaan, 
vooral bij de kinderen. Op dit moment is nog niet precies bekend wat de 
opbrengst is. Zodra alle gegevens binnen zijn, hoort u er meer van. 
 

De boekenmarkt 
Er zijn erg veel boeken ingebracht en dat doet ons als werkgroep erg goed. 
En de eerste boeken zijn ook alweer verkocht. Zo zien we maar dat we met 
elkaar best het e.e.a. voor elkaar kunnen krijgen. Wij hebben er vertrouwen in 
dat we dit jaar onze afspraken kunnen nakomen aan de technische school CCTS 
in Jessore.  
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Hoe vaak we de boeken in de verkoop doen, zullen we nog even moeten 
ervaren. Iedere zondag of eenmaal per maand? Hartelijk dank voor uw inbreng 
en help ons met de verkoop. 
 

De technische school (CCTS) in Jessore 
 
Uit het jaar verslag (deel 2) 

Afdeling Elektriciteit 
In de elektriciteit afdeling zijn 25 studenten. Zij volgen een basiscursus 
elektriciteit. 
Van 08.00-12.00 uur zijn er praktijklessen, en ‘s middags de theorielessen.  
De praktijklessen bestaan uit: elektriciteit in woningen, airconditioning en alle 
andere onderwerpen die met elektriciteit in algemene zin te maken hebben. 
De leerlingen werken ook voor bedrijven om bij te verdienen.  
Er is tevens een korte cursus van 6 maanden, waar ook meisjes deel aan 
kunnen nemen. 

Afdeling machines 
De afdeling machines is de grootste van onze opleiding met in totaal 26 
leerlingen in het 1e en 2e jaar. 
Elke dag van 08.00 uur tot 12.00 uur zijn de leerlingen praktisch bezig met 
allerlei soorten machines, tweedehands aangeschafte maar ook nieuwe 
machines die wij hebben kunnen kopen door fondsen. Helaas hebben wij nog 
niet genoeg leraren die de werking van al deze machines kunnen overbrengen 
op de leerlingen. Maar wij blijven proberen fondsen te werven zodat wij ook 
nieuwe leraren kunnen aantrekken.  

Afdeling auto’s 
Deze afdeling is een belangrijk onderdeel van ons instituut.  
Elke dag krijgen de eerste- en tweedejaars leerlingen praktijktraining in allerlei 
soorten motoren die in auto’s gebruikt worden.  Ook de theorie wordt daarbij niet 
vergeten. Daarbij verdienen zij wat geld door oude auto’s op te knappen.  

Afdeling lassen 
Dit is een verplichte afdeling voor alle eerste- en tweedejaars leerlingen. 
Dit jaar (2011) hadden wij 68 leerlingen. Zij volgen de lessen van de 
BTEB cursus. Daarnaast is er een verkorte cursus. 

Afdeling timmerwerk 
Dit jaar (2011) hadden wij één leerling maar die is helaas vertrokken. 
Er is niet veel belangstelling voor deze sectie. De twee leraren van deze afdeling 
maken nu artikelen om te verkopen. Wij kunnen deze afdeling niet sluiten omdat 
alle leerlingen in hun vooropleiding 3 maanden met hout moeten leren werken. 
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(van de redactie: verdere delen van het jaarverslag zullen in de volgende edities van SAMEN 
gepubliceerd worden) 
 

De Paasgroetenactie 
Ruim 80.000 paasgroeten voor gevangenen 
 

Via de afgelopen Paasgroetenactie werden ruim 80.000 
kaarten verstuurd naar gevangenen. Een kwart daarvan 
(20.000 kaarten) was bestemd voor gedetineerden in 
Nederland. Driekwart van de kaarten ging naar gevangenen, 
mensenrechtenactivisten en organisaties in het buitenland. 
Kerk in Actie organiseert de Paasgroetenactie ieder jaar in 
samenwerking met stichting Epafras, het Justitiepastoraat, 

Amnesty International en het Boekencentrum.  
Scriba Arjan Plaisier deelde op Palmpasenzondag (1 april) de eerste 
Paasgroeten uit tijdens een viering in de gevangenis van Vught. Gedetineerden 
stellen de paaskaarten over het algemeen zeer op prijs, laat justitiepastor Anne 
van Voorst weten. 'Gedetineerden horen vaak dat de maatschappij een 
gevangenis als het afvoerputje van de samenleving ziet. De paasgroetenactie 
laat zien dat er ook op een andere manier aan hen gedacht wordt.'  
 
Paasliederen uit het Liedboek voor de Kerken zijn populair als boodschap, maar 
veel afzenders schrijven ook een persoonlijke noot. 'Ik weet dat je het moeilijk 
hebt, maar je mag weten dat God bij je is,' schreef iemand. Op een andere kaart 
stond in kinderhandschrift: ‘Ik stuur u een kaart, want mijn vader zit ook vast,' 
vertelt Van Voorst.  
Namens de gedetineerden wil Kerk in Actie alle deelnemers aan deze actie 
hartelijk bedanken!  
 
           Klaas van Hamburg 

      Pinksterwake  

Woensdag 23 mei 2012 om 19.00 uur 
 
Ook dit jaar organiseert de oecumenische taakgroep een viering ter 
voorbereiding van Pinksteren, woensdag 23 mei om 19.00 uur in onze kerk. Het 
oecumenisch kwartet zingt een gedeelte uit het Pinksteroratorium van Marijke de 
Bruijne en Chris van Bruggen. We spreken teksten over de Heilige Geest, zingen 
Pinksterliederen en zijn tussendoor stil. We hopen dat u zich in de kring zult 
voegen. 
         Dorien Schlief en Wim Locher 
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Voor de Joppers 
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Oecumenische wandeling 
Met als thema ‘Vrijheid geef je door’  
 
• Van Emmerich naar ’s-Heerenberg 
• gevolgd door een ontmoetingsviering en eenvoudige broodmaaltijd 
• vrijdagavond 18 mei 2012 

Waarom? 
In Nederland is op 4-5 mei de herdenking van de tweede wereldoorlog, in 
Duitsland herdenkt men op 9 mei. Sinds een paar jaar is er rond deze data een 
oecumenische ontmoeting over de grens. Het ene jaar wandelen we van de 
Nederlandse kant naar Duitsland, het andere jaar andersom. Een initiatief 
ontstaan uit de christelijke kerken van Emmerich, ’s-Heerenberg en omgeving. 
Bij deze wandeling worden ook de ’s-Heerenbergse priesters Galama en  
van Rooijen, die in het concentratiekamp Dachau zijn omgekomen, herdacht. 

Wat gaan we dit jaar doen? 
We wandelen op vrijdag 18 mei van Emmerich, Liebfrauenkirche naar  
’s-Heerenberg, via het herdenkingsmonument van de Goede Herder  naar de  
Pancratiuskerk (afstand 5 km). Daar zullen we samen oecumenisch vieren om 
daarna in het Olde Posthuis een eenvoudige broodmaaltijd te eten. Onderweg 
zijn er momenten van spel en even stilstaan. De wandelaars worden eventueel 
met auto’s teruggebracht.  

Hoe laat? 
Start is om 16.00 uur in de Liebfrauenkirche (Chamaverstrasse 1), het geheel 
duurt tot ongeveer 19.00 uur. 

Voor wie? 
Voor alle generaties, maar met name de jeugd is van harte uitgenodigd.  

Door wie? 
De organisatie wordt gedragen door de Evangelische en Katholische 
Pfarrgemeinden van Emmerich en omstreken, de PKN gemeenten van 
’s-Heerenberg, Zeddam en Didam en de katholieke parochie Hl. Gabriël  
(’s-Heerenberg en omstreken).  

Aanmelden  
I.v.m. met de maaltijd en vervoer terug, graag voor 11 mei aanmelden op 
oecumenischewandeling@gmail.com 

Nadere info 
• C. Bakker, PKN gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam, mail: corbakker@tele2.de 
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• C. Verrips, pastoraal werker parochie Hl. Gabriël, tel.nr.: 06-28 888 400, mail 
c.verrips@parochiegabriel.nl 

           Carmianne Verrips 

Uit het archief 
 
Het is fijn dat u zo positief heeft gereageerd op het laatste stukje in Samen. 
Twee mensen die veel te maken hebben gehad met het archief en het boek, te 
weten Dick Schep en Wim Bikkel, hebben zich bereid verklaard om mee te 
helpen aan de volgende stukjes in Samen. In overleg hebben we besloten om te 
beginnen met de jongste geschiedenis en omdat we de Paastijd, de 
dodenherdenking en de bevrijding net achter de rug hebben, beginnen we met 
de oorlogstijd in Didam. 
 
Als ds. G.J.B. Stork na 36 jaar zijn ambt als herder van deze gemeente neerlegt, 
neemt hij op 2e Paasdag 1943 afscheid. Hij is dan 77 jaar. De nieuwe predikant 
ds. J. Petri komt uit Dordrecht, wordt 1 juni 1943 door de kerkenraad beroepen 
en wordt 4 juli 1943 bevestigd. Ds. Petri heeft naast dat hij zorgvuldig de 
kerkenraadsvergaderingen versloeg, ook nog verschillende “naschriften” 
gemaakt, die niets met de kerkenraad te maken hebben maar een goed beeld 
geven van de oorlogshandelingen in Didam. 
 
Hij schrijft op 6 februari 1945: 
Het najaar ’44 en de winter 1944-45 is voor onze kleine gemeente zeer bewogen 
geweest. Telkens dreigde de noodzaak van Evacuatie, waarvoor we tot op 
heden nog gespaard gebleven zijn. De zuidelijke provincies zijn al in handen van 
de geallieerden. Bij perioden is het geschutsvuur tamelijk dichtbij en vallen de 
granaten in de omgeving van Zevenaar, dat ook dikwijls wordt gebombardeerd. 
Op 2 oktober ’44 had een aanval plaats van vliegtuigen met raketbommen op 
een colonne arbeiders op weg van Beek naar Didam. Daar waren veel doden en 
gewonden. De predikant en R.K. geestelijkheid waren snel ter plaatse en hebben 
de gewonden getroost. De gewonden zijn in het ziekenhuis in Didam verpleegd. 
Enkele huizen stonden in brand en de weg en de omgeving was een slagveld 
gelijk. 
 
Zaterdag 7 oktober ’44 was duidelijk het dreunen van het bombardement op 
Emmerich te voelen. Een gesneuvelde Duitse soldaat met militaire eer en een 
evacué uit Angeren, zijn door mij op de Hervormde Begraafplaats begraven. 
Tweemaal zijn in de nacht groepen evacués uit Groesbeek en Millingen, die op 
doorreis waren, in de Hervormde Maria Kerk ondergebracht. Er was stro en 
’s morgens kregen de mensen koffie en brood voor hun vertrek. Veel evacués 
bleven in Didam. Honderden arbeiders die van Utrecht en Rotterdam(¹) gekomen 
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waren en gedwongen werden om hier te helpen graven aan de 
verdedigingswerken van de Duitsers. 
 
De kerk floreerde in die dagen wel, er werden 3 diensten per zondag gehouden, 
die door Ds. Stork en Ds. Petri werden verzorgd, o.a. voor de arbeiders en de 
evacués. 1e Kerstdag was de kerk helemaal gevuld. Het waren bewogen dagen 
voor onze gemeente, doch ieder werd getroffen door het geloof en de berusting 
van de vele evacués uit Ressen, Gendt, Angeren etc. die soms alles hadden 
verloren. Beide Kerstdagen werden groots gevierd in Lokaal Berendsen samen 
met de Rooms-katholieken, er was uit Halle voor iedere arbeider een pakje met 
levensmiddelen, er was zang en dans en de stemming was opperbest.  
 
Zo is deze winter wel zwaar ook hier voor honderden geweest. Weken achtereen 
waren de velden en wegen bedekt met sneeuw en er kwamen veel wagens en 
sleden uit het westen naar deze streek om voedsel te verzamelen, maar de 
voorraad werd ook minder door de evacués en de arbeiders. De zorg en de 
honger stijgen met de dag vooral in het westen en men zint op middelen om nog 
iets te kunnen doen. De gemeente van Christus blijft bidden om vrede en 
uitredding. 
           (wordt vervolgd)  
           Herman Makkinga 
 
(¹) Dat waren de z.g.n. Todt werkers (genoemd naar de Duitse SA-man Fritz Todt, 

door Hitler verantwoordelijk gesteld voor de ontwikkeling van de Autobahnen en 
later voor alle bouwwerkzaamheden. Ze ( meest dwangarbeiders) droegen een 
armband Arbeitet für O(rganisation) T(odt), werden in Didam ingekwartierd bij de 
inwoners. De Duitsers wilden aan hun landsgrens sterke verdedigingslinies 
bouwen, de z.g.n Westwall of Siegfriedlinie, om het vaderland te beschermen. 
Veelal waren dat mensen uit het westen die bij boeren in het buitengebied waren 
ondergebracht. Die mensen hadden het relatief goed maar de voedselvoorziening 
begon ook hier nijpend te worden. De oogsten brachten minder op door slecht weer 
en het te werk stellen van de boeren aan deze verdedigingslinies, zodat er minder 
op het land werd gewerkt. Hele stukken akkerland werden opgeofferd voor de 
verdedigingswerken. Ook werd het inwonertal, dat gevoed moest worden, door 
deze tewerkgestelden en de evacués steeds groter. Daar kwam ook nog eens bij 
dat de Duitsers ons voedsel begonnen weg te roven bij de boeren omdat de 
aanvoer uit Duitsland door de geallieerden bijna tot nul was gereduceerd.  

             Wim Bikkel 
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Personalia 
 

Gevestigd 
• Mevr. J. M. Busschers – van Zwolle Tesma 5 
 

Vertrokken 
• Naar Veenendaal, Dhr. J. Aartse, Bosslagstraat 2 
• Naar Burum,  Ds. W. ten Boom, de Hazelaar 30 
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Agenda 
 
13 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
14 mei 14.00 uur Pastoraat 
 19.45 uur All Together 
15 mei 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
16 mei 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
17 mei 09.00 uur Hemelvaart, voorbereid door gemeenteleden 
20 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. G. de Fockert, Zutphen 
21 mei 19.45 uur All Together 
22 mei 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
23 mei 19.00 uur Pinksterwake 
 20.15 uur Gespreksgroep 30+ 
26 mei 15.30 uur Viering Meulenvelden (Pinksterdienst) – mw. ds. A.U. 

Melzer 
27 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

Pinksteren 
29 mei 19.30 uur Cantorij 
03 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
04 juni 19.45 uur All Together 
04 juni 19.45 uur Kerkenraad 
05 juni 19.30 uur Cantorij 
07 juni 15.30 uur Viering Meulenvelden – mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
10 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
11 juni 19.45 uur All Together 
12 juni 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
17 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
18 juni 14.00 uur Werkgroep Meulenveldendiensten 
 19.45 uur All Together 
19 juni 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
20 juni 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
 20.15 uur Gespreksgroep 30+ 
24 juni 10.00 uur Openluchtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
25 juni 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur All Together 
26 juni 19.30 uur Cantorij 
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