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Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. 

De opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
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Stand januari 2012 
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Voorwoord 
 
  

Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 

Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voogoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der eng'len in. 

          
          lied 281 uit het liedboek 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 1 juli t/m zondag 19 augustus 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Deze zomer is een soort lectio continua (doorgaande lezing) van het Marcus-
evangelie, het kortste van de 4 unieke verhalen komen aan bod. Grote lijn daarin 
zijn de wonderdaden van Jezus en de plek die de leerlingen daarin hebben. Zien 
en onbegrip naast elkaar. Jezus blijft trouw aan zijn zending, zijn taak, en brengt 
het goede in woord en daad bij de mensen. Zo lezen we over de wonderlijke 
daden: een storm wordt bedaard, een bezeten man in Dekapolis wordt bevrijd, 
de dochter van Jaïrus wordt uit de dood opgewekt, een zieke vrouw raakt Jezus 
aan en geneest, brood wordt gebroken voor 5000 en voor 4000 mensen, Jezus 
wandelt over de zee, de bezeten dochter van een Syro-Fenicische vrouw wordt 
op afstand genezen, een doofstomme man kan weer horen en spreken, een 
blinde kan zien. Jezus daadkrachtig als God zelf. 
Het verwondert niet dat naast deze daadkracht ook in de verhalen doordringt het 
thema geloof en ongeloof dat vaak gepaard gaat met angst. Zo horen we een 
tweede lijn in de verhalen: wie angstig is en nog geen geloof heeft zoals de 
leerlingen of wie gebrek aan geloof heeft zoals de dorpsgenoten van Jezus en 
niet begrijpt (begrijpen kan/wil) wat Jezus doet. Wat ligt er allemaal op de weg of 
in de weg om het geloof in de daadkracht van het Goede, Gods Goedheid, ook 
werkelijk aan te kunnen nemen, te aanvaarden, te geloven …. Hebben we ogen 
die werkelijk kunnen zien en oren die werkelijk kunnen horen? 

01 juli 2012 – 2e zondag van de zomer 
              Twee zusters staan weer op om te leven 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : JOP 
Ontvangstcommissie : mevr. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 3:25-4:6; Marcus 5:22-43 
 
Een verhaal in een verhaal en elkaar versterken ze de kracht van het Goede, de 
levensadem. De zieke dochter van Jaïrus en de vrouw die jaar in jaar uit alleen 
maar bloed verliest. Beiden aan de rand van het leven, jong en oud. Geef je op 
of houd je vast aan de kans op genezing, de afweging van mensen altijd weer. 
Heb je iemand die voor en met je vecht, die je raakt, die met je hoopt, die je niet 
alleen laat? Jezus raakt beide vrouwen. Zijn kracht geeft hen nieuwe adem om 
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te leven, letterlijk op te staan. De goddelijke aanraking is bij hun beider genezing 
aangrijpend. Handoplegging, ziekenzalving, gebaar van enorm vertrouwen. De 
kracht van liefde zet vragen voor even opzij en schept verbondenheid en, zo 
zegt het evangelie, ook de kans op genezing.  

05 juli 2012 
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, diaken Theo Reuling 

08 juli 2012 – 3e zondag van de zomer: Wie is Jezus’ familie? 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. P. Endedijk, Arnhem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Ezechiël 2:1-7; Marcus 6:1-6 
 
Als volwassen man komt Jezus op zijn weg door Israël ook in zijn geboortedorp. 
Men ziet in hem de zoon van de timmerman, zijn herkomst. Hij is toch de zoon 
van Maria, de broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon? Voor de inwoners 
van Nazaret is dat zó gewoon, dat hij in hun ogen niets bijzonders kán doen. Zijn 
wijze woorden en zijn machtige daden, ach, dat kan niet gezien zijn eenvoud van 
afkomst. Hij wekt ergernis bij hen … meer nog, men ervaart het als een 
schandaal. Zijn woorden zijn zo confronterend dat ze tot struikelblok worden. 
“Who do you think you are?” Wie denk je wel dat je bent? Wat verbeeld je je 
wel? Doe gewoon, dan  … Het gaat hard tegen hard in het verhaal. Uit deze 
evangelietekst komt het gezegde ‘nergens is een profeet zo miskend als in zijn 
eigen stad …’ Wie denk je dat jij bent? Is het een zaak om deze vraag aan een 
onderzoek te onderwerpen, om op zoek te gaan naar het ‘verborgen verleden’, 
naar de vraag waar Jezus’ wijsheid vandaan komt? 

15 juli 2012 – 4e zondag van de zomer: Eropuit 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 52:1-6; Marcus 6:6b-13 
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Eropuit trekken – dat hoort wel bij de zomertijd. Afstand nemen, misschien op 
reis gaan. De kans nemen om je doen en laten van een afstand te bekijken en 
weer weten: waar komt het op aan? Wat is het aller noodzakelijkst? Wie ooit in 
eenvoud heeft gekampeerd kan daar verhalen over vertellen. Het is ook een tijd 
waar je wordt bepaald wat wezen-lijk is in het leven. 
Jezus’ leerlingen worden met het aller noodzakelijkste erop uitgestuurd. Sober 
met bijna niets – sandalen en een staf … uitrusting van een klassieke pelgrim. Je 
kunt er heel zwaar tegenaan kijken: o, wat moeten we veel opgeven of 
loslaten… je kunt het ook anders bekijken: wat heerlijk dat er maar zo weinig 
echt nodig is! 

22 juli 2012 – 5e zondag van de zomer: Tussen gaan en thuiskomst 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jeremia 23:1-6; Marcus 6:30-44 
 
De leerlingen werden als pelgrims op pad gestuurd, sandalen en een staf, sober 
hun uitrusting. Ze werden niet geacht om brood mee te nemen. Onderweg zal 
hen voedsel ten deel worden, oftewel het dagelijkse brood zal met je gedeeld 
worden, zal je met anderen delen. Ze gaan op weg om Jezus’ opdracht 
menselijke handen en voeten te geven. Dat lukt, maar tegelijk bereikt hen een 
vreselijk bericht. Johannes de Doper werd vermoord. Hun opdracht is een 
opdracht in gevaar. Voor ons is dat, gelukkig, onbekend. Er zijn landen genoeg 
waar het openlijk uitkomen voor je geloof, door openlijk te bekennen Christen te 
zijn, levensbedreigend is. Geloof geeft zekerheid maar het goede wekt altijd 
weer weerstand op en kan dus ook bedreigend zijn. Bij hun terugkomst komen 
de leerlingen dan in aanraking met brood in overvloed … dat is Jezus’ kracht, de 
wonderlijke spijziging.  

29 juli 2012 – 6e zondag van de zomer: Wandelen over het water 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 63:7-14; Marcus 6:45-52 
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Er is een lied van Herman van Veen ‘Suzanne’: ‘… en Jezus was een visser, die 
het water zo vertrouwde, dat Hij zomaar over zee liep, omdat Hij had leren 
houden van de golven en de branding, waarin niemand kan verdrinken … en je 
wilt wel met Hem meegaan, samen naar de overkant en je moet Hem wel 
vertrouwen, want Hij houdt al jouw gedachten in de hand …’ Zo zit je midden in 
het verhaal van deze zondag. De leerlingen die roeien in hun bootje en proberen 
het overeind te houden, onderweg naar de ‘overkant’. Allemaal symbolen ook 
voor onze weg als kerk in een woelige tijd. Soms lukt het niet erg, zijn er handen 
te kort, en moet je roeien met de riemen die je hebt. Ook als kleiner wordende 
gemeenschap wil je toch mensen hoop blijven geven. En gelooft u mij, er zit veel 
kracht in mensen. Maar soms zou je willen dat anderen ook bijspringen. 
Misschien moet Jezus het getob van de leerlingen levensgevaarlijk hebben 
gevonden en kwam hij dan maar lopend over het water te hulp. ‘Wees niet bang’. 
… of zoals Herman van Veen het vertolkt ‘… Hij zei: als men blijft geloven kan de 
zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open toen zijn lichaam was 
gebroken en hoe hij heeft geleden dat weet alleen de Visser aan ’t kruis.’ 

02 augustus 2012  
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, de heer H. Makkinga 

05 augustus 2012 – 7e zondag van de zomer: Traditie in beweging 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Deuteronomium 10:12-21; Marcus 7:1-23 
 
De tekst gaat over een twist met Farizeeën en Schriftgeleerden over de 
verhouding van de geboden en de traditie. Tussen de teksten uit 
Deuteronomium en deze tekst van Marcus zitten vele eeuwen. De wetgeving van 
Mozes en de uitleg en toepassing ervan hebben dan al een lange geschiedenis 
doorgemaakt. En om de Tora maar niet te overtreden, is er een ‘haag’ omheen 
gegroeid van regels en gebruiken die mondeling en schriftelijk zorgvuldig is 
overgeleverd. Die tradities worden soms belangrijker dan de oorspronkelijke 
schrift. Ook in onze christelijke traditie komt dit voor, waar we de traditie soms 
belangrijker vinden dan de Bijbel. Hoe hou je de traditie én de overlevering in 
eer, maar blijf je in beweging als kind van je eigen tijd? De vraag waar deze 
zondag om draait. 
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12 augustus 2012 – 8e zondag van de zomer: In Libanon 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Marscha van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 2 Koningen 4:8-18; Marcus 7:24-30 
 
Een verhaal over de botsing van culturen. Jezus steekt de noordgrens van Israël 
over. Hij gaat naar het gebied van Tyrus, het huidige Libanon. Niemand mocht 
het weten, want als jood deed je dat eigenlijk niet. Hij wordt echter direct herkend 
door een niet–joodse vrouw, een Syro-Fenicische vrouw, die hem vraagt haar 
dochter te genezen die aan een psychische ziekte lijdt. Ze gaan in discussie. 
Meesterlijk wordt dan verteld waarom zij gelooft dat Jezus’ werk helend is: Gods 
kracht overstijgt de kloof tussen culturen, daar waar met menselijkheid en zacht-
moedigheid wordt gewerkt. 

19 augustus 2012 – 9e zondag van de zomer: Heel de mens! 
 
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 : Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Jesaja 35:1-10; Marcus 7:31-37 
 
Helen en heelheid liggen in het spoor van elkaar. Een dove wordt horend en 
moet het dan uithouden in het  nog niet mogen vertellen van de ongekende 
kracht die hem is overkomen. Dat is moeilijk: het goede voor je te houden, je 
gunt het de ander ook. En er gebeurt wat je eigenlijk verwacht. Als een lopend 
vuurtje verspreidt het goede nieuws zich van de wonderlijke genezing. Horen 
wordt mogelijk. Als Jezus op iemand ‘de hand legt’ draagt Hij zegen en toekomst 
over. Jezus raakt de dove man letterlijk aan en maakt  de mens open in gebed, 
in zuchten om het lijden, in het herkennen van al die menselijke worstelingen die 
deze dove ten deel viel. Het roept om ontferming … de mens wordt heel. In 
Jezus’ spoor mogen ook wij elkaar zegenen en daarin iets van die heelheid 
ervaren.  
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Van de predikant 
 
De zomer is begonnen. Een iets rustigere tijd wat het kerkenwerk betreft. De 
kans om even wat afstand te nemen, terug te kijken en alvast plannen te maken 
voor het nieuwe seizoen. Nu ik dit schrijf zijn we net terug uit België waar All 
Together, ons gospelkoor, was uitgenodigd om in de dienst van de protestantse 
gemeente in Turnhout te zingen. Een kleine gemeente net als Didam. We 
werden zeer gastvrij ontvangen en de dienst waarin het laatste hoofdstuk van 
Ruth werd gelezen kreeg een internationaal karakter. Turnhout kent namelijk ook 
veel migranten die daar op zondag kerken. Met Pinksteren klonken vele talen in 
Didam en nu 4 weken later opnieuw. In de herfst verwachten we een 
tegenbezoek. Wat gemeente-uitwisselingen zo waardevol maakt, is de ervaring 
van verbondenheid, over grenzen heen wordt het geloof gedeeld. 
 

Pastoraat 
Een plek voor een goed gesprek, diepere lagen ontdekken in wat je in het leven 
tegenkomt, vragen stellen en samen op zoek gaan naar antwoorden vanuit het 
geloof en de traditie, je levensverhaal … zomaar een paar omschrijvingen voor 
wat pastoraat inhoudt. Je leven te zien in het licht van de Bijbelse verhalen, de 
geloofstraditie en daarin toegerust te worden tot het maken van keuzes. Eigenlijk 
zijn er veel plekken in onze gemeente waarin we vormen van pastoraat 
tegenkomen. Vroeger was dat alleen tijdens de huisbezoeken; bijbel lezen en 
bidden waren daarin de voornaamste taken van de ouderling en de predikant. 
Nu gaan we met elkaar op pad: Pastorale medewerkers, ouderlingen, predikant. 
Nu is het gesprek met elkaar een belangrijke vorm geworden, onderling 
pastoraat: De Groothuisbezoeken, de gespreksgroepen, de inloopochtenden en 
het doorpraten over wat in de preek is aangereikt. Pastoraat wordt dus veel 
kleuriger. Als predikant probeer je daarin begeleiding te geven, toerusting, en 
waar nodig, in crisistijden, dieper door te praten.  
 

Een bloemetje bij de verjaardag van de 80-jarigen en 
ouder 
Met elkaar hebben we moeten constateren dat het niet meer mogelijk is om 
iedereen die 75 jaar is en ouder een bloemetje te brengen. Zo hebben we de 
leeftijdsgrens omhoog gezet naar 80 jaar.  
Dat komt met name doordat we met een kleine groep vrijwilligers zijn die het 
basispastoraat verrichten. Blij en dankbaar zijn we met ieder die daar zijn of haar 
bijdrage, vrije tijd en inzet toont. Voelt u zich geroepen om dit dankbare werk ook 
te doen, we zijn steeds op zoek naar aanvulling van ons team. Zijn een aantal 
adressen voor u haalbaar, van harte welkom!! Het is meer dan nodig. Informatie 
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kunt u krijgen bij de ouderlingen, Dieneke Ros, Anna van der Velden en Jan van 
der Knijff. 
 

Een bijbel in het Farsi 
In de Pinksterdienst las een student uit Iran een stuk voor van het 
Pinksterverhaal. Toen hij bij de lezenaar kwam trok hij zijn portemonnee en 
haalde daaruit een klein papiertje met een Engelse tekst van Handelingen. Ter 
plekke vertaalde hij de tekst in zijn moedertaal: Farsi. Onder de koffie vertelde hij 
hoe emotioneel dit voor hem was, in zijn vaderland Iran is het namelijk verboden 
om een bijbel te bezitten, laat staan in het Farsi. Na de dienst in Didam 
vertrokken de studenten voor een bezichtiging van het kasteel in ’s-Heerenberg. 
En wat bleek … in de bibliotheek daar was een oud Bijbels handschrift in het 
Farsi. Deze jongeman zal Pinksteren 2012 nooit meer vergeten! 
 

Vakantie  
Van 1 juli tot 12 augustus heb ik vakantie. De scriba heeft de lijst van de 
vervangende predikanten uit de omgeving. We hebben met elkaar een rooster 
gemaakt, zodat er in de zomertijd altijd een predikant ter beschikking is. Dat is 
geen makkelijke klus, want de formatie neemt af. Veel predikantsplaatsen 
worden na vertrek van hun predikant maar ten dele opnieuw ingevuld. Een zorg 
die we regionaal het komende seizoen veel zullen moeten bespreken. In de 
toekomst zal er toch een zeker samenwerkingsverband regionaal plaats moeten 
vinden. 
 
Ik wens u een goede zomertijd, rust om tot bezinning te komen. Hopelijk goed 
weer en anders plezier, zodat we uitgerust het nieuwe seizoen tegemoet kunnen 
gaan. 
 
           ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 
Op weg 
In beweging, omkeren, op weg naar, het zijn woorden die in de Bijbel voorkomen 
of een Bijbelse betekenis of lading hebben. Ook buiten de kerk zijn het 
belangrijke begrippen, want ze hebben te maken met de essentie van het leven. 
Toch zijn het deze zelfde woorden die binnen en buiten de kerk op weerstand 
kunnen stuiten. Dat is begrijpelijk omdat ze ogenschijnlijk tegenover de traditie 
staan. Ik noem met opzet ogenschijnlijk, want dat is mijns inziens niet zo, of 
hoeft niet zo te zijn. Tenminste als je de traditie in eerste instantie inhoudelijk in 
stand wilt houden en niet a priori letterlijk. Dit betekent wel dat je terug moet naar 
de oorsprong van de traditie. Je zult de traditie moeten doorgronden, begrijpen 
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en doorzien. Hierna kan je tot nieuwe inzichten komen om de traditie vorm te 
geven. Een mooi voorbeeld is de liturgie in de kerk. De basis, de essentie van de 
liturgie is door de eeuwen heen vergelijkbaar (die van de protestantse en 
katholieke kerk ontlopen elkaar niet veel) maar de vorm verandert met de tijd.  
  

 
 
In de komende tijd, maanden of nog langer, zullen we gezamenlijk nadenken 
over de toekomst van onze kerk. Eind juni zal de kerkenraad hier een begin mee 
maken. We zullen dan onze jaarlijkse bezinningsdag houden. Op deze dag staan 
we stil bij een bepaald thema. Deze keer zullen we ons buigen over de vraag wat 
willen we zijn, nu en in de toekomst. Waar gaan we naar op weg? Een heel 
lastige vraag die ook veel emoties kan losmaken, maar die te belangrijk is om 
niet onder ogen te zien. Als onderdeel hiervan zullen we de tijd nemen om in 
meer detail stil te staan bij de financiële kant van onze gemeente. U weet dat het 
college van kerkrentmeesters onze financiën zeer nauwgezet en kundig beheert. 
Op een gewone KR vergadering is er weinig gelegenheid om bij alle details stil te 
staan. Daarvoor heb je extra tijd en rust nodig. Zoals gezegd is de financiële kant 
een onderdeel van een heel proces. In dit proces past het heel goed de vraag te 
stellen of de inrichting van de kerk aangepast moet worden om aan toekomstige 
behoeftes te voldoen. Zo’n vraag kan je beter beantwoorden als je je eerst 
verdiept in de oorsprong van de traditie. Waarom is de inrichting nu zo en wat is 
de betekenis hiervan. Het beantwoorden van de vraag vergt ook een visie op de 
toekomst. Dat is niet eenvoudig, maar als we daar de tijd voor nemen, open 
staan voor gedachten van anderen, goed naar elkaar luisteren en de juiste 
balans vinden tussen behouden en vernieuwen zonder de essentie te verliezen, 
dan gaat dat ons ongetwijfeld lukken. U merkt het, wij zijn in beweging, we zijn 
op weg.  
            Johan Boelee 
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Van de Diaconie 
 

Giftenrapportage Kerk in Actie 
De diaconie heeft weer de giftenrapportage voor 2011 ontvangen voor onze 
gemeente. Met uw giften steunt u direct de vele projecten van Kerk in Actie, 
namens de diaconie, kerkenraad en uiteraard Kerk in Actie willen we u van harte 
bedanken voor uw bijdragen. 
 

Kerk in Actie Via kerkcollecten  Via particulieren   Totaal  
Diaconaat buitenland  €  1.011,35   €        1.521,08   €  2.532,43  
Diaconaat in 

Nederland 
 €     187,57   €                -     €     187,57  

Zendingswerk  €  1.251,26   €             60,00   €  1.311,26  
Totaalprogramma en 

collecteacties 
 €  1.720,93   €        1.149,48   €  2.870,41  

Totaal ontvangen  €  4.171,11   €        2.730,56   €  6.901,67  
 
            Marijn de Kroon 
Goede doelen 
Door de Diaconie is vorig jaar een bedrag overgemaakt naar de Stichting 
Hakuna Matata. 
De heer Jan Vervoort en echtgenote hebben onlangs bij het koffiedrinken video-
opnamen getoond over het graanmolenproject in Bonam in Burkino Faso. 
Vorig jaar bij het bezoek van deze mensen aan Afrika, hadden de vrouwen van 
Bonam de wens uitgesproken dat zij zo graag een molen zouden willen hebben 
voor het malen van gerst. De vrouwen moesten voor het malen van gerst 15 km 
lopen met de zak gerst op hun hoofd en weer 15 km terug lopen met de gemalen 
gerst. Samen met onze gift was er voldoende geld om tot de constructie van een 
gebouwtje te komen waarin een molen met dieselmotor geplaatst kon worden. 
Dit is één van de goede doelen die vorig jaar door de fam. Van der Laan 
aanbevolen werd. De fam. Vervoort bezoekt elk jaar op eigen kosten de diverse 
projecten in Burkino Faso, zodat er van het geld niets aan de strijkstok blijft 
hangen.  
 
De Diaconie zal ook in 2012 dit initiatief m.b.t. door gemeenteleden 
aangebrachte goede doelen voortzetten. Uiteraard afhankelijk van de 
beschikbare middelen. 
Hierover volgt nog nader bericht in een volgende uitgave van Samen. 
Wellicht dat u alvast kunt nadenken over goede doelen die u na aan het hart 
liggen. 
            Nees Biemond 
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Kerkinactie 
 

Werkgroep-  

Jessore 
Het heeft even geduurd maar er is weer een bericht van de technische school uit 
Jessore Bangladesh.  
 
“Ik waardeer de zaak voor het verbeteren van onze studenten. Indien er iemand 
in de toekomst interesse toont zal ik die mail aan u doorsturen. 
Ten aanzien van het kleine kerkje met de naam van Jessore bedanken we de 
mensen in uw gemeenschap die zich verbonden voelen met onze 
schoolactiviteiten en zien dit als een gift. 
 
Ik bid tot God voor jullie allen” 
 
Met de hartelijke groeten van,  
George H. Biswas 
Principal 
Christ Church Trade School, CCTS 
 
Mr. Biswas heeft geprobeerd om zijn leerlingen enthousiast te krijgen om met 
onze jeugd een briefwisseling aan te gaan in het Engels, maar dat durfde 
niemand aan. Hij wil proberen ze te overtuigen dat het goed is voor hun Engels. 
 

De boekenmarkt 
Er zijn erg veel boeken ingebracht dat doet ons als werkgroep erg goed. 
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.  
De plannen zijn om de boeken de laatste zondag van de maand in de verkoop te 
doen. 
In verband met de  vakanties zal het de komende paar keer op de volgende data 
zijn: 1 juli, 29 juli en 26 augustus. 
 

Giften 
De afgelopen 40dagentijd hebben we de spaarpotkerk in de hal gehad, daar 
hebben we met ons allen € 276,82 mee opgehaald. Met de spaardoosjes 
€ 124,56 en via de bank € 10,00 
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Aankondiging 
Begin oktober………… dan beloven wij met iets héééééél lekkers te komen.  
Zorg maar dat je niet per ongeluk op vakantie bent. 
 
Sumatra 
 

 
 
Nog even terugkomen op de solidariteitsmaaltijd uit de 40 dagentijd. De zusters 
Paulina van Grol en Rina Pohan hebben toen laten zien wat de moeilijkheden 
zijn voor een Christelijke kerk op Sumatra. We hebben daar wat geld voor bij 
elkaar gebracht en naar Sumatra overgemaakt. Al snel kwam er een blijde 
reactie vanuit Sumatra. 
Een nieuwe preekstoel en vier ventilatoren voor de nodige koeling in de kerk. 
 

           
 
Voor alle foto’s ga even naar de site van onze kerk: www.pkn-didam.nl. 
Geweldig dat we zo met elkaar wat kunnen doen voor mensen ver weg en die 
toch erg dicht bij ons staan. 
 
           Klaas van Hamburg 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 augustus , 19:30 uur.  
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Werkloos! En nu? 
 
Veel mensen, zelf of om ons heen, voelen op dit moment de gevolgen van de 
financiële crisis. Faillissementen en ontslagen zijn aan de orde van de dag. Het 
lijkt of daarbij het noemen van het woord ‘crisis’ veel goedpraat. Alsof de ellende 
er gewoon bij hoort en we het in deze tijd maar even hebben te accepteren. 
Maar het zal je maar treffen. Je zult maar buiten je schuld zonder werk komen te 
zitten in een maatschappij die er van uit gaat dat iedereen die werken kan ook 
werkt, maar waar een nieuwe baan vinden niet zomaar lukt. Waar uitkeringen 
rond werkloosheid en bijstand door alle bezuinigingen ook nog eens onder druk 
staan. Waar je leven ineens op de kop staat en toekomstplannen bijgesteld 
moeten worden. Wie helpt dan nog? 
 
Instellingen zoals het UWV zullen begeleiden rond inkomen en opnieuw werk 
vinden; de meer zakelijke kant. Voor de sociale kant, rond vragen wat 
werkloosheid met je doet, ben je meestal aangewezen op je eigen omgeving: 
familie, buurt, vrienden en anderen. Bij de ‘anderen’ horen vooral ook mede-
gemeenteleden. Een bijzondere groep in dit geheel, want ieder lid van de 
protestantse gemeente is tot christen gedoopt en heeft daarmee in de lijn van de 
eerste christenen de verantwoordelijkheid of plicht om zich het lot van de 
medemens aan te trekken. Zeker als die medemens in nood verkeert, ziek is, of 
in dit geval zonder werk is komen te zitten. Een luisterend oor, een 
steunbetuiging en soms meer. Het zijn meestal heel eenvoudige dagelijkse 
dingen, maar de situatie vraagt het om dit in praktijk te brengen bij die 
medemens die het nodig heeft. De ander rekent er op. 
Soms knelt het erg hard en zijn er vragen die een specifiek oor nodig hebben. U 
kunt dan de dominee benaderen. 
 
Kader: Het leven van de eerste christenen 
 En zij hielden vast aan de leer van de apostelen, de gemeenschap met 

elkaar, het breken van het brood en het zeggen van de gebeden. De 
apostelen deden veel indrukwekkende wonderen, wat iedereen met ontzag 
vervulde. Allen die geloofden, vormden een gemeenschap en deelden 
alles samen. Zij verkochten hun have en goed en het geld werd uitgedeeld, 
iedereen kreeg zoveel als hij nodig had.  

         Handelingen 2, 42-45 

Groente voor de Voedselbank 
Het is groeizaam weer en de vele tuintjes produceren de nodige groenten. Soms 
is er opeens heel veel en kun je het aan de straatstenen niet kwijt. Weet dan dat 
de Voedselbank er altijd blij mee gemaakt kan worden. Of het nu een emmer vol 
bonen is of tien kroppen sla zijn: alles is welkom. De voedselbanken hebben hun 
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uitgifte aan voedselpakketten op vrijdag. Het handigst is om het voedsel dan die 
morgen of de dag ervoor aan te reiken.  
U kunt u hiervoor bellen naar Voedselbank Montferland 06-55 13 35 23. Dit hoeft 
niet alleen voor groente, elk overschot aan voedsel, wat het dan ook is mits 
uiteraard nog geschikt voor consumptie, is welkom. 
 

Nu ook Kledingbank in de steigers 
Naast de voedselbank is er behoefte aan een kledingbank. Het is bekend dat 
mensen en gezinnen uit het gebied van onze parochie af en toe kleren mogen 
halen bij de Kledingbank Arnhem. Er wordt een groei voorzien in die behoefte. 
Dat is de reden om ook in Montferland een kledingbank op te zetten, die haar 
werkgebied ook ziet richting Zevenaar en Doetinchem. 
Wat doet een kledingbank? Overtollige, maar nog goede, kleding inzamelen en 
gratis beschikbaar stellen aan mensen die tijdelijk echt het geld niet hebben om 
kleding te kopen. Gezinnen met opgroeiende kinderen (kleuters, tieners, pubers) 
zijn met name de doelgroep. Mocht u kleding over hebben, hou het even vast, 
want na de vakantieperiode zal een inzameling opgestart worden. 
Een initiatiefgroep uit de gezamenlijke kerken is momenteel bezig de organisatie 
op poten te zetten, ruimte te zoeken voor opslag en uitgifte, kledingrekken en 
hangers en wat al niet meer. Mocht u in die zin iets kunnen of willen helpen, als 
vrijwillig(st)er of voor ruimte of anderszins, dan kunt u dit mailen naar 
kledingbankmontferland@gmail.com.  
          Theo Reuling ofs, diaken 

Nieuws uit Burum 
Beste mensen, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het meeleven 
rondom mijn vertrek uit Didam en de bevestiging in Burum tot predikant aldaar.  
 

     
 
22 april was een mooie dag waarop veel mensen hebben gedeeld in de vreugde 
om een nieuwe predikant en een nieuwe gemeente, eerst in de fraaie hervormde 
kerk met zijn hoge houten banken, kroonluchters (met echte kaarsen!) en een 
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ouderwets doophek rondom de kansel, en later in het dorpshuis waar we in de 
gymzaal werden ontvangen en onder andere de burgemeester sprak. Maar ook 
de afvaardiging uit Didam liet zich gelden, door een hartelijke toespraak en de 
overhandiging van een map met vele A-4tjes met de beste herinneringen van 
deze en gene. Het heeft me verrast en goed gedaan, en ik bewaar de map als 
een dierbare herinnering aan de tijd dat ik, al dan niet met mijn vier meiden, in 
jullie midden mocht verkeren. 
De eerste schreden in de gemeente zijn gezet, het huis wordt met plezier 
bewoond, en ik heb het gevoel dat ik het nauwelijks beter had kunnen treffen. Ik 
zie de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. 
Nogmaals dank voor het meeleven en de steun die ik heb ontvangen, en het ga 
jullie als gemeente en individuen ook verder van harte goed! En wie weet nog 
eens tot ziens. 
           Wessel ten Boom 

Uit het archief 
 
Vervolg van de aantekeningen van Ds. Petri uit 1945. 
 
Op 12 februari 1945 moest de Predikant¹ ’s morgens om 12 uur zijn Pastorie² 
hebben verlaten. Zondags ’s avonds is hem dit door de Duitschers aangezegd. 
Hoewel enkele der kerkenraadsleden hem gastvrijheid aanboden, vindt men het 
beter om voorlopig in de Consistorie bij de kerk³ te gaan wonen. 
Maandagmorgen helpt men hem verhuizen en er kunnen nog heel wat dingen 
worden geplaatst. Het wonen in de Consistorie en in het koor van de kerk is wel 
primitief, doch valt, dank zij allerlei hulp van verschillende kanten zeer mee. De 
Godsdienstoefeningen worden weer in de kerk gehouden, waar het wel wat koud 
is, doch de opkomst is zoo goed dat de consistorie toch te klein zou zijn 
geweest. De aannemingscatechisatie (belijdeniscatechisatie red.) wordt des 
Donderdag ’s avonds ook in de consistorie gehouden. 
 
De Duitschers blijven 7 weken in de Pastorie en telkens zijn er andere troepen 
en hoewel de Predikant (dikwijls onder protest) iedere dag het huis bezoekt om 
een en ander te halen, blijkt al spoedig dat er toch veel gestolen wordt. De 
aanneming wordt dit jaar uitgesteld, omdat de catechisanten, hetzij omdat zij 
voor de Duitschers moeten werken of omdat de weg te onveilig was, te 
ongeregeld konden komen. Vele arbeiders uit andere plaatsen en steden in 
Holland, die door de Duitschers waren weggehaald om voor hen te werken aan 
de verdedigingswerken, komen ’s avonds geregeld op bezoek in de consistorie. 
 
24 Maart dalen er vliegtuigen en werpen bommen op het dorp. De granaat-
scherven kletteren om het koor van de kerk en breken enkele ruiten. Om het 
koor liggen vele splinters van granaten die nog gloeiend zijn. In de Schoolstraat 



18 

zijn huizen beschadigd en er zijn enkele doden en gewonden. In de nacht van 25 
maart gierden de granaten over de kerk. Er is veel drukte van wegtrekkende 
soldaten. De Predikantsfamilie gaat gekleed te ruste (….). In de Greffelkamp 
vallen weer bommen. Hevige gevechten in Elten. 
 
31 Maart zijn er geruchten over de naderende Engelsche troepen, ze zijn reeds 
te Babberich en te Beek. Zaterdagavond laat komt de Duitsche veldprediker 
zeggen, dat de Duitschers des nachts uit de Pastorie zullen vertrekken, zoodat 
de Predikantsfamilie de Pastorie des zondags vroeg weer in bezit kan nemen en 
afsluiten. 
 
1e Paaschdag zijn er 103 hoorders. De kerkdienst verloopt rustig. De 
Paaschcollecte voor de Synode brengt op f 257. ’s Middags worden de 
Engelschen gesignaleerd voor de tankwal aan de Beekseweg. Tegen de avond 
veel geschiet. De granaten vallen in de buurt van het dorp. Enkele doden en 
gewonden worden het ziekenhuis binnengedragen. ’s Avonds wordt het steeds 
onrustiger, zoodat de Predikantsfamilie telkens ook ’s nachts onder de toren in 
de kerk moet vluchten. 2e Paaschdag ’s morgens om 5 uur sterk granaatvuur. 
De toren wordt enkele malen geraakt, zoodat het ook onder de toren niet meer 
veilig is, daar de stenen naar beneden komen. De beide ouderlingen Kersjes en 
Rutgers komen de familie uit de kerk halen daar het aldaar niet meer veilig is. Er 
is één kerkgangster en daar er geen kerkdienst gehouden wordt besluit men om 
naar de kelder in de Pastorie te vluchten. Des ’s middags om 4 uur komt het 
bericht dat de bewoners van de kom van het dorp nog moeten evacueren, alleen 
het Ziekenhuis en de doktoren mogen blijven. Op verzoek zal de Pastorie 
gebruikt worden voor ouderen en invaliden, zoodat de Predikant ook mag blijven. 
Na enkele uren, als het geheele dorp in rep en roer is, wordt de Evacuatie weer 
afgelast. Er zijn ook nog maar enkele Duitschers in het dorp. 
  
Alle bewoners blijven den nacht van 2 op 3 zooveel mogelijk in de kelders, daar 
den geheelen nacht de granaten vallen en er ook op straat veel geschoten 
wordt. Om half 5 des morgens 3 april hebben de Canadezen het dorp bezet en 
komen 50 soldaten in de Pastorie om uit te rusten. Hartelijke verwelkoming, 
groote vreugde bij alle menschen, de vlaggen komen uit de huizen en een ieder 
draagt oranje. Duitsche krijgsgevangenen worden in de Pastorie binnengebracht 
en bewaakt. Bij het opnemen van de schade blijkt, dat Kerk en Pastorie en 
Kosterswoning er goed zijn afgekomen. De toren is verscheidene malen 
getroffen doch weinig beschadigd. In het dorp is alleen de kapel van het 
Ziekenhuis getroffen en een paar huizen. Een paar burgers vielen des nachts bij 
de Heeg, waar de vlammenwerpers de Duitschers moesten verjagen. Van de 
eigen gemeente is niemand getroffen, alleen overleed een gemeentelid in 
Duitschland, toen hij daar werkte. Deze is in een godsdienstoefening herdacht. 
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¹ Predikant is Ds. J. Petri van 04-07-1943 tot mei 1950. 
² Pastorie is de Olde Weem of wel de Olde Wehm. 
³ Met de kerk wordt hier nog steeds de Hervormde Mariakerk bedoeld. 
 
Misschien is het wel aardig wanneer u herinneringen heeft over de oorlog rond 
Didam, om die mij toe te sturen, het zij per e-mail h.makkinga@tele2.nl , het zij 
telefonisch 0316 228709, of per brief v.Rouwenoortweg 18 6942 PK Didam. Ik 
ontvang ze graag! 
           (Wordt vervolgd)  
           Herman Makkinga 

Stichting Leergeld de Liemers 
 
Stichting Leergeld de Liemers, opgericht in mei 2011, ijvert voor het voorkomen 
dat in de Liemers kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar uit minima gezinnen ten 
gevolge van armoede, niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijke 
leven op en rond de school.  
Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht 
voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving.  
 
Onder het motto "Nu meedoen is later meetellen" probeert de Stichting Leergeld 
de Liemers kinderen uit hun sociale isolement te halen. De Stichting werkt in de 
gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Zevenaar en Montferland. In 
deze regio zouden naar schatting zo’n 1200 kinderen een financieel steuntje van 
Stichting Leergeld kunnen gebruiken. 
 
Steeds meer gezinnen hebben moeite om de sportclub, de hobbyclub of 
scouting voor hun kinderen te betalen. Ook schoolkosten als materialen, kamp of 
excursie zijn voor veel gezinnen vaak bijna niet op te brengen.  
 
Wanneer deze gezinnen niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand of 
een andere (gemeentelijke) voorziening, kunnen zij – mits aan de criteria wordt 
voldaan – rekenen op de steun van de Stichting Leergeld de Liemers. De kosten 
worden dan gedeeltelijk of tot een bepaald maximum door de Stichting vergoed. 
 
Stichting Leergeld de Liemers is qua financiën geheel afhankelijk van 
sponsorgelden van bedrijven en instellingen en van particuliere donaties.  
Kent u kinderen in uw omgeving die in aanmerking komen voor steun van 
Leergeld, neem dan contact op met de stichting! 
 
Voor uitgebreide informatie en opgave kan men contact opnemen met St. 
Leergeld de Liemers via tel. 0316-764000. Of via de website: 
www.leergelddeliemers.nl 
        Namens St. Leergeld de Liemers, 
        Truus van Schie 
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All Together” naar België 
 
Op 17 juni heeft All Together gezongen in de Protestantse Kerk van Turnhout, 
België. 
Om 7.15 uur hadden we ons (een deel van de deelnemende leden van het koor) 
verzameld aan de Torenstraat in Didam. Na een rit van anderhalf uur kwamen 
we aan op plaats van bestemming, een school omgebouwd tot kerk. We werden 
hartelijk welkom geheten door Ds. Douwe Boelens, voorganger in de dienst van 
die ochtend. Nadat we hadden ingezongen konden we even genieten van een 
kopje koffie of thee. De kerk was inmiddels al gevuld met mensen. De koorleden 
namen plaats in de kerk en Bart werd gevraagd om de kaarsen aan te steken en 
de bijbel te openen als teken van het begin van de dienst.  
 

Ondanks dat het koor 
verre van compleet was, 
hadden wij het idee dat 
het best goed ging. Dit 
werd nog eens 
onderstreept door applaus 
na de dienst (niet gewoon 
in deze gemeente) en 
complimenten die we 
mochten ontvangen 
tijdens het koffie drinken 
na de dienst. En er waren 
heerlijke broodjes speciaal 
voor ons bereid, zodat we 
geestelijk en lichamelijk 

voldaan weer huiswaarts konden reizen.  
 
En degenen van het koor die zaterdag al richting Turnhout waren afgereisd, 
hebben aangegeven dat zij hartverwarmend zijn ontvangen en hebben 
overnacht bij gastgezinnen.  
 
Al met al een bijzonder geslaagd grensoverschrijdend/-verleggend uitje. 
Dank aan de organisatoren en chauffeurs. 
           Bart en Dorien Schlief 
 
 
 
Een eigen moestuin en groente te over, schenk het aan de voedselbank tel: 06 55 13 35 23. 
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Groeten en dank uit Enschede! 
 

Pinksteren 2012 in Didam was voor iedereen die in die dienst was een groot 
feest. De reacties van de studenten in de bus waren erg enthousiast en tijdens 
de vergadering afgelopen week met de leiders van de ITC Christian Fellowship 
Enschede waren er alleen maar positieve opmerkingen als: “Very special.”, “It 
was great.”, “I could not always understand the words but in my heart I 
understood”, “This was really Pentecost”. 

      
Namens onze Fellowship wil ik iedereen van de PKN-gemeente Didam en 
speciaal ds. Annette Melzer, hartelijk danken voor de gastvrijheid. Het was fijn 
om samen met u Pinksteren te mogen vieren in jullie kerk.  
Ik denk dat het van beide kanten een onvergetelijke belevenis is geweest. Dat je 
de lezingen in zoveel verschillende talen hoort, is echt bijzonder, Hindi, Farsi, 
Swahili, Bahasa, Duits. Waar zou je ooit zoiets nog eens kunnen meemaken en 
zoals een student zei, je hoort ze in een andere taal spreken die je niet kent, 
maar je verstaat het als het ware met je hart. Dat is echt Pinksteren. 
Nogmaals hartelijk dank namens de studenten die bij u te gast waren en die u 
als gemeente, maar ook ieder persoonlijk alle goeds en Gods zegen toewensen. 
 

      Jan Vervoort 
      Voorzitter ITC Christian Fellowship Enschede 

Hallo Joppers! 
Een poos geleden hebben jullie in de brievenbus een uitnodiging ontvangen voor 
het project “Wees wie je bent!” 
Gelukkig waren er gelijk al een paar aanmeldingen binnen, maar van de meeste 
joppers heb ik nog niets gehoord. Ook als je niet mee kan doen met het project, 
ontvang ik graag een berichtje. Voor het gemak heb ik de officiële uitnodiging er 
nog even bij gedaan (de sluitingsdatum 31 mei klopt dus niet meer).  
 

Graag hoor ik zo snel mogelijk van jullie!  
           Groetjes, Wilma Blom 
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Uitnodiging Triduüm 2012 
 
Maandag 3 en dinsdag 4 september vindt weer het jaarlijkse Triduüm plaats bij 
Jan en Jan. De protestantse geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar weer 
uitgenodigd om deze dagen samen met de katholieke geloofsgemeenschap door 
te brengen. Bent u 75 jaar of ouder en spreekt u deze vorm van samen zijn aan, 
dan bent u van harte welkom. Naast de geestelijke zorg is er ook de nodige zorg 
voor de inwendige mens.  
Onze predikante ds. Annette Melzer zal maandagmorgen 3 september de dagen 
openen. 
 
Het thema zal dit keer zijn: “Blij Zijn”. 
 
U wordt om9.30 uur verwacht in de zaal van Jan en Jan, waar voldoende 
vrijwilligers zijn die u helpen. De middagen eindigen om 15.30uur. 
Er zijn geen kosten aan deze dagen verbonden, er is wel een mogelijkheid om 
een bijdrage te leveren voor de onkosten, hiervoor staat een bus bij de uitgang. 
Tijdens de viering op de dinsdagmiddag is er een collecte. 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 15 augustus. 
Wilt u zich opgeven, bel dan 228847, dan komen wij bij u langs om de volgende 
punten in te vullen: 
 
- Naam: 
 
- Adres: 
 
- Tel. Contactadres: 
 
- Heeft u een dieet? 
 
- Zo ja, welk? 
 
- Huisarts: 
 
- Wilt u ’s middags rusten? 
 
- Vervoer: 
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Gemeentezondag 
 
Zondag 2 september is de gemeentezondag met activiteit! 

 
We proberen als evenementen-commissie 
weer een programma in elkaar te draaien 
en we hopen dat u allen weer massaal naar 
de kerk komt! 
 
 Het is gebruikelijk dat we eerst met zijn 
allen de dienst bijwonen, daarna koffie 
drinken met wat lekkers erbij en vervolgens 
een activiteit. 
 
We sluiten de dag af met een maaltijd. 
 
 
Graag aanmelden vóór 26 augustus bij 

Anneke Ketterink. Per mail: lakz@planet.nl, of telefonisch: 
0316-221752 
 
            Anneke Ketterink 
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Dromen over Jeruzalem 
 

Zomertentoonstelling in juni, juli en augustus 
Thema: ‘Dromen over Jeruzalem’. 
 

 

 
Het is waarschijnlijk de meest bezongen stad ter wereld: Jeruzalem. Het is ook 
de meest omstreden stad ter wereld. Geen andere plek op aarde kan mensen zo 
in beweging brengen als de stad Jeruzalem. De heilige stad. De stad van David. 
De plaats die God koos om Zijn Naam te doen wonen. 
Tallozen verlangen ernaar deze stad eens te bezoeken en velen die de stad 
bezochten, verlangen ernaar terug te keren. Is het allemaal waanzin? Of schuilt 
er werkelijk iets achter deze stad die het centrum vormt van het Beloofde Land, 
waarnaar zoveel Joden verlangen terug te keren. Ontdek het tijdens het bezoek 
aan onze zomertentoonstelling Dromen over Jeruzalem. 

 

Dromen over Jeruzalem is een expositie in het Israëlcentrum in Nijkerk waarin u 
als het ware door de straatjes van Jeruzalem wordt geleid. 
 
Praktische informatie: 
- Geopend in juni juli en augustus, maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur. 
- Toegang gratis (incl. kopje koffie/thee) 
- Locatie: Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk (A28 afrit 9, richting Nijkerk, eerste 
   stoplicht rechts) 
- Leerzaam en boeiend voor jong en oud. Voor kinderen is een interactieve speurtocht.  
- Website: http://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/69696. 
 
Bron : Christenen voor Israël. 
          Marco en Marian Lenting 
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Personalia 
Overleden 
• 09 mei 2012 Mevr. A. van der Leeden-Nouwen, Verheijstraat 4. 
• 28 mei 2012 Dhr. G.H. Garretsen, Tesma 39. 

Verhuisd 
• Mevr. W.C. Bais-Nowee van  Marsweg 4 

      naar Laan van Schuylenburg 10 K201, Silvolde. 
• Fam. A. E. van de Peppel – Budding  van de Meidoorn 15 

            naar Gerstekamp 18. 
 

 
 
 

Een eigen moestuin en groente te over, schenk het aan de voedselbank tel: 06 55 13 35 23. 
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Agenda 
01 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
05 juli 15.30 uur Viering Meulenvelden – diaken Theo Reuling 
 19.00 uur Verjaardagsfonds 
08 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), ds. P.H. Endedijk, 
  Arnhem 
15 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
22 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
29 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H. Günther-van Dijk, 
  Deventer 
02 aug 15.30 uur Viering Meulenvelden – dhr. H. Makkinga 
05 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering),  
  ds. H. Boonen, Dieren 
12 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
  Doetinchem 
19 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
20 aug 19.45 uur All Together 
21 aug 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
22 aug 14.00 uur Pastoraat 
26 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U.Melzer 

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