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Stand januari 2012 



3 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave .............................. 3 
Voorwoord..................................... 3 
Overzicht kerkdiensten................... 4 
Van de predikant ............................ 7 
Rondom de kerkenraad ................ 10 
Het College van Kerkrentmeesters 11 
Kerkinactie................................... 16 
Oecumenische dienst ................... 17 
Herinrichting Kerkzaal .................. 17 

Nieuws van het verjaardagsfonds...19 
Inloopochtenden Meulenvelden......20 
Wie gaat ermee…? .......................20 
Thomasviering in Zevernaar ..........21 
Uit het archief (slot) .......................21 
Gemeentezondag 2 september ......23 
Gun ons… ....................................24 
Personalia ....................................25 
Agenda ........................................26 

Voorwoord 
    Drie dingen om in vrijheid te leven 
 

God, 
 

slechts drie dingen  
hebben we nodig 
om in vrijheid te leven: 
 

om te beginnen brood, 
als het kan met wat beleg, 
 

vervolgens een medemens 
als het kan een beetje sociaal, 
 

en ten slotte een toekomstproject 
als het kan een beetje zinvol 
 
bijvoorbeeld 
om dat brood 
met die medemens te delen. 
 
Dank God, 
omdat we ze alle drie  
van U krijgen. 
 
Dank God, 
Voor al die kansen 
Om te leven in vrijheid. 
 

    Uit: René Homikx, Laat uw Woord ontkiemen is ons hart. Vieringen van Woord en gebed. 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 26 augustus t/m zondag 7 oktober 2012 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
We luiden de zomer uit met de teksten van het evangelie van Markus. In de 
verhalen wordt ons veel verteld en geleerd over het leven als mens. Welke 
keuzes maak je in jouw tijd in jouw context met het oog gericht op het goede dat 
God ons aanreikt. Een leerweg, want een goede keuze gaat niet vanzelf, is niet 
vanzelfsprekend. Stilstaan bij wat je wilt met je leven, een leven dat jou is 
geschonken en waar jij je verantwoordelijkheden in draagt. De evangelist zet ons 
hier aan het denken en geeft ons handvatten.  

26 augustus 2012 – 10e zondag van de zomer: Royaal en genoeg 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 2 Koningen 4: 42-44; Marcus 8:1-21 
 

Opnieuw een wonderlijke spijziging. Jezus voedt 4000 mensen met 7 broden. 
Rationeel denkend kan het niet, het blijft een wonder, een verhaal van hoop op 
die lange reis in je leven om tot inzicht te komen van het onvatbare, het geloof. 
Wie is toch deze Jezus? Mens of profeet of zelfs nog veel meer: Messias. Zal in 
zijn voetspoor werkelijk een ander koninkrijk gebouwd kunnen worden waarin er 
voedsel is voor velen, voor wie hongeren, hongeren ook naar gerechtigheid? 
Van het voedsel dat hij uitdeelt blijft er zelfs nog veel over. Begrijp jij het? We 
zullen proberen het met elkaar uit te leggen, door ons geloof handen en voeten 
te geven en anderen daarin te laten delen. 

02 september 2012 - Startzondag ‘Traditie in beweging’ 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. de cantorij en All Together 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Melissa de Rijder 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Zacharia 8:2-8, 20-23; Marcus 8:22-26 
 



5 

Traditie wordt je aangereikt. We leven in een wereld die haar wortels heeft in 
keuzes en beslissingen die mensen voor ons hebben genomen. We bewaren het 
goede en passen het toe op de vragen van de tijd waarin wij leven om al 
degenen die na ons komen kansen tot leven te geven. Een groot visioen, een 
opdracht en tegelijk de wetenschap dat God aan de toekomst meewerkt. Het 
evangelie zet de focus deze zondag op de kracht die je krijgt om vol te kunnen 
houden. ‘Zie, hier ben ik.’, aangesproken worden op je verantwoordelijkheid in je 
directe omgeving, in de gemeenschap van samenleving en kerk. We treden in 
voetstappen die sporen hebben achter gelaten, maar soms maken ook wij 
nieuwe sporen in een wereld die steeds groter wordt. ‘Standhouden’, een 
centraal woord. Wat wil dat zeggen in een tijd van grote verandering. 

06 september 2012 
15.30 : kerkdienst in Meulenvelden, Carmianne Verrips (rk) 

09 september 2012 – 12e zondag van de zomer 
 

10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 4:1-2, 9-20; Marcus 8:27-9:1 
 

Uit het Oude Testament lezen we een hartstochtelijke pleidooi, het komt als het 
ware vanuit de Hoge: het volk zal niet vergeten hoe God is en volgens welke 
spelregels ze hun leven in het land van de belofte goed kunnen vieren. Dan gaat 
het om het vertellen over de kracht die je drijft, de stem die je roept en de regels 
aanvaarden waarmee je wilt leven en vooral samenleven. Vertrouwen en belofte 
gaan hand in hand. Voorop staat dat je God niet verbeeldt, beeld je God niet in. 
God is zo sterk én zo kwetsbaar als ‘een woord dat gaat’ (zoals we het in een 
lied zingen). Een ding is zeker: God, de Eeuwige is Enig, de Enige, de Eerste, de 
Allerhoogste. Bind dat vooral op je hand, onder je hart, opdat in al wat je doet 
deze woorden zichtbaar zijn. 

16 september 2012 - vredeszondag, locatie Mariakerk 
 

11.00 uur : oecumenische vredesdienst, pastoor Ben Aarsen, 
m.m.v. het Oecumenisch koor 

Collecte : Vredeswerk 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Lezingen : Job 28  
Zie ook aparte aankondiging elders in Samen. 



6 

 

23 september 2012 – 1e zondag van de herfst 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : JOP 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 13:1-5; Marcus 9:30-37 
 
Aan Jezus durven ze niets te vragen. Een vraag kan immers domheid verraden 
of dat je niet goed hebt geluisterd of dat je er aan twijfelt of … maar ze durven 
wel ruzie te maken over wie de meeste is. Zo gaat de kerk onderweg naar de 
voltooiing van de wereld? Rafelranden, onafgemaakt werk, torens van Babel, 
Pinksteren ver heen, tolerantie, respect … ijdelheid en onzekerheid komen vaker 
samen voor dan je zou verwachten. Misschien kan je zeggen met de tekst van 
vandaag: wie hoog van de toren blaast en twittert, een grote onzekerheid wil 
verbergen. Juist dan durf je blijkbaar niets te vragen. De evangelist Marcus 
confronteert in deze tekst de onzekere leerlingen van Jezus met het kind. En hier 
valt dan heel veel te ontdekken. 

30 september 2012 – 2e zondag van de herfst 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting Jetty van Aalsum 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Numeri 11:24-29; Marcus 9:38-50 

 
In een gesprek over bidden werd de vraag gesteld: ‘als ik bid, kan God dan wel 
tegelijk ook iemand anders horen?’ ‘Misschien is God net als de zon’, werd erop 
gereageerd, ’die schijnt ook op een andere plaats, zonder dat je merkt dat het bij 
jou minder is.’ De rijkdom van het godsvertrouwen, daar gaan vandaag beide 
teksten over. ‘Vuur heb je nodig’, roept Jezus vol vuur. ‘Zout moet je hebben, 
kracht en smaak.’ Opeens klinken er duidelijke en uitgesproken woorden. Er zijn 
momenten in je leven dat je je duidelijk moet uitspreken, wetende met wie je 
daarbij verbonden bent. 
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04 oktober 2012 
 
15.30 : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 

07 oktober 2012 – 3e zondag van de herfst, Oogstdankdienst 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Maleachi 2,10-16; Marcus 10:1-16 
 
Een feestelijke dienst is dit elk jaar weer. We oogsten letterlijk en figuurlijk en 
daarin delen we met elkaar. We delen de vreugde, de woorden, de liederen en 
de vruchten. Een vrucht is het resultaat van een bloeiend leven, een beeld van 
leven dat vruchtbaar is en het geheim van nieuw leven in zich draagt in de vorm 
van een pit of een zaad. Dit tastbare geschenk van de seizoenen nodigt ons uit 
om na te denken over wat ons leven vruchtbaar maakt, wat wij daarin geven aan 
anderen. Soms in het groot, soms in het klein. Soms zichtbaar, soms rijpt het en 
is het pas jaren later vruchtbaar geworden: wijsheid, woorden, vriendschap, 
zorg. Jezus’ woorden dragen vrucht doordat we leren om ze te begrijpen en 
daadwerkelijk te laten zijn in ons leven. Een joodse manier van leren leeft bij het 
stellen van vragen, vragen over hoe je nu de teksten uit de schriften kan 
toepassen. Nooit is er een antwoord. In de veelheid en in het gesprek erover 
krijgen de antwoorden een betekenis. Het leerhuis is daarom een essentieel 
onderdeel van het joodse geloofsleven. 

Van de predikant 
Op het (voet-) spoor van God  
‘Jij bent dominee?’ Op een verjaardag werd ik met ongeloof aangekeken, 
verbaasd. ‘Je bent zo gewoon … je staat zo gewoon in het leven!’ Misschien 
wilde degene alleen zeggen, ‘je bent zo normaal!’ Ik heb dit vaker meegemaakt 
in de afgelopen 25 jaar dat ik predikant ben. Het zegt veel over het beeld dat 
mensen hebben van dominees. Alsof we niet ook gewoon de dagelijkse 
beslommeringen van de gewone man of vrouw zouden kennen. ‘Soms’, zo ging 
het gesprek verder, soms ben ik jaloers op mensen die ergens in geloven. 
Mensen die dan tenminste een houvast hebben.’ Ik antwoord dat ook al geloof 
je, je juist dan ook twijfelt, maar dat landt niet. ‘Waarschijnlijk moet ik ook eens 
wat meer over het geloof en de bijbel te weten komen.’ 
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Daar heeft hij gelijk in. In onze tijd is het niet meer vanzelfsprekend. Aan de ene 
kant hebben velen een beeld van wat een dominee of een pastor is, aan de 
andere kant heeft men een vermoeden over de kansen die een geloof aan je 
leven geeft en heeft men het zo menselijke verlangen om troost en hoop in deze 
verwarrende tijd te vinden. Waar vindt men een oriëntatie, een betrouwbaar 
houvast voor het eigen leven? Een belangrijke vraag voor jonge en oude 
mensen ook in 2012. Wat geeft het geloof je dan en hoe kan je er toegang toe 
krijgen? 
In de komende ‘Samen’ wil ik proberen hier een bescheiden antwoord op te 
geven, vertellen wat in het christelijke geloof waardevol en belangrijk is. 
Misschien wekt het interesse voor een gesprek, wie weet. 
 

Groothuisbezoek 
Dit najaar starten we weer de Groothuisbezoeken op. Een thema-avond rondom 
een geloofsvraag in huislijke kring. Voor wie een gespreksgroep te veel vraagt 
kan eens in de 2 jaar aanschuiven bij een dergelijke avond. Vragen stellen … 
graag. De avond leeft van het onderlinge gesprek aan de hand van een korte 
inleiding door mij. Hierbij probeer ik nadrukkelijk de verbinding te leggen tussen 
het geloof en je eigen leven. Thema, passend bij de herfsttijd, is ‘oogsten’. Zoals 
het graan wordt gezaaid, de grond bewerkt, de plant verzorgd totdat er hopelijk 
graan opnieuw groeit, zo kan je ook je leven zien. Wat oogst je, wat investeer je, 
en wat als alles uit handen glipt en de oogst schaars is? … Kortom u bent van 
harte welkom. We beginnen 1 en 3 oktober in sectie 1,2 en gedeeltelijk 8. Half 
september krijgt u een uitnodiging in de bus. Op de website staat een indeling 
van de secties op straten.  
 

Triduüm 
Op 3 en 4 september is er weer het Triduüm. Van oudsher biedt de katholieke 
gemeenschap aan zieken en hun mantelzorgers gedurende twee dagen de 
mogelijkheid om de zinnen te verzetten. Een mooi programma met bezinning en 
ontspanning, heerlijk verzorgd bij Jan&Jan. Om op adem te komen, een kleine 
retraite zou je kunnen zeggen. Sinds een aantal jaren organiseren we het in 
oecumenisch verband. Zelf zal ik voorgaan bij de openingsviering. Hebt u zin om 
dit jaar mee te doen of wilt u meer weten, neem dan contact op met de ouderling 
of de pastoraal medewerker. Is vervoer een probleem, dan vinden we samen 
een oplossing. Op adem komen zeker als de zorg groot is, het is u gegund. 
 

Jong ontmoet oud 
Een klein project over geloofsoverdracht. Op speelse manier, bij wijze van 
interview, vertellen aan een jongere in onze gemeente wat je beweegt. Vorig 
seizoen heeft een belijdeniscatechisante al een aantal mensen bezocht en zijn 
er buitengewoon waardevolle gesprekken gevoerd. Dit seizoen willen we iets 
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vergelijkbaars opzetten, maar dan met de oudsten van de zondagsschool. In 
Samen zullen ze hun verhaal vertellen en wie weet komen ook daar mooie 
gesprekken tot stand. 
 

Schoenendoos wordt een schoolproject in Roemenië 
Onzer opperjopper Wilma Blom gaat in het voorjaar stage lopen op een 
basisschool vlak bij Bonchida. In het voortraject werd duidelijk dat deze school 
erg dankbaar zou zijn met schoolspullen en de kinderen baat hebben bij nieuw 
ondergoed. Zo hebben we besloten om dit jaar geen schoenendozen te vullen 
maar zakken met kinderondergoed en dozen met schoolspullen. De actie begint 
7 oktober en gaat door tot 25 november. U hoort er meer over en als u vragen 
hebt schroom niet; Wilma weet er alles van. 
 

Spreken over geloofsonderwerpen 
Vorig jaar is een gespreksgroep 40+ opgestart. Per keer is een onderwerp aan 
de orde met een korte inleiding en een uitvoerig gesprek. Zo hadden we het 
bijvoorbeeld over de vraag: waarin verschilt het christendom met andere religies 
of vormen van spiritualiteit. Wat zijn levensvragen? Wat is de betekenis van het 
avondmaal en waarom vieren we het op deze wijze? Kortom heel gevarieerd. 
Wilt u aanschuiven dan kunt u contact opnemen met ouderling Jan van der 
Knijff. 
 

Leesgroep: De citroenboom over Dalia Landau, 
geschreven door S. Tolan 
Op onze laatste gemeenteavond rondom Israël werd o.a. verwezen naar het 
boek de Citroenboom van Dalia Landau en werd het idee geopperd om het 
samen te lezen. Hebt u zin om hieraan mee te doen, mail dan naar mij. Het idee 
is om op dinsdagavond 30 november samen het boek te bespreken. Hier een 
korte inhoudsopgave. 
 
In de nadagen van de Zesdaagse Oorlog van 1967 reizen drie jonge Palestijnen 
voor het eerst in bijna twintig jaar terug naar hun geboorteplaats Ramle (al-
Ramla), ten westen van Jeruzalem. Hun families zijn daar tijdens de Israëlische 
‘Onafhankelijkheidsoorlog’ uit hun huizen verdreven. Door de nieuwe annexaties 
kunnen ze eindelijk de vroegere grens over.  
Een van de Palestijnen treft in zijn oude huis een jonge joodse vrouw aan die 
hem vriendelijk binnenlaat. De vrouw, Dalia Landau, heeft zich nooit goed 
gerealiseerd dat er in haar huis eeuwenlang Arabische families hebben 
gewoond. De Palestijn, Bashir, is van jongs af opgevoed met wraakgevoelens 
ten opzichte van Israël. Hij ziet in de tuin de citroenboom die zijn vader heeft 
geplant en merkt dat de meeste Israëli’s het Palestijnse verleden proberen te 
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verdringen. De twee jonge mensen sluiten vriendschap, maar worden door 
politieke ontwikkelingen uit elkaar gedreven. Bashir brengt jaren door in 
Israëlische gevangenissen, verdacht van terroristische activiteiten. Ten slotte 
verzoenen ze zich en in 1991 richten ze het ‘Open House’ op, een centrum voor 
wederzijds begrip, dat sindsdien vele duizenden bezoekers trok. 
Tolans hoogst oorspronkelijke en uitstekend gedocumenteerde boek brengt 
zeventig jaar geschiedenis van het Midden-Oosten tot leven. Dit boek behoort 
geheel tot het genre van de literaire non-fictie waarbij de gebeurtenissen zijn 
gebaseerd op interviews, archiefmateriaal, gepubliceerde en ongepubliceerde 
memoires, dagboeken, krantenartikelen en primaire en secundaire historische 
bronnen.  

Hij laat aan de hand van één huis en twee bewoners zien dat er 
maar één oplossing is voor het conflict: alles vertellen wat er is 
gebeurd en goed naar elkaars verhalen luisteren. Door zowel de 
tegengestelde belangen als de raakvlakken te beschrijven van 
twee families en die in een bredere historische context te plaatsen, 
hoopt de auteur een bijdrage te leveren aan de kennis over het 
verleden en heden van twee volkeren in hetzelfde land. 

  
ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
Hoe staan we er voor? 
Dit was een van de vragen die centraal stonden op de bezinningsdag. De KR 
heeft die dag de tijd genomen om zich te verdiepen in de financiën van de kerk. 
Gewoonlijk wordt dit grotendeels gedaan door het CvK. Dit is uiteraard een 
goede zaak maar heeft wel als gevolg dat de rest van de kerkenraad daar wat 
minder vanaf weet. De financiële “ins en outs” werden op een uitstekende wijze 
toegelicht door Wim Kooijman. Aangezien gevraagd was om een aantal trends 
was Wim samen met anderen van het CvK hier vooraf druk mee in de weer 
geweest. Daarnaast had Gerrit Kooij een model gemaakt om ook vooruit te 
kunnen kijken. U weet ongetwijfeld dat de voorspellende waarde van een model 
beperkt is, maar het helpt wel om gevoel te krijgen voor de invloed van bepaalde 
factoren. U kunt in dit geval denken aan het aantal leden dat onze kerk telt, de 
opbrengsten van pacht, maar ook de lasten. De inkomsten zijn uiteraard voor 
een belangrijk deel afkomstig van de bijdragen van u. Daar zijn we heel blij mee, 
want zonder kunnen we niet. Op dit moment zijn inkomsten en uitgaven niet in 
evenwicht.  
Een van de redenen is de hoge kosten van de pastorie. Onze predikante zal 
binnenkort de pastorie verlaten en zich elders in Didam gaan vestigen. Dit 
betekent dat we voor de keuze komen te staan verhuren of verkopen. Aan beide 
zitten voor- en nadelen. Er spelen emotionele en rationele redenen. 
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Uitgangspunt is en blijft dat voorop staat een “duurzame kerkgemeenschap” . In 
meer traditionele bewoordingen: we willen dat de kerkgemeenschap er ook voor 
een volgend geslacht nog is.  
Een bezinningsdag is, zoals de naam het al zegt, een dag om je in bepaalde 
materie te verdiepen en niet zozeer om besluiten te nemen. Besluitvorming moet 
dan ook nog plaatsvinden zoals u kunt lezen in de bijdrage van het CvK over de  
pastorie, elders in Samen. 
 
Naast de financiële kant van onze gemeente hebben we eveneens stilgestaan bij 
de vraag: wat zijn we eigenlijk voor een gemeente? Misschien een vraag waar u 
zelf ook eens over na kunt denken. En wat voor gemeente zouden we kunnen of 
moeten zijn? En wat zou  u willen doen om dat te realiseren? In de volgende 
Samen zal ik hier, mits geen andere dingen aan de orde moeten komen, op 
terug komen. 

U ziet hiernaast een nieuw logo. Dit logo is bedoelt als 
inleiding op een verzoek van enkele weken geleden van 
Meinie Visser uit Duiven. Zij volgt de opleiding Godsdienst & 
Pastoraal Werk aan het Windesheim in Utrecht en vroeg mij of 
zij bij ons stage zou kunnen lopen. Zij zou graag opgeleid 
willen worden en ervaring op willen doen met name  met het 
pastoraal werk en liturgische werkzaamheden. U kunt haar 

dus tegenkomen in het komende half jaar. De eerste keer dat zij aanwezig zal 
zijn is met de startzondag. We hopen dat zij een plezierige en leerzame tijd in 
onze gemeente zal hebben. 
 
Als laatste wil ik u melden dat we op zondag 7 oktober bezoek krijgen van leden 
van de protestantse gemeente van Turnhout. Het kan zijn dat u nu denkt “hoe 
dat zo?” Het gospelkoor All Together is onlangs in Turnhout op bezoek geweest. 
Het resultaat van dit bezoek is dat een aantal mensen van Turnhout nu bij ons 
komt. Zij hebben al aangegeven dat zij heel graag na de dienst met mensen van 
de gemeente Didam willen spreken. U bent daarvoor dus alvast van harte 
uitgenodigd.  
       Met vriendelijke groeten, Johan Boelee 

Het College van Kerkrentmeesters 
De pastorie 
 Al enige tijd hebt u niets meer gehoord over wat er met onze pastorie gaat 
gebeuren. En dat had zijn reden. Zoals we u in een vroeger nummer van Samen 
al hadden meegedeeld vonden wij als CvK dat een eventuele verkoop niet was 
uitgesloten. Naar het ons voorkwam was de enige andere optie verhuur van het 
pand. Dit zou echter het probleem van het steeds weer terugkerende 
onvoorziene onderhoud niet oplossen. Wel echter zou het mogelijk zijn om een 
hogere huurprijs te realiseren dan welke tot nu toe (kerkordelijk) aan de 
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predikant kon worden doorberekend. Maar de overweging dat daarmee voor een 
eventuele toekomstige predikant weer een pastorie beschikbaar is, zal niet 
gelden omdat huurders niet op afroep kunnen worden uitgezet. Ook contractueel 
zal dit moeilijk te regelen zijn. Maar welke optie ook zou worden gekozen: vrijwel 
zeker zou de volgende bewoner geen predikant zijn, maar een “gewone” burger. 
En dat betekende dat de bestemming die op het pand rust zou moeten worden 
gewijzigd. Normaal is dit een nogal langdurig  ambtelijk proces en dit hebben wij 
dan ook vroegtijdig in gang gezet. Zoals u misschien in het Montferland journaal 
hebt gelezen is dit inmiddels afgerond. Maar het betekende wel dat wij 
gedurende deze procedure ook geen verdere stappen hebben ondernomen. 
Inmiddels is het zover dat onze predikante een andere woning heeft gevonden 
en voornemens is omstreeks oktober te verhuizen. Daarom zullen we vanaf nu 
ons intensief bezig moeten gaan houden met de vraag: hoe nu verder? De keus 
tussen verhuur en verkoop is nog niet beantwoord, maar dit zal wel binnen niet 
al te lange tijd moeten worden gedaan. Hierbij zal zeker rekening worden 
gehouden met de gevoelens die er binnen de gemeente leven, maar ook de 
financiële consequenties van beide opties zullen zwaar worden meegewogen.  
Kortom: Ons college zal nog een hele weg hebben te gaan voor er een besluit 
wordt genomen waar onze gemeente op korte én lange termijn het best mee is 
gediend. 
Voor het zover is hoort u ongetwijfeld nog van ons. 
 
           Gerrit Kooij, voorzitter 

 

Kerkbalans 2012 
Toegezegd bedrag € 45.234,00  Ontvangen t/m 8 augustus € 33.285,00  

Solidariteitskas 2012 
Onder het motto: “Van gemeenten, voor gemeenten” hebben alle belijdende 
leden en alle doopleden vanaf 21 jaar eind mei/ begin juni een acceptgirokaart 
ontvangen met het verzoek een bijdrage van € 10,-- te betalen voor de 
solidariteitskas.  
Ontvangen t/m 8 augustus € 2.453,00  
 
Een groot aantal leden heeft deze bijdrage nog niet betaald. 
Wij verzoeken u dringend na te gaan of dit ook voor u geldt en zo ja, dit bedrag 
alsnog over te maken!          
             

Jaarrekening 2011 
De voorlopige jaarrekening van de Protestantse gemeente te Didam is gereed 
en heeft de goedkeuring van het college van kerkrentmeesters en de 
kerkenraad. 
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Korte beschouwing: 
Het exploitatieresultaat is weliswaar binnen de begroting, maar nog altijd 
negatief. De ongerealiseerde koersverschillen hebben het eindresultaat nog 
verder verslechterd . 
 
Vergelijking rekening 2011 met 2010     2011   2010 
 
Exploitatie resultaat          -6.228,00 -22.904,00 
Ongerealiseerde koersverschillen      -5.413,00    8.879,00 
Resultaat, in mindering gebracht op het vermogen  -11.641,00 -14.025,00 
 
De volledige jaarrekening kan worden ingezien op 18 september in het 
kerkgebouw van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Hierna treft u de Balans en de Staat van baten en lasten aan. 
 

 

Balans per 31 december 2011 2010
€ €

Activa
Onroerende zaken 449.536 463.372
Installaties en inventarissen 3.370 5.063
Financiële vaste activa 234.384 310.565

Kortlopende vorderingen 12.906 16.846
Geldmiddelen 143.749 72.808

totaal 843.945 868.654

Passiva
Reserves per 31 december 724.722 736.364
Voorzieningen 28.789 26.789
Langlopende lening o/g 87.500 99.500
Kortlopende schulden 2.934 6.001

totaal 843.945 868.654



14 

Staat van baten en lasten Begroting Werkelijk Werkelijk
2011 2011 2010

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 52.000 56.070 54.368
Rentebaten en dividenden 14.850 13.766 15.522
Bijdragen levend geld 60.100 56.005 55.803
Door te zenden collecten 1.000 878 425
Subsidies 0 0 0

Totale baten 127.950 126.719 126.118

Lasten
Lasten kerkgebouw 10.800 11.344 17.352
Lasten overige onroerende zaken 8.276 7.149 27.973
Afschrijvingskosten 13.826 14.257 14.399
Pastoraatskosten 65.300 68.070 67.366
Kosten kerkdiensten 6.900 7.704 7.143
Bijdragen aan andere organen 6.700 6.239 6.646
Salarissen en vergoedingen 4.800 4.701 4.474
Kosten beheer en administratie 12.200 10.639 11.149
Rentelasten 4.300 4.017 6.258

Som der lasten 133.102 134.120 162.760

Baten minus lasten -5.152 -7.401 -36.642

Toevoeging aan voorzieningen 0 -2.000 -1.200
Onttrekking aan voorzieningen 0 0 14.563
Saldo baten/lasten begraafplaats -1.300 4.234 1.467
Saldo buffet 400 13 -667
Afdracht doorzendcollecten -1.000 -1.074 -425
Overige lasten en baten

Exploitatie resultaat -7.052 -6.228 -22.904

Ongerealiseerde koersverschillen 0 -5.413 8.879

Resultaat -7.052 -11.641 -14.025
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         Wim Kooijman, penningmeester 
 

Diverse zaken 
Tot mijn vreugde kan ik u melden dat tot op heden het dak geen lekkage meer 
vertoont! Ik ben met onze huisschilder rond geweest bij kerk en pastorie, maar 
alles ziet er nog prima uit en er zijn maar een paar punten die even extra 
aandacht behoeven. Na de vakantie komen we als klein comité bij elkaar om de 
bestrating te bekijken en er wat aan te doen. Ik kan u melden dat het archief 
helemaal is bijgewerkt en de laatste doos gesorteerd, alleen moet nog wat 
papierafval met gevoelige inhoud afgevoerd worden. 
 
Wim Kooijman heeft op de bezinningsdag van de kerkenraad een zeer duidelijke 
en uitgebreide presentatie gehouden over de kosten en baten van onze kerk, in 
cijfers en grafieken. Namens ons College een welgemeende pluim! 

Collecten in het tweede kwartaal 2012
€

Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 172,43 

Hoofdcollecte
Algemeen diaconaal werk 4x 183,80 
JOP 184,81 
Eredienst en kerkmuziek 49,71 
Missionair werk en kerkgroei 70,32 
Thuiskerkenwerk 112,44 
Kinderkerk 34,75 

Kerk in Actie – zending 196,68 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 40,50 
Kerk in Actie – totale werk 104,30 

Voedselbank 51,20 
Stichting Orhei Moldavië 63,05 
Stichting Schuilplaats 58,68 

Uitgangscollecte
Thuiskerkenwerk 13x 659,62 
Vastenpot+spaardoosjes 229,08 

Totaal 2.211,37 
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Er zal ook een start gemaakt worden met de herinrichting van de kerkzaal (zie 
elders in deze Samen). De koffiebus is weer geleegd en bevatte € 45,65. Roely 
Talens heeft de voormalige klok van de kerk terug geschonken. Gedacht wordt 
deze klok op de begraafplaats in een klokkenstoel te plaatsen. 21 augustus is de 
eerste vergadering weer na de vakantie van het College om een frisse start te 
gaan maken. 
 

Collectebonnen  
U kunt de collecte ook voldoen met collectebonnen. Vraag er naar bij één van de 
leden van het College van Kerkrentmeesters. Het is een extra aftrekpost bij de 
belastingen. De kaarten kosten € 15,00 en daar krijgt u 10 bonnen van €0,50 en 
10 bonnen van € 1,00 voor. De kaarten kunnen contant betaald worden maar 
ook zo snel mogelijk per bank worden betaald. 
 

Verhuur kerkzaaltje en huiskamer  
Geef geplande activiteiten zo snel mogelijk door aan Ap Folmer (tel. 225961). 
Maar ook wijzigingen moeten meteen gemeld worden, want anders kunt u voor 
vervelende verrassingen komen te staan! 
           Herman Makkinga 
 

Kerkinactie 
Werkgroep-  

 
Hallo allemaal, het is zover, 
 
In de vorige Samen hadden we u al een klein beetje voorbereid op héééééél iets 
lekkers en zoals beloofd komen wij daar in deze Samen uitgebreider op terug. 
 
Op woensdag 3 oktober a.s. organiseren de mensen van de werkgroep 
KerkinActie een heerlijke Indische maaltijd.  
Paulina van Grol zal deze maaltijd voor ons bereiden (zoals ze al eerder gedaan 
heeft) en wij verheugen ons nu al op haar kookkunsten. 
Er zal tijdens het eten passende live muziek aanwezig zijn met een Indisch tintje. 
De opbrengst van deze maaltijd gaat ter ondersteuning naar de technische 
school in Jessore Bangladesh. 
 



17 

Krijgt u ook al trek? 
 
Meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij: 
Cobie Bikkel    223588,  
Antoinette Makkinga   228709 
Lieuwe Verhaag   268125 
Roely Talens   532071 
Klaas van Hamburg   225733   
 
Per mail kan ook op adres:  k.hamburg@upcmail.nl 
 
U bent vanaf 18.00 uur van harte welkom in de grote zaal van de kerk. 
De kosten bedragen € 10,00 p.p. te voldoen in de zaal. 
           Klaas van Hamburg 

Oecumenische dienst 
 
Oecumenische dienst in de vredesweek op 16 september 
 
Op 16 september a.s. vieren we de vredesweek met een oecumenische dienst in 
de Mariakerk om 11 uur, m.m.v. het oecumenisch koor. Voorganger zal zijn 
pastoor Ben Aarsen. Er zal een kindernevendienst zijn en een kindercrèche. 
Gelezen zal worden uit Job 28:  de mens delft mineralen in de aarde, maar de 
wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar is het te vinden? In 
Sirach 3 vinden we een antwoord: wees zachtaardig in wat je doet. Vrede 
stichten begint bij jezelf, vanuit het vinden van innerlijke vrede, in evenwicht met 
de anderen, bewust van eigen gebrokenheid, kwetsbaarheid en kleinheid. Dan 
kan jouw vrede uitstralen naar de wereld. Wees eerlijk. God zal je optillen.  
Na de dienst zal er gelegenheid zijn om samen een kop koffie of thee te drinken 
in de pastorie. De leden van de oecumenische taakgroep nodigen u van harte 
uit. 
            Wim Locher 

Herinrichting Kerkzaal 
Zoals u in de vorige Samen heeft kunnen lezen, schreef de voorzitter van de 
kerkenraad, Johan Boelee, dat de kerk op weg en in beweging is. Hij vroeg zich 
af of de inrichting van de kerk(zaal) aangepast moet worden om aan toekomstige 
behoeftes te voldoen. De kerkenraad heeft daar over nagedacht en kwam tot de 
conclusie een opdracht aan het College van Kerkrentmeesters te geven of 
vernieuwing van de kerkzaal tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Het 
College heeft mij aangewezen om één en ander in goede banen te leiden. Het 
leek mij een goed idee om u allen als kerkgangers en gebruikers, in te schakelen 
en niet in klein comité ons daar over te buigen. Zo wordt u allemaal betrokken bij 
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de eventuele nieuwe indeling, want je hoeft geen architect te zijn om een goed 
idee te hebben. Voor het raamwerk waarbinnen het ontwerp moet vallen, heb ik 
een aantal voorwaarden geformuleerd. 
• De cantorij of ander koor moet goed kunnen zitten en zonder veel problemen 

in- en uitlopen (avondmaal), goed zicht hebben op de voorganger en de 
gemeente. 

• Vanuit de ingang moeten de zitplaatsen goed bereikbaar zijn en de opstelling 
zodanig dat de brandweer ermee akkoord kan gaan en het verlaten van de 
kerkzaal bij calamiteiten is gewaarborgd. 

• Het verlaten van de kerkzaal door de jeugd voor de eigen dienst, via de 
zijdeur naar de hal, moet zonder veel problemen kunnen verlopen. 

• De voorganger en de lector moeten te allen tijde voor de gemeente goed 
zichtbaar  en verstaanbaar zijn. 

• Het College gaat er van uit dat het ontwerp een kwestie is van verschuiven en 
omzetten, maar geen (dure) bouwkundige veranderingen of ingrepen met zich 
meebrengt. (low-cost). 

• In het ontwerp moeten tenminste de volgende zaken worden meegenomen: 
o Tafel, kaarsenstandaard 2x, katheder 
o Doopvont 
o Paaskaars met standaard 
o Kistorgel 
o Kruis 
o Lezenaar 
o Liedbord 
o Bloemenstandaard /Kerstboomstandaard 
o Facultatief: kansel, stoel, beamer, vitrinekast. 

 

Wij voegen een lege plattegrond bij, zodat u deze naar eigen keuze kunt 
invullen. Heeft u nog vragen, ook technische, dan kunt u ze kwijt bij Herman 
Makkinga telefoon:228709. 
Tenslotte, als de sluitingsdatum is verstreken (voorlopig 15 november 2012), 
gaat een commissie zich buigen over de ingezonden ontwerpen. Er kan maar 
één ontwerp gekozen en uitgevoerd worden, wees daarom niet boos als uw 
ontwerp dat niet is! 
Laat zien dat we in een creatieve kerkgemeenschap leven! 
                         Ieder voorstel is welkom!  
Nog enkele maten: voor de stoelen wordt onderling in de breedte berekend 55 
cm. been- en zitruimte voor stoelen en banken: achterkant stoel of bank tot 
achterkant stoel of bank 90 cm. Lengte kerkzaal van muur tot muur 13.00 meter 
Breedte kerkzaal van muur tot glaswand 9.50 meter. 
Eventuele nieuwe plattegronden verkrijgbaar bij Ap Folmer of ondergetekende.   
 
           Herman Makkinga 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 5 juli 2012 
 

Er is bijeengebracht: 
Mevr. Hermans    €   175,80 
Mevr. Folmer                 €   233,00 
Mevr. Hendriksen       €     85,00 
De heer Mintjes    €     96,91 
Mevr. Westenberg 2x  €   222,50 
Totaal     €   813,21 
 
Mevrouw Boon en mevrouw Horjus 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. 
 
Zoals we vorige keer al hebben gemeld is ons voorstel om te sparen voor 
nieuwe antependia (kleden) op onze avondmaalstafel met eventueel bijpassende 
stola’s goedgekeurd door de kerkenraad. 
Mevrouw Horjus is druk bezig om zich te oriënteren op de mogelijkheden en 
kosten. Daarna moet ze samen met de kerkenraad tot een besluit van aankoop 
komen. 
Wij wachten haar advies af. 
 
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 11 oktober om 19.00 uur met 
koffie!!!!! 
      Met vriendelijke groet, Gerda Vreeman-Jansen 
      Drostlaan 2, 6941 AB Didam. 
      Tel.  0316-225111, E-mail g.vreeman@wxs.nl 

 

Antepenium op 
doek, Cattedrale 
di San Stefano, 

Prato, Italië 
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Inloopochtenden Meulenvelden 
 
Het vakantieseizoen is weer voorbij dus beginnen we weer met de maandelijkse 
inloopochtenden. De volgende woensdagen bent u weer van harte welkom om 
met dominee Annette Melzer en met elkaar te praten over geloof en de dingen 
die ons bezig houden, te zingen en te bidden. De data voor de rest van dit jaar 
zijn 12 september, 24 oktober, 21 november en 19 december, telkens vanaf half 
elf in Waverlo.  
Mocht u opgehaald willen worden bel ons dan even. 
Hartelijke groeten,         Nel Blom tel. 228655 
           Riet Kooij tel. 223380 
 
 

Wie gaat ermee…? 
 
Naar Elburg! Daar staat een mooie synagoge (Sjoel), waar onlangs een stuk 

bijgebouwd is. In de synagoge is sinds een 
aantal jaren een prachtig museum gemaakt. 
Maak kennis met de geschiedenis van 
Joods leven in de provincie. 
De introductiefilm laat een goed overzicht 
zien van de Joodse diaspora in Nederland. 
De museuminventaris is met de meest 
moderne audio/visuele middelen uitgerust 
en is voor jong en oud. Bovendien is het 
museum geheel toegankelijk voor invaliden. 
 

De datum voor een bezoek is gepland op zaterdag 13 oktober 2012. 
We rijden met eigen vervoer en vertrekken om 10 uur bij de kerk. Er is 
gelegenheid om te eten en te drinken in de nabijheid van de Sjoel. 
 
Opgave van deelname bij Anna van der Velden 
Telefoon 0316-531610 of per mail hoan@kpnmail.nl 
 
Als je wilt rijden die dag, zou je dat erbij willen vermelden? 
 
Nadere informatie is te vinden op www.sjoelelburg.nl 
           Anna van der Velden 
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Thomasviering in Zevernaar 
 
ZATERDAG 29 sept. 19 UUR in de ANDREASKERK 
op de MARKT te ZEVENAAR  
 
Het thema van de  Thomasvieringen is dit jaar ‘ 
Humor-Liefde-Geloof-Hoop ’.  
In september houden we de derde viering met als 
thema ‘Geloof ’.  
Geloven in de zin van leven naar het voorbeeld van 
Jezus, met respect voor anderen. 
We rekenen op de aanwezigheid van veel kinderen. 
Bij een Thomasviering gaat het er anders aan toe dan bij een doorsnee viering. 
Je kunt rondlopen, er valt wat te zien, je kunt knippen en kleuren, en luisteren 
naar verhalen.  
Er komen ook mensen die nooit naar gewone vieringen gaan. 
 
Het kinderkoor “Star Choir” o.l.v. Inge Berkel verleent haar medewerking. 
 
Thomasvieringen bieden ruimte voor eenvoud, verwondering en spiritualiteit. 
Kom eens kijken, wie weet is het ook iets voor jou, je bent van harte welkom. 
 
We hopen op een fijne viering. 
 
Voor meer informatie werkgroep Thomasvieringen . tel. 0316-523468  
            Henk Herstel 

Uit het archief (slot) 
 
Slot van de aantekeningen van Ds. J. Petri uit 1945. 
 
8 april houdt de Predikant een bevrijdingsdienst over 1 Sam. 7:12 (Samuel nam 
een steen… en gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de Heer 
geholpen), waarbij ca 200 menschen tegenwoordig zijn, waardoor de kerk vol is. 
De extra collecte voor de Synode is met nagift ? 585, zoodat met de collecte van 
1e Paaschdag de ?1000 is genaderd. 
De door de Duitschers gebouwde granaatwerper in de tuin van de pastorie wordt 
afgebroken. Doesburg geeft nog veel oponthoud voor de Canadeezen. De 
Hervormde kerk van Angerlo wordt door de Duitschers nog opgeblazen. 
29 april wordt er in onze kerk nog een bidstond gehouden voor het Westen van 
het land, waar de honger en de nood groot is. Predikatie over Marcus 11:24¹. 
4 mei is er de capitulatie van de Duitsche troepen in Holland. Holland is vrij!  
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6 mei brengt de collecte in de kerk op ? 240.18, zoodat de Paaschcollecte over 
de ? 1000 is, nml  ? 1140². 
 
7 mei is de algeheele capitulatie van Duitschland. 9 mei is er Vredesfeest te 
Didam. Optocht waaraan onze zangvereeniging ook deelneemt op een wagen 
met platen versierd, door de zoon van de Predikant haastig gemaakt, er is 
muziek en vendelzwaaien voor het stadhuis³. Engelsche soldaten zijn er 
aanwezig. Ook hun volkslied wordt gespeeld. Burgermeester, notabelen, Deken, 
Kapelaans, Predikant etc. zijn aanwezig. Het weer is prachtig. 
 
Op de beide Pinksterdagen brengt de collecte voor de zending op ? 202,84. Vele 
evacues verlaten allengs het dorp. De rust keert weer. Op zaterdag 10 juni wordt 
van de kansel gelezen de oproep tot het Nederlandsche volk, van de 
Urgentieraad v.d. Algemene Synode der N.H.Kerk. Zoo bleef ons dorp en onze 
gemeente voor groote beproeving gespaard vergeleken met het leven van de 
vele evacués, die bij ons maanden doorbrachten of die door onze gemeente 
trokken, is het een gevoel van diepe dankbaarheid die ons allen bezielt. Wel 
beleefden wij maanden van spanning en dreiging, doch de beproevingen van 
honger en verkommering, die andere delen van ons land teisterden, bleven ons 
bespaard. De gemeente is wel geestelijk ontwaakt en de kleine hervormde kerk 
te Didam heeft de oordelen Gods gevoeld, doch gaat nu weer met enthousiasme 
en vol geloof verder de toekomst tegemoet van Kerk, land en volk.  
 
¹ “ Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, 
en het zal geschieden.” 
² Van de uitzonderlijk hoge opbrengst van de Paascollecte wordt ? 500 bestemd 
voor de wederopbouw van de kerk van Angerlo. Ds. Stork, de emeritus-
predikant, krijgt uit de kas van de kerk en diaconie een duurtetoeslag van ? 500. 
³ Het oude Gemeentehuis (Raadhuis) aan de Raadhuisstraat.  
 

Er zijn enige herinneringen aan de oorlog binnen gekomen. 
Deze komen in de volgende Samen. Het zou leuk zijn als 
uw reactie daar dan ook bij zou zijn! 
 
           
       Herman Makkinga 
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Gemeentezondag 2 september 
 
 Zondag 2 september is de gemeentezondag met activiteit! 
 

We hebben als evenementencommissie weer een programma in 
elkaar gedraaid 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. De kinderen gaan gezellig met ons mee! 

Voor degenen onder ons die wat minder goed ter been zijn, is 
er gelegenheid om het één en ander te bekijken ter 
plekke! 

 
Vanwege de tijd willen we u vragen om met de auto te komen 

en met elkaar mee te rijden! 
 

Het is verstandig om stevige (wandel)schoenen mee te nemen, we gaan 
een stukje wandelen! 
( Mocht het de dag ervoor geregend hebben is het misschien ook 
verstandig om niet de ‘nieuwste-witte-broek’ aan te trekken!) 
 
We sluiten de dag af met een maaltijd, dat zal zo tegen 
15:00 uur zijn! 

 

 
Graag aanmelden vóór 26 augustus 
 
Bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl, 

   of telefonisch: 0316-221752 
 

 
de Evenementencommissie 
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Gun ons… 
 

Gun ons nieuwe ogen, 
die helderziende zijn voor de noodsignalen 
van mensen om ons heen. 
 
Gun ons open oren,  
om het zwijgende smeken van anderen 
op de juiste golflengte op te vangen.  
 
Gun ons humor en tact  
in de omgang met lastige mensen;  
want ook die plaatst u op ons levenspad. 
 
Gun ons een goed geheugen,  
voor wat anderen ons hebben toevertrouwd  
en voor wat wij hun hebben beloofd te zullen doen.  
 
Gun ons vasthoudendheid,  
om de tijd niet te verdoen met kleine onenigheden  
met elkaar;  
uw rijk kan niet worden gebouwd door zure mensen.  
 
Gun ons een blij gezicht 
en een glimlach die de spiegel is van een vrolijk hart,  
zodat anderen zich daaraan kunnen optrekken.  
 
Gun ons die gezindheid,  
die ook in Jezus stak,  
toen hij mens onder mensen en vriend onder vrienden was. 
 
 
      Alfred C. Bronswijk 
      Uit: Om bij stil te staan, 2002  
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Personalia 
Bedankje 

 
Lieve mensen, 
  
Van harte wil ik jullie bedanken voor al het medeleven tijdens mijn herstel 
van mijn heupoperatie. Helaas moest ik ook nog herstellen van een heftige 
ischias.  
Nu gaat het al veel beter met mij. Vooral na de nodige massages. Ik ben 
dan ook al weer zingend, biddend en luisterend aanwezig geweest bij de 
wekelijkse viering in de kerk. Ook dat was om blij van te worden! Nogmaals 
bedankt voor al jullie "opbeuren" in de vorm van bezoekjes, bloemen, 
groeten, telefoontjes, kaarten, bonbons, Diemse Torenkoek en aardbeien. 
Het heeft me goed gedaan! 

  
        Hartelijke groeten van Dini Luitwieler 
 

Gevestigd 
• Dhr. M. Veurink Nieuwe Meursweg 10. 
• Mevr. M. Gertzen Hoeveslag 3. 
 
 

Verhuisd 
• Mevr.D. Burghard–Siebelink van Sommenweg 3 naar Komweg 54. 
• Dhr. F. Schel     van Woerdstraat 2 naar Avesaetweg 19. 
• Dhr. M. Buunk     van Holthuizerstraat 20A naar Woerdstraat 2. 
 
 

Vertrokken 
• Naar Ede,   Mevr. G. de Lange–van Poorte, Lockhorststraat 5.5. 
• Naar Drempt,  Dhr. D. Remmelink, Hoge Witteveld 10. 
• Naar Zeddam,  Dhr. M. van Dam, de Plataan 195. 
• Naar Arnhem,  Mevr. S. Kraaijvanger, de Plataan 103. 
 



26 

Agenda 
 
26 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
27 aug 19.45 uur All Together 
28 aug 19.30 uur Cantorij 
02 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(startzondag) 
03 sept 19.45 uur All Together 
06 sept 15.30 uur Viering Meulenvelden, Carmianne Verrips (rk) 
09 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
10 sept 14.00 uur Vrijwilligers Meulenvelden diensten (Torenstraat 10) 
 19.45 uur All Together 
11 sept 20.00 uur Diaconie 
16 sept 11.00 uur Oecumenische vredesdienst in de Mariakerk, pastoor B. 

Aarsen 
18 sept 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
23 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
24 sept 19.45 uur Kerkenraad 
 19.45 uur All Together 
25 sept 19.30 uur Cantorij 
30 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
01 okt 19.45 uur All Together 
02 okt 19.30 uur Cantorij 
04 okt 15.30 uur Viering Meulenvelden – mw. ds. A.U. Melzer 
07 okt 10.00 uur Oogstdankdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
08 okt 19.45 uur All Together 
09 okt 19.30 uur Cantorij 
11 okt 19.00 uur Verjaardagsfonds – kerkzaaltje 
14 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. G.J. van der Stouw, Arnhem 
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