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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
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. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één 

van de kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
Stand oktober 2012 
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Voorwoord 

 
         Woord 
 
Eens werd een Woord geroepen 
en zie: de mens was daar. 
Die vormde nieuwe woorden 
en maakte woorden waar. 
 
Nu schreeuwen mensen woorden 
als: oorlog, haat en dood. 
Nu dromen mensen woorden  
Als: vrede, liefde, brood. 

Zo worden woorden tekens 
van wat de mensen doen. 
Zo maken zij hun woorden 
tot vuistslag of tot zoen. 
 
Als ieder woord gezegd is,  
gevoeld is en gehoord, 
dan blijft als allerlaatste 
het allereerste Woord.  

 

        
         Jacqueline Roelofs-van der Linden 
         Uit: Scheppende Kracht, Hoofddorp 2006 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 20 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
Voor degenen die roosters maken, let op dat SAMEN nr. 8 al twee zondagen in 
januari bevat. Graag op tijd de roosterinformatie opsturen!! 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 14 oktober t/m zondag 25 november 2012 

(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Bidden – oogsten – voleinding 
 
De drie grote thema’s van de liturgische herfsttijd. Onze liederen, onze gebeden 
en diensten zijn hierop afgestemd. In deze tijd staan we ook geregeld stil bij de 
richtlijnen die de bijbel ons voor ons dagelijks doen en laten aanreikt:10 geboden 
als garantie van vrijheid. Ze zijn een handreiking, niet alleen praktisch maar ook 
als ethiek van wat je met je leven wilt. In de herfst sluit de cirkel van het leven in 
onze kerkelijke traditie opdat met de advent deze opnieuw begint te draaien als 
we dan een tijd van grote verwachting ingaan. 

 
14 oktober 2012 – 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. G.J. van der Stouw, Arnhem 
Collecte : Kerk in Actie – Werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 15:1-11; Marcus 10:17-31 
 

Wat doet donker met je?  
Heb je weleens meegemaakt dat het helemaal donker was? Als de stroom uitvalt 
bijvoorbeeld. Weet je nog hoe dat was en hoe als het licht er weer kwam? Heb je 
weleens naar ‘opkomende sterren’ aan de hemel gekeken? Hoe verder je van de 
grote stad verwijderd bent, hoe donkerder het is in de natuur, hoe meer sterren 
je kunt zien. In een heldere nacht zie je ze één voor één verschijnen. 
Als het echt donker is, zie je elkaar niet. Je ziet geen dingen, geen kleuren. Dan 
kun je bang worden of je voelt je alleen. Als je heel verdrietig bent, kun je ook het 
gevoel hebben dat alles donker is om je heen. Iemand die dan naar je toekomt 
kan het een beetje lichter maken. Ken jij iemand die een lichtje nodig heeft? 
Een jonge rijke man komt naar Jezus en vraagt: wat moet ik doen om het 
eeuwige leven te beërven? Leef volgens de richtlijnen van de bijbel. En als ik dat 
doe, is er dan nog meer? Verkoop je bezit en volg mij na? Een tekst, een 
opdracht die vragen opwerpt … spannend hoe in een tijd waar de natuur zich 
naar binnen keert en de dagen donkerder worden, na te denken over de zin van 
je dagelijks leven. 
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21 oktober 2012 – 5e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 29:18-24, Marcus 10:32-45 

Wat heb je nodig om vertrouwen te houden? 
In de herfst staan drie thema`s centraal in onze lezingen: bidden, oogsten en 
voleinding. Het is de tijd om na te denken over de tijd dat alles is volbracht. 
Staand op kruispunten van je leven is het een terugkijken. Wat heb je verworven 
in het leven aan goeds? Wat heeft je geholpen om staande te blijven? Hoe zeef 
je de dingen eruit die je wilt bewaren, de dagen en momenten van licht en hoe 
kan je de donkerheid teruggeven aan het lot? Lijden is zwaar. Jezus weet de 
weg die voor hem ligt. Opnieuw kondigt hij zijn lijden aan. Als mens maakt hij 
mee wat mensen kan overkomen: onrecht, verraad, pijn, levensangst … hij 
draagt het goddelijk en geeft voorgoed een perspectief: ‘er is een doorkomen 
aan de nacht’. Hoe? Tot aan vandaag, elk leven opnieuw, blijft dit een mysterie. 
Rest erop te vertrouwen zoals velen die ons zijn voorgegaan. Vertrouwen … 
misschien een les in deze herfsttijd.  
 

28 oktober 2012 – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 59:9-19; Marcus 10:46-52 
 

Wat zie je werkelijk? 
Onze jongeren starten op deze zondag hun project rondom geloven in andere  
godsdiensten. We gaan na de dienst naar Orientalis en maken daar kennis met 
het Jodendom en de Islam. Buitengewoon actueel. Elke godsdienst kent zijn 
extreme kant. De vraag is steeds weer hoe geweld en geloof zo dicht bij elkaar 
liggen. In de bijbeltekst van vandaag wordt ons de vraag gesteld je te oefenen in 
anders kijken. Zijn we bereid het goede te onderkennen, zijn we bereid om de 
verscheidenheid in gesprek te verkennen? Na het bezoek aan Orientalis 
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bezoeken we ook een sjoel en een moskee en vooral zoeken we het gesprek 
daar met gelovigen door de vraag: ‘wat beweegt je ten diepste?’ ‘wat zie je in 
deze wereld aan vrede?’ Bartimeus zit langs de weg in Jericho. Hij is blind maar 
hoort des te beter. Zoekend naar wat helend is roept hij luid: Jezus help. Soms is 
deze roep levensnoodzakelijk … en wie weet gebeuren dan wonderlijke dingen.  
 

01 november 2012 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, Margot Dijkman 

04 november 2012 – 7e zondag van de herfst, Allerzielen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie – Zending  
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Job 19:23-27a; Marcus 12:18-27 
 

Gedenken wie ons zijn ontvallen  
Zoals elk jaar is deze dienst een dienst van gedenken, herinneren en moed 
scheppen. Afscheid nemen laat leegte achter en toch moet je verder. Een zware 
taak, soms lukt het om de dagelijkse zaken op te pakken, soms duurt het langer. 
Het eerste jaar is zwaar, het tweede vaak nog zwaarder. Zoals ook de afgelopen 
jaren noemen we de namen van degenen die ons zijn ontvallen en de namen 
van degenen die u zelf wilt gedenken. Er is ook de mogelijkheid om in de 
geborgenheid van stilte en muziek alleen een kaars aan te steken. Lichten als 
gebeden, woorden zoekend in gedichten, samen zingen … in de hoop dat daarin 
een begaanbare weg oplicht. De Eeuwige is een God van levenden, zegt het 
evangelie. Nabij, ook over de grens van leven heen, nabij bij al degenen die 
herinneringen hooghouden. Een oude wijsheid zegt: zolang we de namen van 
mensen noemen, blijven ze levend onder ons, God-zij-dank staat elke naam 
geschreven in de palm van Zijn hand. 
 

11 november 2012 – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie – Diaconaat  
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Leviticus 19:1-2 en 9-18; Marcus 12:28-34 



7 

 

Wat is het hoogste gebod? 
Veel teksten in deze herfsttijd hadden een ondertoon van twist, strijdgesprek en 
verzoeking. Steeds weer de vraag, wat maakt het toch dat wij mensen zoveel 
gemakkelijker het wantrouwen opzoeken i.p.v. vertrouwen, strikvragen i.p.v. 
opbouwende kritiek, de strijd om het eigen gelijk i.p.v. dialoog, geweld i.p.v. 
vrede? En dan klinkt nu opeens in de tekst van deze zondag als een verrassing 
aan Jezus de vraag …. Maar waar draait alles in ons leven werkelijk om? Wat is 
het hoogste gebod? Waar gaat het vanuit God ten diepste om? Wat is de 
waarde van het menselijk leven? Waar doen we het allemaal voor? Waar 
kunnen we het aan afmeten? Typisch vragen die horen in het nadenken over 
voleinding, over waar het uit-einde-lijk op aankomt.  
Het antwoord is bekend en tegelijk gaat ieder op unieke wijze ernaar op zoek … 
lief-hebben, liefde-zijn, naastenliefde zegt de bijbel. Hoe bedoelt Jezus dat? 
 

18 november 2012 – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Hospice Didam 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Melissa de Rijder 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Exodus 30:11-16; Marcus 12:38-13:2 
 

Waar komt het uit-einde-lijk op aan? 
Vorige week hebben we nagedacht over het hoogste gebod in ons leven: 
liefhebben. Deze zondag een kijk waarin dat zichtbaar is. Liefhebben met hart en 
ziel, hoofd en handen. Een ingewikkeld verhaal over een arme vrouw die in de 
ogen van velen ‘maar’ een muntje over heeft voor de offerkist; in de ogen van 
anderen ‘maar’ een klein offer brengt. Gaandeweg leer je hoeveel dat muntje 
waard is. Een dag-inkomen voor haar zo blijkt. En opeens kantelt het verhaal. 
Haar offer doet een appèl aan de omstanders als Jezus dit benoemt. Welk offer, 
belangeloos, welke inzet is er in mijn eigen leven? We leven in een tijd waar 
alles een kostenplaatje heeft. Gelukkig, als je goed kijkt, gebeurt er ook veel 
belangeloos. Inzet in verenigingen, buurt, vriendenkring en kerk … vrijwillig en 
werk allebei. Zonder zou het leven eenzaam zijn. 
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25 november 2012 – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Sefanja 1:14-2:3; Marcus 13:14-27 
 

Visioenen 
De afgelopen twee zondagen hebben ons laten nadenken over waar het 
uiteindelijk op aankomt, liefdevol en zonder berekening te leven. En toch schuurt 
het een beetje als daarbij de vraag naar gerechtigheid ontbreekt. Wat als 
mensen bewust het leven van anderen kapot maken? Wat met alle schuld die er 
is? Wat als onze rechtspraak, zo goed ze ook is, toch niet alle onrecht weg kan 
nemen? Is er een instantie waar je dit aan kan toevertrouwen in de hoop dat 
deze uiteindelijk recht zet wat in levens kapot is gemaakt? De bijbel is daar zeer 
duidelijk over. God wil het goede, maar kom je aan zijn schepselen en maak je 
het goede teniet, dan is er de toorn van de Eeuwige. Een toorn die de kwade 
machten treft. Die toorn kan ook bevrijdend zijn. God waakt over zijn goede 
schepping. Op deze laatste zondag van ons kerkelijk jaar lezen we het visioen 
van rechtspraak en van nieuwe schepping. Wat buiten het vermogen van de 
menselijke rechtspraak ligt, God neemt die verantwoordelijkheid over, opdat 
deze aarde leefbaar blijft. Het ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid 
daarin, het pogen om recht te zetten wat verkeerd is gegaan … God wil ons 
hierbij te hulp zijn. 
 

Van de predikant 
Op het (voet-)spoor van God 
Vorige Samen ben ik begonnen om een spoor te trekken, woorden te zoeken die 
vertellen over de waarde van geloven juist in onze tijd. Ik trek verder … met de 
vraag “Waar vinden wij houvast en zin?” 
Mijn buurvrouw heeft zorgen, haar 18 jarige dochter wil met alles stoppen. Geen 
zin meer in school en diploma, familie en vrienden, het kan haar niets schelen … 
Zij vertrekt naar de Spaanse zon. Op een camping, daar was ze van de zomer 
DJ, had ze een nieuwe liefde gevonden, ze hoopt haar geluk daar te vinden én 
vooral haar vrijheid.  
Of de wereld daar houdbare vriendschappen geeft, een waardevol leven? Ze 
vraagt het zich af. We komen in gesprek over onze tijd. ‘Alles heeft zijn prijs, 
maar wat heeft zijn waarde?’ “Alles gaat om verdiensten, zelf regelen, zelf 
bepalen, maar waar is dat oude begrip gebleven van solidariteit?” En we praten 
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over de opgave van jonge mensen nu. Hoe weet je wat van waarde is als je 
geen voorbeelden hebt? Als ouder-generatie zijn we het hen misschien 
verschuldigd gebleven, omdat we het in de hectiek van ons bestaan te druk 
hebben, ook wij geleefd worden bij alles wat we moeten verdienen?  Een groot 
man in de kerkgeschiedenis Martin Luther zei ooit: Waar je hart aan hangt, daar 
is God te vinden. 
Hangt ons hart aan het geld? Aan onze carrière? Aan het uiterlijk, gezondheid, 
politiek, ideologie, twitter of facebook? Wat willen we onze kinderen en hun 
generatie voorleven? Een leven dat alleen moeite kostte of een leven dat 
diepgang bracht? Zit achter al ons vluchten in werk, zon of strand niet ook een 
verlangen naar een ‘leven dat lukt?’ ‘Ergens een thuis scheppen en vinden, 
vriendschap die blijft.’ ‘Een verlangen om gezien te zijn en geen nummer, ten 
diepste?’ 
In de kerk gaan we deze vragen te lijf. De onrust in mensen die vraagt, wie 
draagt uiteindelijk ons leven? Moet ik bang zijn of mag ik me vol vertrouwen 
overgeven? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Waar vind ik mijn 
oriëntatie, houvast en zin? De antwoorden zijn tijdelijk, hoogst persoonlijk en 
tegelijk in vallen en opstaan ontstaat een gemeenschap die oefent wat het zou 
kunnen betekenen als je deze antwoorden deelt …  
In de vroege eeuwen (354-430) leefde een man Augustinus. Ook hij zocht en zijn 
antwoord was: ‘God, Jij hebt ons geschapen naar jou toe, ons hart is onrustig 
totdat het rust vindt in jou.’  
 
Wat weten we eigenlijk van deze God? …. Dat spoor ga ik op in de volgende 
Samen. 
 
  

De God van … Abraham, Izaak en Jakob 
Wat verbindt de grote Godsdiensten en wat scheidt hen, Christendom, 
Jodendom en Islam. Wat weten we eigenlijk van elkaar? Voor de taakgroep 
jeugd reden om dit seizoen met een project voor de Joppers te starten. De twee 
jeugddiensten gaan erover, in oktober aan het begin en in mei aan het einde. 
Daartussen gaan we met elkaar op stap. In Heilige Landstichting bezoeken we 
Oriëntalis, in Doesburg de moskee en in het voorjaar de sjoel. We hopen op 
gesprekken met mensen zelf waar we ons vooraf op gaan voorbereiden. Heb je 
zin om mee te doen, meld je aan bij Wilma Blom! 
 

Oogstdankdienst 
Nu ik dit schrijf staat de dienst nog voor de deur en zijn de voorbereidingen in 
volle gang. Veel handen maken licht werk. We delen van de oogst, we doen dat 
in dankbaarheid. De taakgroep pastoraat heeft zoals elk jaar uiterst zorgvuldig 
afgewogen en een lijstje gemaakt waar alle bakjes naartoe gaan. Omzien naar 
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elkaar binnen de grenzen van het mogelijke. Ook dat is dankbaarheid. Een grote 
mand gaat naar de voedselbank als extraatje. 
 

Inloopochtend Meulenvelden 
Eens in de maand op woensdagochtend komen we bij elkaar om met elkaar te 
zingen, te bidden en te vertellen wat ons bezig houdt. Bijzondere ochtenden zijn 
het, levenservaring staat centraal. Voor mij een voorrecht om dat van u te 
ontvangen. Lief en leed delen we en ook dit kan niet anders dan dankzij de inzet 
van vrijwilligers die mensen ophalen als men zelf niet meer kan lopen. Hebt u zin 
om aan te schuiven, heel graag. Neem dan contact op met Riet Kooij. 
 

Groothuisbezoeken  
In kleine huiselijke kring met elkaar over geloofsonderwerpen praten. Iets wat je 
niet geregeld doet. Geloof is vaak iets heel persoonlijks, door met elkaar naar 
woorden te zoeken, naar wegen in onze tijd, nu krijg je nieuwe inspiratie. De tijd 
is voorbij dat een voorganger precies vertelde wat goed en wat slecht was. Met 
elkaar kom je een heel eind en soms kan je je eigen inzichten daardoor ook 
herijken. De Groothuisbezoeken van dit seizoen zijn weer gestart. Deze keer is 
het thema ‘de oogst van je leven’. Grote woorden die vragen om kleine verhalen. 
 

Over de grens kijken 
In de jaren 70 van de vorige eeuw is het ‘grensland-overleg’ gestart. Een 
ontmoeting oorspronkelijk tussen predikanten langs de Nederlands-Duitse grens. 
Nog steeds ontmoeten we elkaar twee keer in het jaar, in het voorjaar zijn we te 
gast bij een gemeente in Duitsland en in het najaar in Nederland. Dit jaar komen 
we op 24 oktober bijeen hier in Didam. Mijn collega ds. Van Gijzel houdt er dan 
een lezing over ‘afhankelijkheid en zelfbestemming’, zelf zal ik in de viering 
voorgaan. Een klein netwerk ontstaat op deze wijze waar we ook als plaatselijke 
gemeente van zullen genieten. 
 

Allerzielen 
Zoals elk jaar gedenken we op deze speciale zondag ieder die uit ons midden is 
overleden. Het went nooit, elk jaar weer is het een moment van herinnering, 
gemis en gebed. De dienst is al voorbereid, er klinkt speciale muziek, de cantorij 
zingt met en voor ons. 
Wilt u iemand speciaal gedenken, bij name genoemd, geeft u het door aan de 
scriba. Er is ook de mogelijkheid om tijdens de viering zonder de naam te 
noemen zelf een kaarsje te branden. Achter elk lichtje dat op deze wijze op de 
avondmaalstafel schijnt, schuilt een lang verhaal. Het licht stijgt op, zoals onze 
gebeden, onze wensen en onze roep naar de Eeuwige gericht zijn in het vaste 
geloof dat hij ons bidden hoort.  
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We gaan de herfsttijd in, zoals u bij de kerkdiensten kunt lezen een tijd van 
gebed, oogsten en voleinding. Een tijd waarin we stilstaan bij wat rechtgezet kan 
worden, opdat we vrij en schoon de verwachting van de advent in kunnen gaan. 
 
           ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
Nieuw beleidsplan 
Op de kerkenraad is afgesproken dat we dit jaar zullen gebruiken om een nieuw 
beleidsplan op te stellen. We gaan dat op de volgende wijze doen. In dit jaar 
worden de taakgroepen/commissies/colleges uitgenodigd hun plannen toe te 
lichten in de kerkenraad. Tevens zal hen worden gevraagd hoe zij zelf hun 
doelstelling zien. Al deze gegevens bij elkaar moeten gaan leiden tot een nieuw 
beleidsplan. Het streven hierbij is dat het beleidsplan zo kort mogelijk blijft, 
vandaar de gedachte om te starten met het formuleren van de doelstelling. Als je 
daaraan de plannen koppelt, heb je het raamwerk gereed.  

Op 26 september werd door dhr Wolfswinkel, op een avond 
van de classis in Angerlo, benadrukt dat kerkenraad en 
diaconie een meerjarenbeleidsplan moeten hebben. De reden 
hiervoor is dat voorkomen kan worden dat gemeentes voor 
onaangename verrassingen komen te staan terwijl bij eerder 
ingrijpen bijgestuurd had kunnen worden. Op de afgelopen 
bezinningsdag hebben we ons als kerkenraad een beeld 

proberen te vormen van de komende 5 jaar. Het voornemen is dat in het voorjaar 
van 2013 opnieuw te doen en dat ook te gebruiken voor het beleidsplan. 
 
In de vergadering van de kerkenraad op 24 september is de eerste van een 
nieuwe serie basis liturgieën, opgesteld door de taakgroep Eredienst, 
goedgekeurd. Het streven van de taakgroep is de hele serie eind 2013 gereed te 
hebben. Als u dit leest hebt u waarschijnlijk al een keer de nieuwe herfstliturgie 
gebruikt, aangezien de ingebruikname plaats vond op zo. 30 september 2012. 
De nieuwe liturgie is een voorbeeld van de traditie in beweging. Op het eerste 
gezicht lijkt er, behalve de voorzijde, niet veel veranderd te zijn. Enerzijds is dat 
ook zo omdat het geraamte gelijk is gebleven. Anderzijds zijn er wel degelijk 
veranderingen zichtbaar waarbij soms is teruggegrepen op gebruiken die in het 
verleden gewoon waren, maar ook vernieuwingen zijn doorgevoerd. Een 
uitgebreide toelichting over de liturgieën, de achtergronden ervan en de 
gemaakte keuzes zullen op een gemeenteavond worden besproken. Als datum 
hebben we hiervoor woensdag 30 okt 2013 vastgesteld. Mocht u nu denken 
moet dit niet 2012 zijn? Dan is het antwoord hierop ontkennend, omdat pas eind 
2013 alle basis liturgieën gereed zullen zijn.  
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In de vorige Samen meldde ik dat we bezoek zouden krijgen op zondag 7 
oktober van leden van de protestantse gemeente van Turnhout. In de tussentijd 
heeft Turnhout laten weten dat dit bezoek uitgesteld wordt.  
           Mvg Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 
 

De begraafplaats aan de Wilhelminastraat 
Zoals u allen ongetwijfeld weet is onze kerk eigenaar van de begraafplaats aan 
de Wilhelminastraat, in de volksmond nog steeds “de Hervormde begraafplaats”. 
Naast die van vele recent overledenen van onze gemeente, zijn hier ook graven 
te vinden van enkele vroegere notabelen van ons dorp, waaronder enkele 
burgemeesters. Een en ander heeft er toe geleid dat deze begraafplaats door de 
gemeente Montferland is aangemerkt als gemeentelijk monument. (Wat 
trouwens ook het geval is voor onze kerk; bij beide objecten is dat kenbaar aan 
het rode schildje op de muur). Een volgende stap is dat de gemeente nu bij 
sommige van deze monumenten informatiepanelen wil gaan plaatsen, voorzien 
van een zgn. QR-code, waarmee via een mobiele telefoon informatie over het 
monument op internet kan worden bekeken. Dit is men ook van plan voor onze 
begraafplaats. Uiteraard hebben we contact met de gemeente Montferland over 
de inhoud van deze informatie. 
Indien u dus in de nabije toekomst extra borden bij onze begraafplaats aantreft, 
dan weet u hoe deze tot stand zijn gekomen. 
 

De pastorie 
Zoals eerder gemeld zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
voor wat betreft de pastorie. Het CvK heeft zich intussen laten adviseren door 
het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG); met name ook om verhuur- en 
verkoopmogelijkheden beter in te kunnen schatten. Op grond van de door het 
KKG gegeven informatie neigen we er op dit moment toe om tot verhuur van de 
pastorie over te gaan. Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol: 

• de kopersmarkt is op dit moment zodanig dat in geval van keuze voor 
verkoop met langdurige leegstand moet worden gerekend. En elke maand 
leegstand levert geen huuropbrengst op, maar brengt wel (stook)kosten 
met zich mee. 

• het KKG verwacht dat verhuur op korte termijn mogelijk kan zijn tegen een 
huurbedrag dat de maandelijkse kosten te boven zal gaan ( = netto-
opbrengst). 

• verhuur lijkt beter overeen te komen met de gevoelens die er op dit 
moment in de gemeente leven. 
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Voor we dit definitief besluiten zal de financiële onderbouwing eerst nog beter 
worden uitgewerkt, waarbij aspecten als te verwachten onderhoud zullen worden 
meegenomen. 
Indien, zoals het er nu uit ziet, tot verhuur zal worden overgegaan, dan zullen 
onze gemeenteleden hiervoor als eerste in aanmerking komen. Mocht u 
belangstelling hebben, denk er dan vast over na. In de volgende Samen zullen 
we hierover nader berichten. 
             Gerrit Kooij 

Actie Kerkbalans 2013 
Het campagnethema van Kerkbalans 2013 is net als vorig jaar: Wat is de kerk 
mij (jou/u) waard? 
Alle gemeenteleden worden in de periode van 13 t/m 27 januari 2013 benaderd 
voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
Meer informatie hierover in het volgende nummer van “Samen” 
 
Voor het houden van de actie Kerkbalans is elk jaar een groot aantal vrijwilligers 
nodig.  
Wanneer u mee wilt helpen kunt u zich melden bij: Gerrit Kooij, tel.: 22 33 80. 
 

Eindejaarscollecte 2012 
Met een gift voor de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk in uw eigen 
kerkelijke gemeente. 
In december ontvangt u hierover een brief met nadere informatie. 
 

Solidariteitskas 2012 
Er is tot nu toe (26 september) een bedrag van € 2.463,- ontvangen. 
Eind september zijn herinneringen verstuurd aan alle leden die (nog) niet hebben 
gereageerd op het verzoek een bedrag van € 10,- over te maken. 
 

Kerkbalans 2012 
Tijdens de actie kerkbalans in januari jl. is € 45.234,- toegezegd. 
Tot heden (26 september) is € 36.505,- ontvangen. 
 

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 collectebonnen kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 
bonnen van € 1,00.  
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Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Het kerkzaaltje en de huiskamer worden niet alleen gebruikt door de eigen 
taakgroepen, werkgroepen en commissies, maar worden ook frequent verhuurd 
aan derden. Om goed overzicht te houden op beschikbare data en teleurstelling 
te voorkomen, verzoeken wij u dringend om data van geplande activiteiten (en 
de wijzigingen) zo spoedig mogelijk door te geven aan de heer Ap Folmer, tel.: 
22 59 61. 
            Wim Kooijman 

College van Diakenen 
 

Hieronder treft u een korte weergave aan van de voorlopige jaarrekening 2011 
van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Didam. Deze voorlopige 
jaarrekening heeft de goedkeuring van het college van diakenen, het KKA 
(kantoor der kerkelijke administraties) en de kerkenraad. 
De Diaconie streeft ernaar de baten (zoals rente- en collecteopbrengsten) in het 
lopende boekjaar zoveel mogelijk in datzelfde jaar te besteden aan diverse 
diaconale doeleinden in binnen- en buitenland.  
 
In 2011 hebben wij de vrijgekomen middelen weer opnieuw belegd, wat de 
verschuiving in de financiële activa en de geldmiddelen verklaart. De volledige 
jaarrekening 2011 kan worden ingezien op dinsdagavond 16 oktober van 19:30 
tot 20:00 uur. Voor vragen/opmerkingen kunt u terecht bij Arrie van der Vliet of 
Selma de Jongh. 
 

 
Balans per 31 december  
(X EUR 1) 

 
2011 

 
2010 

Activa   

Onroerende zaken 18.814 18.814 

Financiële vaste activa 149.901 36.057 

Kortlopende vorderingen 4.367 5.865 

Geldmiddelen 124.920 237.634 

    

Totaal 298.002 298.370 

    

Passiva   

Vermogen  293.950 294.217 

Kortlopende schulden 4.052 4.153 

    

Totaal 298.002 298.370 
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Staat van baten en lasten  

(x EUR 1) Begroting 2011 Rekening 2011 Rekening 2010 
Baten    
Baten onroerende zaken 2.100 2.638 2.638 
Rentebaten en dividend 7.500 5.647 5.938 
Bijdragen levend geld 1.500 865 715 
Door te zenden collecten 3.500 5.013 4.130 
Totale baten 14.600 14.163 13.421 
     
Lasten    
Lasten onroerende zaken 500 468 474 
Verplichtingen/bijdragen andere 

organen 1.400 1.113 1.390 
Kosten beheer en administratie 1.200 1.218 1.169 
Rentelasten 200 91 132 
Som van de exploitatielasten 3.300 2.890 3.165 
    
Diaconaal werk plaatselijk 4.200 1.655 1.272 
Diaconaal werk landelijk 2.800 3.129 4.135 
Diaconaal werk wereldwijd 7.150 7.428 6.929 
Saldo fondsen en voorzieningen -3.000 0 0 
Overige baten en lasten 150 -726 -210 
Som diaconale werk en overige 

lasten 11.300 11.540 12.126 
Som der lasten 14.600 14.430 15.291 
     
Resultaat  0 -267 -1.870 
 
 

Overzicht giften 2011 (x EUR 1) 
 
Dom. Act. Huissen, minimaweken 750 
Stichting Inloophuis te Dieren 250 
Stichting Steen te Didam 500 
Voedselbank te Didam 250 
                    Subtotaal binnenland 1.750 
   
Werkgroep Roemenië 200 
Stichting Hakuna Matata 500 
Primeros Passos 475 
Terre des Hommes 816 
Samaritan Purse, actie schoenendoos 122 
Project Bangladesh (extra gift) 100 
                      Subtotaal buitenland 2.213 
   
Noodhulp Hoorn van Afrika 500 
                       Subtotaal noodhulp 500 
   
                                            TOTAAL 4.463 

 

          Selma de Jongh-Dolsma 
          Penningmeester Diaconie 
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Kerkinactie 
 

          Werkgroep     

 Indische maaltijd 
 
“ Woensdag 3 oktober organiseert de werkgroep een Indische maaltijd van  
5 gerechten. De opbrengst gaat ter ondersteuning naar ons avondmaals-  
project, de technische school CCTS in Jessore Bangladesh.” 
 
Zo was de aankondiging in de vorige Samen.  

Nu kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde 
maaltijd en wel om een aantal redenen:  
Met elkaar eten geeft altijd een band. Het is heerlijk om 
het 
geroezemoes te 
horen als 
iedereen zo met 

elkaar in gesprek is.  
De bijdrage van de dames met hun 
mooie kleding en vooral met hun 
enthousiasme is erg gewaardeerd. 
De maaltijd zelf was weer genieten van de kookkunst van de familie Pohan. 

Als laatste, waar het om ging, kunnen we u doorgeven dat we 
ruim €400 hebben verdiend voor de school in Jessore.  
 
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen en voor uw inzet op 
deze avond. 
        Klaas van Hamburg 
 
 

 

Bestellen van Missie-Zendingskalender 2013 
 
De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke   
uitgave van Mensen met een Missie en de Nederlandse 
Zendingsraad. 
Sinds 1980 brengt de Missie-Zendingskalender prachtig 
in beeld hoe kunstenaars uit allerlei windstreken uiting 
geven aan hun geloof. 
Het gaat ons daarom aan het hart, dat dit in 2013 voor 
het laatst zo zal zijn. 
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De uitgevers hebben i.v.m. dalende verkoopcijfers moeten besluiten de 
kalenderreeks te beëindigen. 
Maar nu nog als laatste mogelijk voor €8,00. 
In de hal en bij de  ingang van de kerk liggen intekenlijsten om deze bijzondere 
kalender te bestellen. 
           Klaas van Hamburg 

Triduüm 2012 
‘In blij vertrouwen“. 
 
Ontwakend uit een donkerdiepe slaap 
Kom ik in mijn gedachte U tegen. 
Hoe bid ik, bied ik U mijn leven. 
Wat doe ik, dat ik met U waak? 
 
Drukkende last van lichaam en ziel, 
Ontwijkt nog meer inspannend lijden. 
Mijn geest vecht met verstand en lijf 
Om pijn en ziek-zijn te vermijden. 
 
Ik vraag U om begrip en om vertrouwen. 
Ik ben geen vaste grond om huizen op te bouwen. 
Veel eerder zand dat wegvloeit met de regen. 
 
Kom met Uw troost en sterkte mij tegen. 
Wees mij genadig die op U vertrouw. 
U bent mijn Heer op wie ik bouw. 
     Uit: “Vertrouwend verlangen” , van Aloys  Wijngaards. 
 
Maandag 3 en dinsdag 4 september waren er weer de twee traditionele 
triduümdagen bij Jan en Jan. 120 mensen vulden de zaal, en niet te vergeten de 
grote groep vrijwilligers, die er voor zorgden dat het de bezoekers aan niets 
ontbrak. 
 
De beide dagen begonnen om 9.30 uur, met een openingsviering op maandag 
door ds. A. Melzer en op dinsdag door pastor B. Aarsen. 
Maandags was er van 11.00 tot 11.15 uur een inleiding door een paar dames 
van Welcom, en op dinsdag door pastor Ben Aarsen. 
Om 12.00 uur de borrel en om 13.00uur de lunch. 
Daarna op maandag vanaf 13.45 uur een inleiding door pastor C.Verrips; op 
maandag en op dinsdag een moment van ontspanning. 
Om 14.45 uur Maria viering door pastor M. Dijkman op maandag en op dinsdag 
het Sluitingslof door pastor B. Aarsen. 
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Twee dagvullende programma’s, die om vlogen. 
 
Waar onze predikant A. Melzer vorig jaar door familieomstandigheden afwezig 
was, was zij er dit jaar samen met haar moeder tijdens de openingsviering. De 
mensen om mij heen genoten met volle teugen.  
Het lied “Wij groeten U o Koningin” werd ook door protestantse bezoekers uit 
volle borst mee gezongen. Even samen zijn in zang, gebed en gesprek. Even er 
tussenuit. Wel vermoeiend maar zeker de moeite waard. Dankbaar en blij dat ik 
hier deelgenoot van mocht zijn. Jammer dat er dit jaar zo weinig protestantse 
deelnemers waren. Zelf mocht ik ervaren dat ik ook dit jaar weer erg welkom 
was. 
 
Volgend jaar wordt het triduüm voor de 65ste keer georganiseerd, wat een 
bijzondere gebeurtenis belooft te worden, dus noteer het vast en geef u dan op. 
 
            Dieneke Ros 

Inloopmiddag 
 
Nu het nieuwe seizoen weer is begonnen, willen we ook weer starten met onze 
inloopmiddagen. Officieel bedoeld voor de 55-plussers, maar u mag ook gerust 
binnen lopen wanneer u deze leeftijd nog niet hebt bereikt. 
 
Voor degenen die nieuw zijn in Didam, het is een bijeenkomst zonder officiële 
opening of sluiting. U mag gerust later komen of eerder weggaan. Meestal zijn 
we met 20 tot 25 bezoekers. Henk en Ine Vreeman voorzien ons van koffie of 
thee (altijd met een koekje erbij) en later nog van een frisdrank. Er is geen 
programma. Soms is er iemand die ons iets verteld over zijn hobby, of er iets van 
laat zien. Soms laat iemand ons iets zien van zijn kunnen op het gebied van 
fotograferen, vaak van foto’s uit onze directe omgeving. Maar we hebben ook 
middagen dat we ons bezighouden met het uitwisselen van familie- gemeente- of 
wereldnieuws. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is vastgesteld op donderdag 25 oktober. We 
beginnen dan om 14.30 uur en sluiten om 16.30 uur weer af. 
 
Lijkt het u wat, loop dan gerust binnen bij de zijingang van ons kerkgebouw. 
Bent u slecht ter been bel dan gerust naar 223357 en u wordt opgehaald en 
weer thuisgebracht. 
 
Dus misschien tot 25 oktober a.s. 
             Jan Hagen 
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Vul met gemak een zak 
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     Adventvespers 
 
In december vieren we weer adventvespers. Het is een mooie traditie geworden 
in Didam: oecumenische vesperdiensten op de 4 adventzondagen: dit jaar op 2, 
9, 16 en 23 december in de protestantse kerk, aanvang 17.00 uur. Een half uur 
zingen, bijbellezen, meditatie en stilte, rustpunt in een drukke tijd.  
 
Het thema dit jaar is: Roep om Nabijheid. 
 
Uitgangspunt vormen vier prachtige psalmbewerkingen van Huub Oosterhuis, 
die gelezen en/of gezongen worden, en vergeleken met de tekst in de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Het oecumenisch koor zal medewerking verlenen. 
De oecumenische taakgroep nodigt u van harte uit deze diensten met ons mee 
te vieren. 
            Wim Locher 

Een bericht van UNICEF 
 
U bent het al gewend (hopen wij); aan het eind van het jaar komt UNICEF weer 
wat meer in beeld. Wij hopen ook bij u! 
Tegen het einde van het jaar is er een mooie gelegenheid om, vanuit ons toch 
nog steeds welvarende Nederland, weer een klein beetje mee te helpen om 
kinderen in landen die niet zo gezegend zijn een kans te geven een opleiding te 
volgen en anderszins een betere toekomst te geven. Koop daarom UNICEF 
producten en kaarten; ze zijn mooi, maar bovenal geven ze kinderen een eerlijke 
kans. 
We staan ook dit jaar met een verkooptafel in de kerk en wel op de zondagen 28 
oktober en 25 november. 
We zien u graag één van deze (of beide) zondagen tegemoet. 
 
Daarnaast kunt u altijd terecht bij een van de vaste verkooppunten: 

• Familie van Loo, Hoofdstraat 20 
• Familie Kooij, Dijksestraat 2 

Beide herkenbaar aan de UNICEF vlaggen 
 
           Namens UNICEF, 
           Riet en Gerrit Kooij 
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Verslag van de gemeentezondag 
Zondag 2 september 
De evenementencommissie adviseerde met het oog op de te maken wandeling 
en de weersomstandigheden geen witte kleding te dragen. 
Het gospelkoor, zonder vrees of blaam, tartte alle weergoden en verscheen 
geheel in het wit. 
De cantorij, altijd iets voorzichtiger, sloot zich aan in kleding met witte accenten. 
En zo begon een stralende zondag. Geen vuiltje aan de lucht, geen 
modderspatje op de kleding en geen druppeltje regen. De toon was gezet. 
Zoals gewoonlijk begonnen we met een kerkdienst, waarin beide koren zongen 
Het thema van de dienst was:”Traditie in beweging”. Eén van de kinderen las de 
tien geboden voor in een eigentijdse versie. Oude bekende woorden in duidelijke 
taal. 
In de preek kwam naar voren, dat tradities een inbedding zijn voor het oeroude 
verlangen van mensen naar heelheid en het zoeken naar zingeving. De kerk 
reikt vormen aan, maar zoekt ook steeds eigentijdse antwoorden. De liederen 
van cantorij en gospelkoor sloten hier goed bij aan. 
 

Na de dienst was er traditiegetrouw 
koffie met een krentenbol, waarna 
we met auto’s vertrokken naar het 
natuurgebied van de Breuly in 
Zevenaar. De niet-wandelaars 
zochten een plaatsje op het terras 
van de Panoven en de wandelaars 
verzamelden zich bij de 
Sterrenwacht, waar twee IVN-
gidsen, Jan en Gerrit van Alst, al op 
ons stonden te wachten. 
De groep werd in tweeën gesplitst 

en de kinderen, die al druk aan het spelen waren, wisten toch precies bij welke 
groep ze hoorden.”Ik ga met Gerrit mee en ik blijf bij oma”. 
 
Voor de meeste deelnemers begon 
nu een wandeling door een volkomen 
onbekend gebied. 
De gids vertelde dat de Breuly zeer 
waarschijnlijk in 1432 is ontstaan 
door een overstroming. De Ooysedijk 
brak door en het uitstromende water 
vormde een kolk met een dieptepunt 
van 20 meter en een oppervlakte van 
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5 hectare. Het woord bruil (briel, breul) is een oud woord. Er wordt een laag, 
vochtig, moerassig, met gras of houtgewas begroeid land mee aangeduid. Het 
kan betekenen, dat de Breuly er als zodanig uitzag voor de dijkdoorbraak. 
Hier liepen wij dus nu ... zoveel eeuwen later ... in het voetspoor van de IVN-
gids. 
Hij wees ons op alle mogelijke planten en bomen: wilde beemd, kale jonker, riet 
met draaiend blad, harig wilgeroosje, zwarte es, els, plataan .... te veel om op te 
noemen. Spectaculair was natuurlijk een door een bever doorgeknaagde 

boomstam. 
Bij bloeiende waterlelies en een 
boogbruggetje in de verte waanden we ons in 
de tuinen van Monet. Nooit geweten, dat de 
natuur hier zo mooi is. 
De kinderen hadden het na een uur wel 
bekeken. Zij gingen even lekker pootje baden 
aan de rand van de Breuly. 
 
In het kerkhuis was inmiddels een buffet 

aangericht met gerechten uit de Joodse en Hollandse keuken. Drie pannen voor 
zoveel mensen ... het leek op de spijziging van de vijfduizend. We genoten van 
Sefardische soep van zwarte ogenboontjes, tomatensoep en groentesoep met 
heerlijke broodjes. Er was genoeg voor 
iedereen.   
En alsof het niet op kon ... in de 
consistoriekamer stond nog een  
uitgebreid pudding- en taartenbuffet 
klaar. Alles home-made dank zij 
diverse gemeenteleden. 
 
De dag werd afgesloten met het zingen 
van een zegenlied en het lezen van 
een gedicht. 
De voorzitter van de kerkenraad bedankte alle aanwezigen. 

 
Het was een dag met een gouden randje. 
Veel dank aan de evenementencommissie 
en alle andere mensen die zich hiervoor 
ingespannen hebben. 
        
    Greet Vaessen 
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Uit het archief (reacties) 
 
Naar aanleiding van de aantekeningen van ds. J. Petri, opgeschreven in de 
stukjes “Uit het Archief”, is er een uitgebreide reactie binnen gekomen. Goed om 
te lezen hoe er vanuit de bevolking tegen aan werd gekeken en de oorlog 
beleefd. 

Reactie 1: De honger winter 1945  
Moeder smeerde iedere morgen een stapel brood, rogge- en wittebrood met 
daarop smout (uitgebakken varkensvet), voor de mensen die aan de deur 
kwamen voor wat te eten. We hadden 16 mensen in huis, uit Utrecht, die 
gedwongen waren om hier tankvallen te graven 4 meter breed en zo diep 
mogelijk. Die mensen sliepen bij ons boven de koeien. Ze hadden een klein 
rantsoen. Mijn moeder kookte iedere avond een z.g. Keulse pot pap, ze waren 
erg dankbaar en toch kwam er maar één stel, na de oorlog terug. Ik moest hier 
denken aan de 10 melaatsen waarvan er ook maar één dankbaar terug kwam. 
De fam. Kooiman kwam 20 jaar lang iedere vakantie terug.  
Allen boven de 17 jaar moesten werken. Er waren veel onderduikers die hadden 
het erg moeilijk, omdat alles op de bon was en zij als “ niet geregistreerden “ 
geen bonnen kregen, die moesten maar zien aan eten te komen. Zo waren er 
door de schaarste aan voedsel veel “ zwart handelaren” wat in onze ogen heel 
erg was. Wie werkte kreeg fl 5.= per dag, dat was 7-8 jaar eerder een weekloon. 
Het probleem voor de boer was, dat zijn graan en melk voor het grootste 
gedeelte aan de Duitsers moest worden geleverd. Alles werd geregistreerd, 
koeien, paarden, varkens, hectares grond en de gewassen, dat alles ging in het 
veeboekje! Dorsen gebeurde onder toezicht van een commies. Als hij even 
afgeleid was of ergens anders naar keek kon er stiekem nog wat geregeld 
worden, b.v. een zak met graan in de struiken gooien. Het brood, regeringsbrood 
heette dat, was niet te eten, en de meesten hadden een stukje land met tarwe, 
waar moeders zelf brood van bakten. Om baas te blijven over de paarden, zodat 
ze niet gevorderd werden, werden ze achteraf in een leeg kippenhok voor de 
nacht veilig opgeborgen. Maart 1945 kregen we een ingeving (of was het Gods 
hand?) om die nacht in de kelder te gaan slapen, we waren met 13 mensen. Die 
nacht viel er een bom tegen het huis. Er was flinke schade. De evacués, die in 
wat vroeger de varkensschuur was huisden, hadden alle ruiten eruit. De 
volgende nacht, nadat het weer van stukjes glas was voorzien, gingen ze er 
weer gewoon wonen. We hadden een goedgekeurde schuilkelder wat te zien 
was buiten aan de muur met een grote witte K, het heeft jaren geduurd voor we 
die K kwijt waren. 
Alle radio’s moesten ingeleverd worden, men had nog wel een oude op de zolder 
staan en die ging dan weg, de goede werd gehouden om naar radio Oranje te 
luisteren, dat was een sport om meer te weten dan anderen en op de gekste 
plekken werd geluisterd. 
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Op een dag werd bekend gemaakt dat er geen licht van huizen of schuren naar 
buiten zichtbaar mocht zijn ¹. Er kwam allerlei verduistering en de ramen werden 
dicht geverfd met hel blauwe verf. De volgende stap was dat de Duitsers de 
zekeringen uit de stoppenkast kwamen draaien. Mijn vader had de zekeringen er 
van te voren al uitgedraaid en zei dan: Die hebben ze gisteren al opgehaald. Zo 
hielden we stroom, maar vraag niet hoe. Het oliepitje stond altijd op tafel, als er 
’s avonds aan de deur werd geklopt, werd eerst het licht uitgedaan en het 
oliepitje aangestoken. Je kon nooit weten wie er aan de deur kwam. 
Dat we misschien moesten evacueren was de grote zorg van ons. Stel je voor 
met koeien, 15 stuks varkens en kippen. Mijn vader kwam op het idee om 2 
koeien achter de fiets naar zijn broer te brengen in Laag-Soeren. Helaas was de 
brug in Doesburg er uit. Toen werd een bootje gecharterd en met veel hulp 
werden de koeien in het water geduwd, voorzien van een lang touw, om achter 
het bootje aan te zwemmen, wat lukte!  
Langs de weg waren om de 50 meter eenmansgaten gegraven, waarin bij 
gevaar men kon schuilen. De mensen in de oorlog konden haast onmogelijke 
dingen doen. Ik herinner me: Meneer Staring de onderwijzer was vastgezet en 
zou misschien op transport gesteld worden. Een andere onderwijzer had een 
Duits uniform bemachtigd en is als Duits officier verkleed naar Vugt afgereisd en 
heeft in z’n beste Duits en met veel bravoure, Staring opgeëist om mee terug te 
nemen. De Duitse oppassers onderdanig als ze waren voor een officier, gaven 
hem zonder probleem mee. Hier eindigen mijn herinneringen aan de oorlog in 
Didam.  
         Van een kerklid, 
          (naam bij de redactie bekend) 
 
¹ (red.) Dit werd gedaan om beschieten van het gebouw te bemoeilijken, maar 
ook om de Britse luchtmacht het moeilijk te maken om zich te oriënteren door 
verlichte huizen of schuren. Ook de straatverlichting ging uit zodat het 
aardedonker was op straat.  

Reactie 2 
17 september 1944 was voor de Arnhemmers een zwarte bladzijde. Zij moesten 
Arnhem verlaten en evacueren naar elders om een onderkomen te zoeken. Ook 
ons gezin, vader, moeder en 3 kinderen moest weg. Vader in z’n 
brandweeruniform omdat hij nog tot het laatst had helpen blussen. We verlieten 
lopend de brandende stad Arnhem richting Velp, want het was maar voor enkele 
dagen! Het zou 9 maanden worden! Een koffertje met lijfgoed en belangrijke 
dingen?! bij ons. Uiteindelijk kwamen wij bij familie in Bussum terecht. We 
hadden niets meer te eten en lieten ons de bloembollen en de bonenpiksel goed 
smaken. Ook wij moesten er dagelijks op uit om bij boeren in de omgeving nog 
iets te bemachtigen. Gelukkig kon ons gezin in mei 1945 gezond en compleet 
terug naar ons huis in Arnhem dat er nog stond, het dak erg beschadigd en de 
rest helemaal leeg geroofd, de ruiten eruit, de vloer bedekt met een halve meter 
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vuil en kapot geslagen huisraad en het gras hierop welig tierend. Mijn 
lievelingsbeer (vergeten!) op de schoorsteenmantel met een kogel door z’n kop. 
In onze (schuil)kelder op onze matrassen een doodgeschoten hond en alle 
weckglazen kapot geschoten, wat een stank!  
                                                                                           Herman Makkinga 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
Deze bede uit het “Onze Vader” gaat soms langs ons heen. Het is de enige bede 
die betrekking heeft op voedsel, op datgene wat ons lichaam nodig heeft om te 
overleven. De moderne mens is verwijderd geraakt van zijn voedsel. Zeker 
vergeleken met mensen uit Bijbelse tijden. Bij “geef ons heden ons dagelijks 
brood”, denken wij waarschijnlijk aan de gang naar de bakker . In Bijbelse tijden 
waren mensen zich veel meer bewust van wat er, bij zoiets ogenschijnlijk 
eenvoudigs, als brood kwam kijken. Kijk maar hoe vaak beelden van brood, zout 
of desem in de Bijbel gebruikt worden om iets te verduidelijken. 

 
Sinds een jaar bak ik zelf regelmatig 
zuurdesembrood. En buiten dat het iedere keer 
weer heel lekker brood oplevert, maakt het je 
bewust van hoe wonderlijk ons dagelijks 
basisvoedsel tot stand komt. 
 
Zuurdesembrood bevat maar drie ingrediënten: 
meel, water en zout. Meer is niet nodig. Voeg 
nog een klein beetje arbeidstijd van de bakker 
toe, een behoorlijke portie geduld, en het 
heerlijkste brood is de beloning. 

 
Het wonder begint met een klein beetje desem dat wordt toegevoegd aan een 
flinke hoeveelheid meel en wat water. Flink doorgeroerd lijkt er niets te 
gebeuren; maar als we het afgedekt een halve dag laten rusten ruiken we al aan 
de frisse zure geur dat het kleine beetje desem het hele meel heeft doortrokken. 
We kunnen nu een klein beetje afnemen, zodat we ook morgen en overmorgen 
weer ons dagelijks brood hebben. Als we nu zout, water en de rest van het meel 
toevoegen, en het geheel goed kneden, lijkt er weer niets te gebeuren. Maar als 
we weer een aantal uren geduld hebben, zullen we zien dat het deeg gerezen is. 
Nu kunnen we het in de oven afbakken tot een heerlijk geurend brood. 
 
En waar komt nu dit wonderdesem vandaan? Wel, dit ontstaat uit meel en water. 
Een lepel meel en wat water tot een papje roeren, afgedekt laten rusten en drie 
keer per dag doorroeren. Vanaf de tweede dag dagelijks wat meel en water 
toevoegen, en na zes of zeven dagen verraadt de friszure geur dat het desem 
klaar is. Als je eenmaal desem hebt, kun je telkens het desem voor het volgende 
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brood afnemen. Het is goed om af en toe het zuurdesem opnieuw op te starten. 
In de Bijbel wordt de Joden opgedragen om dit één keer per jaar te doen. 
Tijdens Pesach, het feest van de ongezuurde broden, mocht er ook geen 
zuurdesem in het huis aanwezig zijn. 
Zo, op deze manier zelf brood bakken levert behalve lekker en gezond brood, 
ook heel veel voldoening op. En verwondering over natuur en schepping. 
En voor alles dankbaarheid; het maakt ons dankbaar voor het dagelijks brood. 
 

Recept voor zuurdesembrood 
Ingrediënten 
250g roggemeel, 250g tarwemeel, 1 theelepel zout, water, evt. zonnebloem- of 
pompoenpitten of sesamzaad 

Brood 
1 flinke eetlepel zuurdesem en het roggemeel met water samen roeren tot er een 
hele dikke pap ontstaat. Afgedekt met doek minstens 6 uur laten rusten(b.v. over 
nacht).  Het is klaar als een duidelijk friszure geur te ruiken is, en er blaasjes 
gevormd zijn. Doorroeren en 1 flinke eetlepel afnemen voor de volgende keer; dit 
kan in afgesloten glas 1 à 2 weken in de koelkast bewaard worden. 
1 theelepel zout, tarwemeel en water toevoegen. Het geheel doorroeren tot een 
dikke pap. Eventueel wat pitten doormengen. Een cakeblik invetten (wat olijfolie 
en met kwastje uitsmeren), en deeg in blik vullen. Evt. pitten er op strooien, en 
met de natte, platte kant van een eetlepel gladstrijken. Minimaal één uur laten 
rijzen, mag ook veel langer. Daarna in  55 minuten op 225 graden (elektrische 
oven) afbakken. 

Zuurdesem 
2 eetlepels roggemeel en water samen roeren tot een dun papje. Afgedekt laten 
staan, en 3x per dag doorroeren. 
Vanaf 2e dag 3x per dag doorroeren en bij de 3e keer een eetlepel roggemeel 
en wat water toevoegen. Na 6 à 7 dagen ruikt het fris zuur, en kan het gebruikt 
worden, of in een afgesloten glas één tot twee weken in de koelkast bewaard 
worden. 

Opmerkingen 
• Zonnebloem- of pompoenpitten die in het deeg worden meegebakken, 

worden heel zacht. De pitten buitenop worden lekker geroosterd 
• Het mengsel vóór de eerste rijs is wat vochtiger/vloeibaarder als de tweede 

keer. Er mag gekneed worden; maar kan ook nog net met een lepel 
geroerd worden. 

• Het brood smaakt na één dag het lekkerst 
• Koel, droog en donker kan het makkelijk een week bewaard worden. 
• Het brood heeft na het bakken een knapperig korstje. 
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• Als het in een plastic zak bewaard wordt, wordt het vrij zacht. 
• Rogge-, tarwemeel, pompoen- en zonnebloempitten zijn verkrijgbaar bij de 

molen in Babberich (open van do. t/m. za.) 
           Arrie van der Vliet 
 

Overvloed 
 

Overvloed, die bitter smaakt. 
Welvaart hier maakt elders doden. 
Geld en status onze goden; 
dorst noch honger, die ons raakt. 
Maar als wij die overvloed  
nemen, om ervan te delen,  
brood en visioen voor velen,  
smaakt hij zuiver en ook zoet. 
 
Overvloed, die leidt tot dorst.  
Welvaart dwingt ons méér te willen, 
doet ons achteloos verspillen,  
wat men elders zelfs niet morst.  
Maar als wij die overvloed 
ook voor anderen bestemmen,  
onze hebzucht kunnen temmen,  
smaakt hij zuiver en ook zoet. 
 
Overvloed, die buitensluit.  
Welvaart is slechts voor de sterken. 
Wie niet snel genoeg kan werken,  
maakt daarvan geen deel meer uit!  
Maar als wij die overvloed 
delend maken tot een teken,  
dat wij meer dan brood nu breken, 
smaakt hij zuiver en ook zoet.   

 
         Jacqueline Roelofs-van der Linden 
         (ingez. door Klaas van Hamburg) 
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Agenda, hoe en wat 
 
In elke editie van SAMEN staat achterin de agenda waarin alle (bekende) 
activiteiten in en rondom de kerk voor de komende 7/8 weken worden genoemd. 
In het Montferland Journaal, dat wekelijks wordt uitgebracht, vindt u onder de 
rubriek “Nieuws uit de kerken” eveneens onze agenda. 
Een kritische lezer zal af en toe constateren dat beide agenda’s niet altijd 
overeen komen. Dat kan verwarring geven. 
 
U begrijpt dat informatie die wekelijks gegeven wordt veel actueler kan zijn dan 
informatie, die eens in de zoveel tijd bekend wordt gemaakt. Er kan 
gemakkelijker een wijziging, een aanpassing of een toevoeging doorgevoerd 
worden. 
 
Connie van der Mark houdt voor onze gemeente de werkzaamheden rond de 
agenda bij. Zij is afhankelijk van wat er aan haar door taakgroepen, 
werkgroepen, koren, andere disciplines of personen wordt doorgegeven. Meestal 
gebeurt dat op tijd, zoals het hoort, maar er gaan ook wel eens zaken langs 
elkaar heen, die dan de bovengenoemde verwarrende situatie oplevert. Connie 
wil dit natuurlijk graag voorkomen, maar dat is, domweg doordat zij niet altijd op 
tijd de benodigde informatie of veranderingen ontvangt, soms niet te vermijden. 
Onze vraag is: geef alle vastgestelde data, uur en tijd van een activiteit zo snel 
mogelijk door. (Misschien is voor iedere groep, koor enz. een vast aangewezen 
persoon de oplossing?)  
 
Wanneer er wijzigingen, annuleringen enz. aan de orde komen, ook dan graag 
een belletje (0316228178) of e-mailtje (c.mark30@upcmail.nl) naar Connie, 
zodat zij alles wat nog verwerkt kan worden kan verwerken.  
Connie is net als iedereen gebonden aan de kopij inleverdatum van SAMEN.  
Voor het Montferland Journaal geldt dat zij elke donderdag haar bijdrage moet 
inleveren voor de editie, die twee weken later verschijnt.  
Met beide data kunt u ook rekening houden. 
 
Als we allemaal ons best doen, moet het lukken om alle agendapunten zo up-to-
date én compleet mogelijk te laten verschijnen!  
 
Vergeet ook niet via de scriba de kerkenraad op de hoogte te brengen!! 
 
        Namens de redactie van SAMEN, 
        Dick Schep 
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Personalia 
 
Overleden 

• 5 september  Dhr .van de Lindt Verheijstraat 4. 
• 9 september  Dhr. J.M. Waanders Lupinestraat 54. 

 
Verhuisd 

• Dhr. B.A.J. Ros     van Fluunseweg 16 naar Tatelaarweg 30.  
• Mevr. J. Otte-van Dijk    van Fazantstraat 35 naar Korenbloemhof 2. 
• Dhr. T.J. Huldman     van Dunselmanstraat 1 naar Dunantstraat 10. 
• Dhr. F.D.Schlundt Bodien    van Karrewiel 24 naar Nieuwe Meursweg 46. 
• Mevr.Ds. A.U. Melzer    van Torenstraat 8 naar Heeghstraat 6. 

 
Vertrokken 

• Naar Veenendaal, Fam. L.H.van den Ham-van Nieuwamerongen, 
    Gruttostraat 29. 

• Naar Amsterdam, Dhr.T.E.Schmidt, Zuivelstraat 23. 
• Naar Oosterbeek, Dhr.B.van Roest, de Eik 90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 20 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
Voor degenen die roosters maken, letop dat SAMEN nr. 8 al twee zondagen in 
januari bevat. Graag op tijd de roosterinformatie opsturen!! 
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Agenda 
 

14 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopend), 
  ds. G.J. van der Stouw, Arnhem 
15 okt 19.45 uur All Together 
16 okt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
21 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, Apeldoorn 
22 okt 19.45 uur All Together 
23 okt 19.30 uur Cantorij 
25 okt 14.30 uur Inloopmiddag, kerkhuis 
28 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
29 okt 19.45 uur All Together 
 19.45 uur Kerkenraad 
30 okt 19.30 uur Cantorij 
31 okt 18.00 uur Pastorale scholing 
01 nov 15.30 uur Viering Meulenvelden – mw. Margot Dijkman 
04 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(Allerzielen) 
05 nov 19.45 uur All Together 
06 nov 19.30 uur Cantorij 
11 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
12 nov 19.45 uur All Together 
13 nov 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
18 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
19 nov 19.45 uur All Together 
20 nov 19.30 uur Cantorij 
 19.30 uur Inleveren kopij SAMEN 
 20.00 uur College Kerkrentmeesters 
25 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
26 nov 19.45 uur All Together 
27 nov 19.30 uur Cantorij 
02 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopend), mw. ds. A.U. Melzer 

(1e Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
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