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Wat te doen bij 
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Voorwoord 
 

Geen kracht meer om te leven,  
geen licht om op te staan;  
de stad van onze vrede,  
de stad van Gods bestaan,  
is kinderloos alleen,  
berooid, beroofd, verlaten,  
de wanhoop in haar straten,  
de winter om haar heen. 
 
Wij zijn als een onreine,  
een afgevallen blad,  
de wind doet ons verdwijnen,  
ons eigenhandig kwaad.  
Uw licht, uw aangezicht  
hebt Gij voor ons verduisterd,  
de schuld heeft ons verbijsterd,  
een last die op ons ligt.  

Aanzien al die ellende,  
hoe wij zijn opgejaagd  
en zend wie gij zoudt zenden,  
die alle zonden draagt.  
Laat van de steenwoestijn  
tot aan de berg des Heren  
het Lam alom regeren,  
de aarde aarde zijn! 
 
De vrede gaat verloren,  
o hemel, sta ons bij!  
“Wordt gij weerom geboren”,  
spreekt God, “en hoor naar Mij!”  
“Ik ben, IK BEN, uw Heer,  
uw Vader, uw bevrijder,  
Ik laat in deze tijden  
vrede op aarde neer 

 
          Willem Barnard,  
          lied 129,Liedboek voor de kerken 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 januari 2013, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 2 december 2012 t/m zondag 6 januari 2013 

(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
 
Advent, tijd van verwachting, Kerst, tijd van grote vreugde 
 
Advent, de maand december, zou eigenlijk een maand zijn van inkeer: “Neem de 
tijd, om…” en dat terwijl het bijna de drukste tijd van het jaar is. Het werk in de 
winkel, alle voorbereidingen voor de feesten, eerst Sinterklaas en dan de 
feestdagen zelf. Hoe zo tijd om je te bezinnen?  
Hoe vind je de ruimte om tijd te nemen? Op alle vier adventszondagen zoeken 
we in ieder geval die ruimte op, voor een uurtje, rust, bezinning, nadenken, 
vieren en samen met de kinderen een heuse kerststal opbouwen in de kerk. 
Langzaam groeien we zo toe naar het grote verhaal, dat jaar aan jaar met kerst 
wordt gelezen, wereldwijd. 
 
Wat is er zo bijzonder aan dat verhaal van het kind dat in een stal wordt 
geboren? Wat raakt mensen aan dat oerverhaal van de heilige familie: Jozef, 
Maria en het kind, de os en de ezel? Overal ter wereld wordt dit uitgebeeld en 
geeft daarin weer hoe mensen uitzien naar de toekomst. Hoe diep deze 
verwachting is, hoe groot het verlangen dat God omziet naar mensen, dat er een 
streven is om met elkaar die toekomst te bouwen, liefde te zoeken, ruimte te 
vinden en tijd ervoor te maken.  
 
Ooit zei een jonge man tegen me, elk jaar hetzelfde verhaal, wordt dat niet saai? 
Elk jaar de oude vertrouwde woorden, misschien her en der gewijzigd door iets 
andere vertalingen, het schept ook vertrouwen. Het zijn woorden die ouders al 
hebben bewogen, grootouders en voor hen weer andere generaties, het zijn 
gezuiverde woorden van diepe betekenis. Elk jaar klinken ze ook anders omdat 
mensen veranderen. Soms is het van belang dat je stilstaat bij wat herders 
zeggen, soms bij het verhaal van de boodschap uit de hemel, soms bij het 
zwijgende overdenken van Maria, soms … Gods verhaal dat hij komt in ons 
leven, in deze wereld omdat mensen het waard zijn en toch horen we de oude 
worden opnieuw, omdat ons leven is veranderd, de wereld is veranderd, ons 
voor nieuwe taken stelt. En het mooie is, dat met deze verwondering een 
Godswoord zich verweeft met ons eigen leven, en dat dit geldt in elk land, elk 
dorp, elke stad… een weefsel van verwondering gaat de hele aarde rond … dat 
is kerst. 
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02 december 2012 – 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A. U. Melzer, m.m.v. All Together   
Collecte : Missionair werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Marscha van de Peppel 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : Zacharia 14:4-9; Lucas 21:25-31 
 
Advent begint. Jezus vertelt een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de 
andere bomen. Als je deze ziet uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo 
moet je ook kijken als dingen gebeuren en zien dat het koninkrijk Gods nabij is.’ 
Kijken op de juiste wijze. Vaak lopen we aan kleine dingen voorbij, zien eerder 
de ergernis dan het goede, eerder ons eigen gelijk dan het verhaal van de 
andere kant.  
 
Kijk, klein en verborgen 
Ontkiemt het leven 
In een knop 
Het koninkrijk van God is nabij. 
Het licht zoekt ons 
Wil in ons 
En in het huis van de wereld wonen. 
 
Zijn wij bereid om het goede, het licht in ons leven ook toe te laten? 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 

06 december 2012 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

09 december 2012 – 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. W.E. Onderwater, 

Aalten 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Maleachi 3:1-4; Lucas 3:1-6 
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Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop, daar lezen we vanochtend in het 
evangelie over. Hij roept mensen op hun leven anders in te richten. Kom tot 
inkeer, neem de tijd, richt je op het wezenlijke dat van Godswege leven bepaalt. 
Stel dat, zegt Johannes, dan zou het kunnen gebeuren dat kromme wegen recht 
worden en dat God onverwacht redding brengt.  
 
In de woestijn klinkt een stem 
Roept ons: 
Maak de paden recht, dicht de kloven 
Maak kromme wegen recht, 
Dan zal de Eeuwige redding brengen. 
 
Durven we ons ten diepste aan te laten spreken en de moed te vatten echt te 
veranderen? 
Soms moeten we het iets anders doen dan dat we het gewend zijn, de boel gaat 
op zijn kop. Soms lijkt het nodig om door elkaar geschud te worden om je van 
een last echt te kunnen bevrijden. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

16 december 2012 – 3e zondag van Advent, doopdienst van Britt Buunk 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Liliane fonds 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Sefanja 3:14-20; Lucas 3:7-18 
 
Mooier kan het niet, levend water horen we in de bijbel, daar mag je mee 
gedoopt worden. Doop geeft perspectief, je leven draagt Gods zegen. Fijn dat 
Tom en Cathelijne deze stap zetten voor hun dochter. Ook als gemeenschap 
ontvangen we Britt met open armen als kind van God: wees welkom opdat je 
leven vrucht mag dragen en je mag worden wat in je schuilt. Met al je talenten 
een bijdrage leveren dat deze wereld gelukkiger wordt. 
 
Ondergedompeld in het water des levens 
Helder en schoon water 
Komt het leven ten volle tot zijn recht. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
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22 december 2012 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, diaken Theo Reuling 
 
 

23 december 2012 – 4e zondag van Advent 
10.00 uur : Christmas Carolsdienst, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : er is geen kinderkerk 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
 
We sluiten aan bij een heel oude oecumenische traditie, die in 1918 (dus 90 jaar 
geleden) in Engeland is ontstaan. Carols zijn liederen en hymnen die het wonder 
van ‘Christmas’ bezingen. Teksten die liturgisch van aard zijn maar ook de 
beleving van mensen weergeven. Jaarlijks wordt de Carolsdienst van het King’s 
College in Cambridge uitgezonden. Onze opzet is eenvoudiger. Al een aantal 
maanden zijn gemeenteleden bezig om een aantal onbekende Carols in te 
studeren, ook zal er veel gemeentezang zijn van bekende Carols. De dienst 
bestaat daarnaast voornamelijk uit lezingen. We beginnen vanuit het Oude 
Testament, de verwachting van de komst van de Messias tot aan de geboorte 
van Christus. De kinderen hebben daarin een speciale plek. Dit jaar valt de 4e 
advent zo vlak voor de kerstnacht dat het perfect aansluit. Een soort kerst-
tridüum: carols-kerstnacht-1e kerstdag. U bent van harte welkom om mee te 
zingen of gewoon de viering mee te beleven! 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
 

24 december 2012 – Kinderkerstfeest, levende kerststal 
18.30 uur : Viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
 
De hele adventstijd hebben we een kerststal opgebouwd met de kinderen. Nu, 
op kerstavond, maken we ons op voor de echte, levende kerststal. Een feest 
zoals alle jaren gaat eraan vooraf. Ieder is welkom, gewend of niet gewend hier 
in ons kerkje te vieren. Kinderen, kleinkinderen, opa’s en oma’s. Wil je jezelf als 
herder of engel verkleden, graag! In ons kleine kerstspel zal je verrast worden 
met een mooi verhaal, met schaapjes, chocomelk en mooie liederen. 
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24 december 2012 – Kerstnacht, ‘ik kniel aan uwe kribbe neer’ 
21.30 uur : Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 8 : 23b-9, 6 ; Lucas 2:1-20 
 
Dit jaar zingt de cantorij in de kerstnacht. Ingetogen vieren we met grote 
vreugde. De kribbe, de herders, de engelen. Allemaal hebben ze een verhaal dat 
jaar in jaar uit mensen in beweging brengt. Een verhaal over Gods komst in een 
mensenleven is niet anders te verstaan dan in de geboorte van een kind. Dit 
kind. God zien we in het kwetsbare, paradoxaal is het, het kleine dat ligt ergens 
aan de rand van het bestaan, daar vinden we Gods aanwezigheid. Voluit zingen 
we de bekende liederen, als er een plek is waar Stille Nacht gezongen mag 
worden, dan in deze nacht. 
‘Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
En leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade genoeg zijn 
Die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet 
Wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.’ 
 

25 december 2012 – Kerstmorgen, ‘kies voor het leven’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer, 
  m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : er is geen kinderkerk 
Helpende H./Crèche : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Johannes 1:1-14 
 
Vrolijk en voluit zingen we op deze ochtend, halleluja. Eindelijk, de tijd van inkeer 
voorbij, de vreugde zo groot. God is in ons midden, opnieuw, opnieuw is hij 
geboren zo verteld het verhaal. All Together is al sinds de zomer bezig om deze 
dienst voor te bereiden, wat zullen we genieten van hun kracht en hun energie, 
de mooie liederen. We lezen de klassieke lezing uit Johannes 1, nadat het 
traditionele kerstverhaal is voorgelezen door onze kinderlector. Zo leren jonge 
mensen hoe belangrijk zij voor de toekomst van Gods geschiedenis zijn. Met 
elkaar houden we vast aan de oude traditie van de kerst. 
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‘Op de dag, Heer, van uw leven 
Hebt gij ons begroet met vrede, 
Ons onthaald op het helderste licht. 
Onze harten sloegen over, 
Niemand kon nog echt geloven 
Wat een wonderen God had verricht. ‘ 
 

30 december 2012 – Zondag na Kerst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. M.M. Schwarz, 

Voorthuizen 
Collecte : Eindejaarscollecte – Werk in onze eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 61,10- 62,3; Lucas 2,33-40 
 
Met ons hebben en houden zijn we nog geheel in de sfeer van de kerst. De 
traditie spreekt van de ‘octaaf’ zondag. Acht dagen na kerst, een zondag waar 
niets hoeft. Blijf maar stil, als Maria, in je verwondering. Er is zoveel te 
overwegen. De dagen hebben je ook overvallen. Veel gebeurt tijdens de 
kerstdagen, zeker als het familiedagen zijn zoals bij ons. Overdenken, daar 
nodigt deze zondag ons dan ook voor uit. 
 
Het is belangrijk om te weten wanneer we aandacht moeten geven en wanneer 
we zelf aandacht nodig hebben. Vaak zijn we geneigd om alsmaar te geven, 
zonder iets terug te vragen. We denken dan graag dat we edelmoedig of zelfs 
heldhaftig zijn. Maar het zou ook een trotse houding kunnen zijn, waarmee we 
willen zeggen: ‘Ik heb geen hulp nodig van anderen. Ik wil alleen geven.’ Als we 
voortdurend geven zonder te ontvangen, branden we snel op. We kunnen alleen 
blijde gevers zijn (en blijven) als we voldoende aandacht hebben voor wat we 
zelf nodig hebben: lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en geestelijk. Er is een 
tijd van geven en een tijd om te ontvangen. We mogen voor beide evenveel 
plaats inruimen, dan leiden we een gezond leven en kunnen we ook innerlijk tot 
bloei komen. 

 
31 december 2012 – Oudejaarsavond 
19.00 uur : avondgebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Thuiskerkenwerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Klokkenluider : Henk Boender 
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03 januari 2013 –  
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

06 januari 2013 –  
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. C.C.G. 

Klaver, Beek 
Collecte : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Ontvangstcommissie : Algemeen Diaconaal Werk 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 60,1-6 ; Matheus 2,1-12 
 
Het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten. Beladen met geschenken. De 
geboorte van dit kind zet volkeren in beweging. Zoals in het kerstverhaal na 
Lucas de herder, de stal en de engelen een onwrikbaar plekje hebben gekregen 
in ons collectief geheugen, zo heeft ook het verhaal van Mattheus met de wijzen 
onze verbeeldingskracht altijd geprikkeld. In onze kerststallen worden ze vrolijk 
bijeengebracht. Spannende vraag is dan natuurlijk, wie er genoeg geduld heeft 
gehad met de kerststal thuis om pas vandaag die wijzen ook ter plekke te laten 
verschijnen. Maar wie schenkt er? Wat betekenen de geschenken van de 
wijzen? En hoe zit dat met de verwijzing naar het geschenk dat zij en wij 
ontvangen in Jezus zelf? ‘Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - geef ons moed; ’t is ons 
goed U te zien, Getrouwe, uw hoge rijk te aanschouwen.’ (gz 483) 
 

Van de predikant 
 

Dankzij Kerk in Actie konden we een postacademische opleiding starten om 
collega’s in Hongarije en Roemenië verder te scholen in het pastoraat. Ik ben net 
terug van een scholingsblok. Het is indrukwekkend met hoeveel inzet de 
predikanten aan het werk gaan. De problematiek die ze in het pastoraat 
tegenkomen zegt veel over de nood van mensen in hun land. Het is dankbaar 
werk. Zelf zal ik er nog twee keer heengaan: in december drie dagen naar 
Hongarije en in april drie dagen naar Cluij/Kolosvar, mijn collega in februari en 
maart. Een tastbaar project waar zo zichtbaar wordt hoe belangrijk scholing is 
met het doel dat de cursus vervolgens daar zelf wordt gegeven. Elk herstel in 
menselijke relaties is een belangrijke bijdrage aan de toekomst. Mooi dat zo 
vanuit Nederland de mogelijkheden worden geschapen door onze vrijwillige inzet 
én de financiering door Kerk in Actie! 



11 

We maken ons op voor kerst. De dagen ervoor tellen we af: Adventstijd geeft 
de kans tot inkeer, bezinning. Niet altijd makkelijk om er de tijd voor te nemen, 
de dag bijvoorbeeld te beginnen met een mooie tekst, een moment van gebed 
en ’s avonds af te sluiten door in dankbaarheid terug te kijken wat deze dag je 
ook aan goeds heeft gebracht. Het hoeft niet lang, maar door regelmaat kan het 
houvast geven. Deze adventstijd gebruiken we op de zondagen de nieuwe 
standaardliturgie. De taakgroep eredienst is bezig, op verzoek van de KR, om de 
standaardliturgieën te herzien. Dat is mooi werk. We buigen ons over de 
betekenis van de verschillende tijden van het kerkelijk jaar, de gang door de 
dienst, de opbouw en we zoeken mooie ondersteuning in muziek, liederen en 
afbeeldingen. In de adventsliturgie hebben we ook twee gedichten opgenomen. 
In het najaar van 2013, als bijna alle boekjes herzien zijn, houden we een 
gemeenteavond. 
 
Het kerkenwerk geeft aan ieder van ons kansen om je talenten te ontplooien. 
Als lector leer je dat de Bijbeltekst voordragen veel meer inhoudt dan het alleen 
maar hardop voorlezen. In ons nieuwe project van de kinderlectorij maken we 
kinderen al van jongs af aan wegwijs daarin. In de cantorij en bij All Together kan 
je met plezier zingen, maar leer je ook te kijken naar muziek en tekst. Op 5 mei 
sluiten we een mooi project af dat All Together dit seizoen naast de 
koorrepetities voorbereidt: “Wat zou jij doen?” We kijken films, praten erover en 
bereiden zo de kerkdienst voor die in het kader staat van 5 mei. Op de 
inloopochtend in Meulenvelden vertellen we elkaar momenten uit het leven die 
ons hebben gesterkt, dankzij de muzikale ondersteuning kunnen we de oude en 
vertrouwde liederen blijven zingen en traditie bewaren.  Zo maar drie activiteiten 
uit onze gemeenschap, waar we trots op mogen zijn.  
Hebt u zin om ergens aan mee te doen, schroom niet! Zangers zijn altijd welkom, 
wilt u mensen bezoeken, ook daar hebben we altijd een tekort. En is de kerk u 
veel waard ook zonder eigen inzet? Laat het blijken, ook financieel straks bij de 
vraag om uw jaarlijkse bijdrage.  
 
In het najaar zijn we weer begonnen met het organiseren van de 
Groothuisbezoeken. De avonden waren zeer verschillend. Een avond praten 
rondom geloof, wat je beweegt en waar je vragen liggen. In een huiselijke kring 
met mensen uit je omgeving, jong en oud. Het is een mooie manier en we zijn 
dankbaar dat achter de schermen veel werk wordt verricht rondom de 
organisatie. Hebt u de smaak te pakken, dan kunt u aanschuiven bij de 
gesprekskring 40+. Een mailtje is genoeg. 
 
In korte tijd is de Kledingbank een feit geworden! Velen hebben zich 
onvermoeibaar hiervoor ingezet. De vraag blijkt groot te zijn. Op de website kunt 
u alles erover vinden:  www.kledingbankmontferland.nl En bezoek daar het 
promotiefilmpje voor de stimuleringsprijs van de Rabobank waarmee we € 2500,- 
binnenhaalden.  
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Tot slot wens ik u allen een goede adventstijd en kerstfeest. Mooie vieringen 
zullen het zijn, beginnend met de Christmas Carolsdienst op 23 december, het 
kinderkerstfeest op kerstavond, een Stille kerstnachtviering en een feestelijke 
kerstochtend. Elke dienst zijn eigen karakter waar de pluriformiteit van onze 
gemeente zich in spiegelt. U bent van harte welkom, ook al zal het de eerste 
keer zijn, schuif aan, neem je kinderen of kleinkinderen mee, vieren doe je 
met elkaar. 
Een gezegende adventstijd gewenst. 
           ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
Avondsmaalsbrood 
In de vorige Samen heeft Arrie van der Vliet een stukje geschreven over het 
bereiden van brood uit eenvoudige ingrediënten: meel, water, zout en 
zuurdesem. Hij had de kerkenraadsvergadering daarvoor de aanwezigen verrast 
door als opening van de vergadering stil te staan bij brood, de betekenis daarvan 
in de Bijbelse verhalen, maar ook in ons leven. Zelf brood maken is iets dat hij 
zelf doet en ons aanraadde. Enige weken later heb ik zijn advies opgevolgd en 
ben begonnen met ’t maken van zuurdesem. Met het recept van Arrie in de hand 
ben ik gestart en inderdaad na 1 week was het desem gereed. Intussen had ik 
na afloop van een overleg met Annette Melzer gemeld dat ik n.a.v. de opening 
van Arrie gestart was met het maken van zuurdesem. Annette bood zich aan om 

een stukje van het brood te testen. Brood delen is 
een mooi gebaar dus nam ik mij voor de helft van het 
eerste brood aan haar te geven. Het brood was 
zaterdagavond klaar en zondag was het eerste 
moment dat het gegeten kon worden. Gelukkig viel 
het resultaat niet tegen, zeker niet voor het eerste 
exemplaar. Voor diegenen die weleens 
zuurdesembrood heeft gemaakt, het bijzondere van 
dit recept is dat het zuurdesem van uitsluitend rogge 
is gemaakt waardoor je een mildere smaak krijgt. Die 
zondag was ik ouderling van dienst en nam het halve 
brood mee naar de kerk omdat Annette die zondag 
voorging. Het was 11 november en deze zondag was 
er avondmaal. Voor de dienst bleek dat er geen 
brood was! Dit komt zeer zelden voor. Zo zelden dat 
Ap geen nieuwe reserve matses had ingekocht nadat 
het vorige pak ruim over de houdbaarheidsdatum 
was geraakt. Zo kon het dus gebeuren door een 
initiatief van Arrie om ons weer stil te laten staan bij 

Het eerste zuurdesem 
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het wonder van ons dagelijks brood, er toe leidde dat het herdenken van Jezus 
Christus in brood en wijn, op 11 november gebeurde met wijn en 
zuurdesembrood.  

Financiën 
Een heel ander onderwerp in het tweede stuk van deze bijdrage voor Samen: 
financiën. Op de kerkenraadsvergadering van eind oktober stonden financiën 
centraal. Het eerste onderwerp was de begroting van 2013. Wat valt hieraan op? 
Als eerste een positief bericht: uw bijdragen die hard nodig zijn, zijn gelijk 
gebleven terwijl het ledental is teruggelopen. Aan de andere kant zijn andere 
inkomsten gelijk gebleven waardoor we een aanzienlijk, structureel tekort 
hebben (zie info College van Kerkrentmeesters (CvK)). De Kerkenraad (KR) 
heeft aangeven dat zij de financiële situatie goed wil volgen. Als er bijzondere 
ontwikkelingen zijn, zal dit in de KR aan de orde komen. De KR heeft na een 
uitvoerige toelichting van Wim Kooijman de begroting 2013 goedgekeurd. 
Vervolgens is het collecterooster 2013 goedgekeurd. Dit rooster wordt op basis 
van het PKN collecterooster samengesteld. Hieraan worden eigen, met name 
speciale diaconale collecten, toegevoegd. 
Dit seizoen zullen alle taakgroepen en commissies in de 
kerkenraadsvergadering komen. Het doel hiervan is dat de KR geïnformeerd 
wordt over wat er gebeurd is, wat de plannen zijn en of de KR ergens mee van 
dienst kan zijn. De eerste groep was het CvK. De KR vraagt aan iedereen een 
doelstelling te formuleren. Het CvK heeft als doelstelling geformuleerd: Beheren 
en beheersen (geloven kost geld: nu en in de toekomst). Uiteraard kost uw 
persoonlijk geloof geen geld maar geloven met elkaar, dus gemeente zijn, kost 
natuurlijk wel geld. Het is goed om hier af en toe bij stil te staan. Het CvK 
verzorgt veel taken in onze gemeente. Het CvK meldde dat dit prima verloopt en 
dat er weinig knelpunten zijn. Wat nog niet geregeld is, is een beheerder van het 
pastorale deel van het ledenadministratiesysteem. Als u wat wil doen op dit vlak; 
dan graag! 

De pastorie 
Als laatste onderwerp stond de pastorie op de agenda. Als eerste moest de 
vraag beantwoord worden hoe een besluit te nemen. Gezien de historie van de 
pastorie (oorspronkelijk een burgerlijke woning), niet in gebruik voor kerkelijke 
doeleinden en ook niet hiervoor noodzakelijk in de komende jaren, waren 
emotionele aspecten van ondergeschikt belang in vergelijk met de financiële 
afwegingen. Daarom heeft de besluitvorming van de KR zich gericht op de 
financiën. Het CvK had voor de KR beide opties, verhuur en verkoop, naast 
elkaar gezet en doorgerekend over een langere periode. Voor beide opties 
waren de jaarlijkse en totale opbrengsten berekend. Hiervoor heeft het CvK 
gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan. De uitkomst 
van het vergelijk was dat de verwachte jaarlijkse inkomsten van verhuur 
weliswaar lager zijn, maar dat de verwachte totale opbrengst bij toekomstige 
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verkoop hoger zal zijn. Aangezien er ook geen noodzaak is vanuit financieel 
oogpunt de pastorie nu te verkopen was de KR unaniem van mening dat verhuur 
de beste optie is. Het CvK gaat dit nu verder in gang zetten en zal u hierover, als 
er nieuws is, verder informeren. 
            Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 
Begroting 2013 
De begroting van de Protestantse gemeente te Didam is gereed en heeft de 
goedkeuring van de kerkenraad. 

 

Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening
2013 2012 2011

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 53.500 52.000 56.070 
Rentebaten en dividenden 9.200 12.200 13.766 
Bijdragen levend geld 56.000 54.250 56.005 
Doorzendcollecten 600 600 878 

Totaal baten 119.300 119.050 126.719 

Lasten
Lasten kerkgebouw 11.600 14.200 11.344 

9.161 9.056 7.149 
Afschrijvingskosten 14.257 14.399 14.257 
Pastoraatskosten 67.500 70.000 68.070 
Kosten kerkdiensten 7.000 6.100 7.704 
Bijdragen aan andere organen 6.175 6.600 6.239 
Salarissen en vergoedingen 4.700 4.500 4.701 
Kosten beheer en administratie 10.900 11.100 10.639 
Rentelasten 3.050 3.700 4.017 

Totaal lasten 134.343 139.655 134.120 

Saldo baten - lasten -15.043 -20.605 -7.401 

Toevoeging aan reserves -2.000 
Onttrekking aan reserves
Overige baten en lasten -2.150 3.173 

Exploitatie resultaat -15.043 -22.755 -6.228 

Lasten overige onr. zaken 
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De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters spreken hun zorg uit over 
het structurele begrotingstekort. Het ongedaan maken van deze jaarlijkse 
tekorten kan alleen door het nemen van ingrijpende maatregelen.  
De inspanningsverplichting van het college blijft gericht op het terugdringen en 
beheersbaar houden van de jaarlijkse overschrijdingen.  
 
De volledige begroting kan worden ingezien op 16 december na afloop van de 
kerkdienst. 

Collecten in het derde kwartaal 2012 

 
 

Kerkbalans 2013  
Onder het motto “Wat is de kerk mij (jou/u) waard?” worden alle gemeenteleden 
in de periode van 13 t/m 29 januari benaderd voor de vrijwillige bijdrage in 2013. 
 
Voor het houden van de actie Kerkbalans is elk jaar een groot aantal vrijwilligers 
nodig. 
Wanneer u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Gerrit Kooij, tel.: 0316-
22 33 80 

Eindejaarscollecte 2012 
“Geloof – Hoop – Liefde” 
Aan het einde van het jaar blikken wij niet alleen terug, maar kijken ook vooruit 
naar allerlei (geplande) kerkelijke activiteiten in het nieuwe jaar.  

€
Avondmaalscollecte
Project Jessore, Bangladesh 3x 159,96 

Hoofdcollecte
Algemeen diaconaal werk 8x 415,04 
Kerkinactie-zending 71,70 
JOP 2x 91,55 
Missionair werk en Kerkgroei 41,12 
Stichting Jetty van Aalsum 102,04 

Uitgangscollecte
Het werk in onze eigen gemeente 13x 557,67 

Indische maaltijd voor Jessore 437,24 

Totaal 1.876,32 
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Met een gift aan de eindejaarscollecte helpt u mee om deze plaatselijke 
activiteiten mogelijk te maken. 
In december ontvangt u hierover een brief met nadere informatie. 
 

Solidariteitskas 2012 
“Vitaal blijven: met het oog op de toekomst” 
De Solidariteitskas van de PKN is een fonds, dat bestemd is voor steunverlening 
aan kerkelijke activiteiten die niet door een plaatselijke gemeente alleen 
gefinancierd kunnen worden. 
Tot nu toe (14 november) is ontvangen: € 2.793,00  
 

Kerkbalans 2012 
Het in januari toegezegde bedrag is: € 45.234,00 
Tot op heden (14 november) hebben wij een bedrag van € 39.174,00 mogen 
bijschrijven, waarvoor hartelijk dank. 
         Wim Kooijman, penningmeester 

Varia 
• 15 november was de sluitingsdatum voor het inleveren van ontwerpen voor de 

herinrichting van de kerkzaal. Er zijn 5 ontwerpen ingediend die met grote 
zorg zullen worden behandeld. Ik mag wel zeggen dat wij teleurgesteld zijn 
dat niet meer gemeenteleden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 
om een ontwerp in te dienen. Ook heeft niemand gereageerd in de zin van: “ 
Laat alles maar zo als het is.” Op de kerkenraadsvergadering van maandag 
26 november a.s. zullen wij overleggen hoe het pad verder zal gaan lopen. 
Tot die datum is het nog mogelijk om ontwerpen of commentaar in te dienen.  

• Het College heeft als eerste, haar activiteiten op de kerkenraad toegelicht 
waar als speerpunten dienen: de pastorie, afronding archivering, administratie 
begraafplaats en heropstart draaiboeken. De ledenadministratie blijft een 
lopende zaak, maar het beheren en beheersen van de financiën, met name 
de begroting voor het komende jaar en afsluiting van het afgelopen jaar  
nemen een grote plaats in. Wim Kooijman geeft dan ook een uitgebreide en 
heldere toelichting op de begroting. De goedgekeurde begroting ligt zondag 
16 december na de kerkdienst ter inzage voor alle gemeenteleden. 

• Tot in de pastorie en de kerk is de glasvezelkabel, door middel van een 
aansluitkastje, aangelegd. Op een later tijdstip kan, als daar behoefte aan is, 
een provider gekozen worden en de kabel geactiveerd.  

 

Collectebonnen  
U kunt de collecte ook betalen met een bon. 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.= en daar krijgt u 10 bonnen van €0,50 en 
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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! Wij zijn niet de enige gebruikers van 
deze lokaliteiten, maar ook derden maken er regelmatig gebruik van. 
         Herman Makkinga, secretaris 

De pastorie 
Zoals u in de bijdrage van de voorzitter van de kerkenraad al hebt kunnen lezen, 
heeft de kerkenraad besloten om het voorstel van het College van 
Kerkrentmeesters om de leegstaande pastorie te gaan verhuren over te nemen. 
Ons College heeft in de afgelopen tijd uitgebreid overwogen welke weg zou 
moeten worden ingeslagen. Hierbij was steeds het uitgangspunt: Waar is onze 
gemeente, ook op langere termijn, het meest mee gediend. 
Op grond van ons inziens realistische aannames voor wat betreft koopprijs-, en 
huurprijsontwikkelingen en gezien onze financiële positie leek verhuur in alle 
varianten de beste oplossing. Hierbij zijn dan ook nog de volgende bijkomende 
voordelen: 
• Minder kans op langdurige leegstand gezien het huidige kopersklimaat 

(verloedering) 
• Er worden (nog) geen onomkeerbare beslissingen genomen. 
• Mogelijkerwijs is er voor de toekomst weer een pastorie beschikbaar. 
De kerkenraad bleek het met onze standpunten eens te zijn, zodat we nu een 
volgende stap kunnen ondernemen. Daarom onderstaande aankondiging: 
 
Verhuur vrijstaande woning  
 
Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente te Didam biedt per 1 januari 
2013 te huur aan: 
 
Een vrijstaande woning met vrijstaande garage, ondergrond, erf en tuin staande en gelegen 
aan de Torenstraat 8, 6942 BG Didam, kadastraal bekend gemeente Didam, sectie K, nummers 
5172 ged. en 5173 ged., totaal groot ca. 950 m2. 
 
Kale huurprijs bedraagt € 1.100,-- per maand. 
 
Doopleden en lidmaten van de protestantse gemeente hebben de voorkeur. Geïnteresseerden 
kunnen zich tot uiterlijk 20 december 2012 melden bij de heer ing. L. ten Hooven op 
telefoonnummer 06 – 51341200 of via zijn e-mailadres l.tenhooven@kkgkka.nl. Indien 
meerdere gegadigden zich melden zal loting beslissen. 
 
De gunning wordt voorbehouden aan het college van kerkrentmeesters. 
________________________________________________________________________________________________ 
Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse kerk  
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Begraafplaats 
Een onderdeel van de taken van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is het 
beheren van de begraafplaats van onze kerk aan de Wilhelminastraat. Nu wij in 
ons college iemand hebben met speciale aandacht voor deze begraafplaats zijn 
enkele zaken wat duidelijker geworden. 
• Er zal bij ongewijzigde gang van zaken op termijn gebrek aan ruimte ontstaan. 
• Om de begraafplaats van het nodige onderhoud te voorzien zijn de huidige 

financiële voorzieningen niet kostendekkend. 
Het CvK heeft hierover uitgebreid van gedachten gewisseld en heeft na ampele 
overweging besloten om zich aan te sluiten bij het beleid dat heden ten dage bij 
de meeste begraafplaatsen gebruikelijk is, en wel het volgende: 
Na de eerste termijn van grafrechten voor een periode van 20 jaar zal worden 
overgegaan op het innen van een bijdrage voor de verlenging van grafrechten. 
Hiervoor zal de laatst bekende rechthebbende van het graf worden 
aangeschreven en zo deze niet bekend is zal ruim voor afloop van deze termijn 
een info bij het betreffende graf worden geplaatst met het verzoek contact op te 
nemen. 
Dit betekent niet dat, na niet ingaan op dit verzoek, het betreffende graf dan 
meteen zal worden opgeheven, maar wel bestaat deze mogelijkheid als de 
ruimte in de toekomst nodig is. 
We begrijpen dat dit als een onverwachte verandering bij u kan overkomen, 
maar we willen hiermee wel bereiken dat het onderhoud ook in de toekomst kan 
worden uitgevoerd zoals we dat met zijn allen wensen en dat u ook als 
protestant in de toekomst, als u dat wenst, op deze begraafplaats uw laatste rust 
kunt vinden. 
           Gerrit Kooij, voorzitter 

College van Diakenen 
Voedselbank 
Het is een goede en tevens christelijke traditie aan het worden om in de dagen 
voor Kerst voedsel in te zamelen voor de Stichting Voedselbank Montferland. 
De kerken in de gemeente  Montferland worden op vrijdag 21 december  van 
16.00 – 17.00 uur opengesteld voor het inleveren van kerstpakketten of iets 
extra’s voor de Voedselbank.  
Ook onze kerk is open op dat tijdstip.  
Voor de mensen die elke week een voedselpakket krijgen is het belangrijk dat 
ook zij met de feestdagen iets extra’s ontvangen voor hun gezin.  
Wij vertrouwen er op dat u ook dit jaar de mensen van de Voedselbank niet in de 
kou laat staan. 
Noteer in uw agenda: Kerk open op 21 december 2012 van 16.00 – 17.00 uur 
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Kledingbank 
Op 27 oktober 2012 is de kledingbank van start gegaan in een ruimte achter de 
vroegere Hoogveld garage. Inmiddels is al enorm veel kleding gesorteerd en 
zoveel mogelijk op maat opgehangen.  
Door de inzet van vele vrijwilligers kan de uitgifte van kleding eind november 
beginnen. 
De mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn bekend bij de 
schuldhulpverlening en Voedselbank. Voor het uitzoeken van gratis kleding moet 
vooraf een afspraak gemaakt worden met het bestuur van de Kledingbank. 
Inleveren van kleding kan op:  
Woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00-12.30 uur, bij de Bedrijfsruimte 
achter de woning Lockhorststraat 10, Didam. 
Er is vooral behoefte aan kleding voor gezinnen met jonge kinderen. Op deze 
manier wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de plaatselijke 
armoedebestrijding. 
Voor meer informatie bezoek ook de website: www.kledingbankmontferland.nl. 

SchuldHulpMaatjes 
Het SchuldHulpMaatjes project is een initiatief van een aantal kerkelijke 
organisaties. Deze maatjes helpen mensen om hun financiële huishouding op 
orde te krijgen en nieuwe schulden te voorkomen. In Didam is dit project vorig 
jaar al van start gegaan en onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met hulp 
van een maatje succesvoller zijn bij het oplossen van hun financiële problemen.  
Een SchuldHulpMaatje kan preventief ingezet worden, om dreigende financiële 
problemen te voorkomen, maar ook als er al een traject van schuldsanering is 
gestart.  
 
SchuldHulpMaatjes vallen onder het vrijwilligersbeleid van Welcom van de Gem. 
Montferland. Dat houdt o.a. in dat er begeleiding en ondersteuning gedaan wordt 
door een beroepskracht.  
 
Om aan alle vragen om financiële hulp in onze gemeente te kunnen voldoen zijn 
er helaas nog meer SchuldHulpMaatjes nodig, die een paar uur in de week vrij 
willen maken om mensen te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden. 
Diverse instanties hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om meer 
maatjes op te leiden. Er worden nu weer 8 nieuwe mensen gezocht die de 3-
daagse opleiding willen gaan volgen.  
Wie SchuldHulpMaatje wil worden kan zich aanmelden bij de Welzijnslijn van 
Welcom: 
Tel. 0316-223520 Sjantien Unck, maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur of 
neem contact op met de contactpersoon van de diaconie van onze kerk: Nees 
Biemond tel. 0316-223687. 
 
           Nees Biemond 
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“Goede doelen gevraagd” op herhaling 
Vorig jaar heeft de Diaconie u gevraagd goede doelen aan te dragen die u na 
aan het hart liggen. Vooral de doelen die op een kleinschalige en zichtbare 
manier bijdragen aan de nood in de wereld. Dit was een groot succes en heeft 
een paar leuke contacten en reacties opgeleverd. De vorige ronde heeft de 
volgende door u aangedragen doelen gesteund: 
 
• Primeros Pasos Guatemala 
• Dominicaanse activiteiten Huissen - Vakantieweek minima gezinnen 
• Stichting Inloophuis Dieren – De Boei 
• Stichting Steen 
• Hakuma Matata 
• Stichting Sari 
 
Kent u een dergelijk doel dat u na aan het hart staat? Dan nodigen we u van 
harte uit ons uw doel aan te bevelen. Graag ontvangen we dan van u: 
• Uw motivatie; waarom draagt u dit doel een warm hart toe, 
• Een korte beschrijving van de doelstellingen van het gekozen doel, 
• Een verwijzing naar publicaties en/of een website voor meer 

achtergrondinformatie, 
• Het bankrekeningnummer voor giften. 
 
De diaconie zal uw doel dan in overweging nemen. Uiteraard houden we wel het 
recht om zelf onze keuze te maken op basis van de overwegingen die altijd ten 
grondslag liggen aan het wel of niet accepteren van een aanbeveling voor gif ten. 
 
Daarnaast doneren we ook regelmatig aan noodfondsen en rampen die zich 
voordoen, dit zijn vaak incidentele giften. Hiervoor hebben we altijd voldoende 
financiële ruimte. 
 
U kunt uw aanbevelingen richten aan de diaconie, dat kan via een e-mail naar 
diaconie@pkn-didam.nl of met een kort briefje gericht aan de diaconie. 
 
We zien uw reactie met interesse tegemoet, graag vóór onze volgende 
vergadering op 18 december a.s. 
            Marijn de Kroon 
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Kerkinactie  

             

Dankdienst voor de oogst 
Op zondag 7 oktober hebben wij de jaarlijkse dankdienst voor de oogst gevierd. 
De werkgroep Kerk in Actie van onze protestantse Kerk Didam is dagen van te 
voren druk geweest met de voorbereidingen. Er moesten flyers gemaakt worden 
om uit te delen.  
De benodigde materialen inzamelen voor de aankleding van de fruitbakjes, het 
sorteren van het door u allen ingebrachte fruit, het opwrijven van de appels, 
zodat ze mooie rode wangen krijgen en het opmaken van de fruitbakjes en deze 
voorzien van een kaartje met een zegenwens en adres. Door omstandigheden 
moesten een paar vaste medewerksters op het allerlaatste moment afhaken. Het 
was dus wel even aanbuffelen voor de overige dames. Maar het resultaat mocht 
gezien worden. Er is veel fruit ingebracht door u allen. Dank daar voor. Er zijn 38 
fruitbakjes gemaakt en ter verdeling in de Kerk gezet. Het pastorale team heeft 
de adressenlijst samengesteld van de gemeenteleden die een fruitbakje 
mochten ontvangen. Voor de dames van de werkgroep Kerk in Actie zat het 
werk er na de dienst nog niet op. Er moest nog het nodige in Kerk en 
nevenruimtes worden opgeruimd. Een feestelijk gezicht, die overdaad aan fruit 
waar wij over kunnen beschikken in ons welvarend land. Wij vinden die overdaad 
van voedsel zo gewoon dat we er niet vaak bij stilstaan dat niet iedereen daar in 
kan meedelen.  
De werkgroep Kerk in Actie had daarom besloten om ook de voedselbank van 
de gemeente Montferland te laten meedelen in het fruit dat u allen heeft 
aangedragen. De voedselbank krijgt weinig vers fruit en was blij verrast met een 
viertal grote tassen vol fruit. Op deze wijze laten wij gezinnen die het even wat 
moeilijk hebben zien dat er ook aan hen wordt gedacht.  
             Wim Bikkel 
 
 
 
 
 

De readactie van SAMEN wenst alle lezers een fijne Kerst, een goede 
jaarwisseling en een gelukkig 2013 
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Kerstmarkt 2012 in Didam 
 

In Meulenvelden en de markthal van Didam wordt op 
9 december 2012 weer een gezellige Kerstmarkt georganiseerd. 

 
Diverse mensen en organisaties zullen mooi uitgestalde 

kramen bemensen. 
Zo ook M.O.V. Didam en Kerk in Actie Didam, 

die samen met Wereld Winkel Zevenaar 
in Meulenvelden hun projecten en de EERLIJKE HANDEL onder de aandacht 

zullen brengen. 
Open van 11.00 uur tot 16.30 uur. 

Wij nodigen u van harte uit!!! 
 

M.V.O. Didam 

 
Missie, Ontwikkeling en Vrede 

 
           Klaas van Hamburg 

Tienermoederweek 
 
Verslag “Tienermoederweek” in het Dominicanenklooster te Huissen. 
Jaarlijks zet het Dominicanenklooster In Huissen zijn deuren open voor groepen, 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar werd eind oktober een 
week voor tienermoeders met hun baby/kind georganiseerd. Er wordt een 
afwisselend programma aangeboden en de moeders zijn verplicht dit 
programma te volgen. Tijdens deze activiteiten is er opvang voor de kleintjes. De 
Diaconie heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het klooster om dit soort 
weken te helpen financieren. Voor mij was het de vijfde keer dat ik meewerkte en 
deze week heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Er zijn hele jonge moeders 
die vechten voor een bestaan  en prima de zorg van een baby aankunnen. Er 
zijn ook moeders die het helemaal niet meer zien zitten, het huis uitgezet zijn 
door hun ouders, in een opvangtehuis geplaatst, door vriend en familie verlaten. 
Onderwerpen als: wat zijn jouw kwaliteiten, zorg dragen, structuur aanbrengen, 
plannen maken voor de toekomst kwamen aan de orde. Daarnaast werden 
workshops gegeven in dans en muziek en schilderen . De hele week was dag en 
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nacht een psychologe aanwezig, die niet alleen tijdens deze week de nodige 
hulp heeft geboden, maar ook voor hen klaar blijft staan in de komende tijd. 
Het is de bedoeling dat ook in oktober 2013 een “Tienermoederweek” wordt 
georganiseerd. Als u iemand kent voor wie deze week wat kan betekenen 
(woonplaats en achtergrond zijn niet van belang) geef deze mogelijkheid dan 
door. 
 
Een inschrijfformulier voor de “Tienermoederweek” is aan te vragen bij: 
Dominicanenklooster, Stadswal 1,6851 AH, Huissen tel:026-3264422.  
            Anneke Dienske 

Nieuws van het Verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering d.d. 11 oktober 2012 
Er is bijeengebracht: 
Mevr. Hermans   €   174,50 
Mevr. Folmer    €   174,20 
De heer Mintjes   €     50,00 
Mevr. Horjus   €     38,00 
Totaal    €   436,70 
 
Mevrouw Boon, mevrouw Hendriksen en mevrouw Westenberg waren niet 
aanwezig. De volgende keer nemen we de tellingen van hen mee. 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u elke 
verjaardag weer een bezoekje brengen. 
 
Zoals we de vorige keer al vermeldden is ons voorstel om te sparen voor nieuwe 
Antependia (kleden) op onze avondmaalstafel met eventueel bijpassende stola’s 
goedgekeurd door de kerkenraad. Mevrouw Horjus bracht nu diverse 
voorbeelden mee. We hebben deze voorbeelden aan de heer Kooij 
meegegeven, zodat hij deze aan de rest van de kerkenraad kan laten zien. 
Wij horen dan wel hoe het verder gaat. Het verjaardagsfonds wil graag gekend 
worden in de beslissing van de aankoop. 
 
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 14 februari 2013 om 19.00u. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
       Gerda Vreeman-Jansen, Drostlaan 2, 
       Tel.  0316-225111 E-mail g.vreeman@wxs.nl 
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Inloopmiddag 
 
Met veel plezier kijken we terug op onze eerste inloopmiddag op 25 oktober jl. 
Door persoonlijke omstandigheden waren enkele van onze vaste bezoekers dit 
maal niet aanwezig, maar met de wel aanwezigen hebben we gezellig een grote 
kring gevormd en uitgebreid samen alle wel en wee besproken. 
Uiteraard stond de val van Hannie (één van onze vaste bezoeksters) centraal. 
Helemaal toen haar echtgenoot naar onze bijeenkomst kwam en wij alle 
gegevens uit de eerste hand hoorden. 
Dat is ook het nut van deze bijeenkomsten, het op de hoogte blijven van de 
omstandigheden van mede gemeenteleden. 
Nu komen we weer bij elkaar op 6 december op de gewone tijd (vanaf 14.30 uur) 
in het zaaltje bij de kerk. 
Dus als u kunt en zin hebt: van harte welkom. 
            Jan Hagen 
            0316-223357 

Thomasviering 
 
ZATERDAG 15 december, 19 UUR in de  
ANDREASKERK op de MARKT te ZEVENAAR  
 
 
Dit is de laatste in de reeks themavieringen over 
humor, liefde, geloof en hoop. Voor deze viering 
is als thema gekozen: Hoop. Eind december is 
een tijd van uitzien naar de komst van het 
Christuskind, van hoop op vrede en recht voor 
iedereen. Buiten wordt u al welkom geheten door 
de klanken van de midwinterhoorn! 
Binnen wordt het thema in een combinatie van teksten, beelden en liederen 
belicht. De zanggroep AIR verleent medewerking. Verwondering, verrassing, 
eenvoud, rust en spiritualiteit zullen ook deze Thomasviering kenmerken.  
 
De Thomasvieringen zijn oecumenisch en gericht op twijfelaars met verlangen 
en gelovigen met vragen.  
De vieringen worden in Zevenaar gehouden maar staan open voor 
belangstellenden uit de gehele Liemers.  
U bent van harte welkom. 
            Henk Herstel 
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Uitleg van de adventschikking 
 
De basis is de Hebreeuwse letter Bét. De symbolische betekenis van deze 
letter is: 
Je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd, een beschermende 
muur in je rug. Je kunt het huis aan de voorkant verlaten om op weg te gaan 
naar het licht. 
 
Elke zondag komt het licht dichter naar ons toe, om met kerst in het huis van de 
Bét te schijnen want: In Béth-lehem ( broodhuis) is het kind van het licht 
geboren. 
 
De eerste week staat een groene tak met knoppen bij de Bét. Deze staat 
symbool voor het leven dat aan het ontkiemen is. Het Koninkrijk van God komt 
naderbij.  
Met de eerste kaars komt, onmiskenbaar, het licht van de Eeuwige naar ons toe 
 
In de tweede week van de advent staat de Bét iets schuin omhoog: Richt je op 
God, op het Licht. 

Als symbool voor Johannes, die alle gangbare normen en 
waarden op zijn kop zet, hangen er twee bloemen op hun kop 
in de Bét. Zij zijn ook voor ons een oproep om tot inkeer te 
komen en een weg te zoeken naar het licht, dat hier wordt 
gesymboliseerd door de rode doek.  
 
De derde week van de advent heeft Johannes het over: 
egoïsme corruptie, afpersing. Dit vervuilt ons leven. Door de 
doop begin je een nieuw, zuiver leven. Symbool hiervoor staan 
de kannen met vervuild en helder water. De roze doek en 

bloemen staan symbool voor het licht dat steeds naderbij komt 
 
De vierde week van de advent symboliseren de 
bloemstukken de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. 
De witte bloemen staan symbool voor de ongeboren 
kinderen.  
365 zaden zitten er in een granaat appel: symbool van 
de vruchtbaarheid. 
4 kaarsen branden: het licht begint door te breken. 
            Trudi Boelee 
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Diaconale dag in Utrecht 
 
Thema: Hart voor diaconaat, dat is hart voor onze medemens ver weg en 
dichtbij! 
Het is een erg zinnige en informatieve dag geweest. 
In de opening kwam naar voren dat je vanuit het geloof komt tot handelen. 
En dat je handelen komt tot geloof. Denk aan de Emmaüsgangers. 
Met ons allen kunnen we een hoop licht uitstralen, laten we dan ons licht niet 
onder een emmer zetten maar duidelijk op een kandelaar. Werken met ons hart. 
Dat hart is dan ook de hele dag in alles weer terug gekomen. 
In het morgenprogramma zijn, door verschillende sprekers en specialisten, de 
volgende thema’s aan de orde geweest: 
• Hart voor een diaconale kerk, 
• Hart voor onze medemens, 
• Hart voor een betere wereld, 
• Hart voor diaconaat. 
Afgewisseld met zang. 
 
Gerda Verburg, een van de sprekers, heeft goed aangegeven wat het werk van 
het diaconaat is en moet zijn. Wees zichtbaar in de samenleving. De mens moet 
altijd centraal staan. De kerk moet open staan voor duurzaamheid. 
Helpen, ja … maar de hulp moet er wel op gericht zijn dat de geholpene het zelf 
gaat doen. Daadkrachtig aansturen op eigen regie. 
 
Tot slot van de morgen lieten enkele gemeentes wat horen en zien over hun 
interactieve projecten, waar ook wij al ervaring mee hebben. 
 
In het middagprogramma zijn we elk naar verschillende workshops geweest. We 
hebben ons daar laten voorlichten over de vele soorten werk die de diaconieën 
aangaan, zoals: 
• Armoedebeleid, het ondersteunen bij hulpvragen.  
• Kerk in Actie interactief van de classicale commissie in Flevoland.  
• De workshop over kleinschalige projecten vanuit eigen initiatief. En de steun 

die dan mogelijk is vanuit Kerk in Actie Utrecht.  
• Over hart voor kinderen in India, het uitbuiten van kinderen in de 

steengroeven en hoe ook daar interactief contact mogelijk is.  
• Ook over hoe maak ik en hoe doe ik een voorbede? Wat kies je als onderwerp 

en hoe dat in te passen in de liturgie. 
 
Wij hopen met deze opgedane kennis de diaconie een extra steuntje in de rug te 
kunnen geven. 
      Nees Biemond, Jan Wes en Klaas van Hamburg 
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Winteractiviteit 
 

ZONDAG 27 JANUARI 
 
Houd deze zondag vrij in de 
agenda! 
Nadere bijzonderheden staan in 
de volgende Samen. 
U kunt zich al vast opgeven bij 

Anneke Ketterink, via mail : lakz@planet.nl of telefonisch: 221752 
 
         De evenementencommissie 

Inloopochtenden 
 
Ook het volgende jaar gaan we weer door met de inloopochtenden in 
Meulenvelden. Daarom volgen hier de data voor de eerste maanden in het 
nieuwe jaar. Dat zijn steeds de woensdagochtenden: 9 januari, 20 februari, 20 
maart, 17 april en 15 mei, telkens vanaf half elf in Waverlo. U kunt dan weer met 
dominee Annette Melzer en met elkaar praten over geloof en de dingen die ons 
bezig houden, zingen en bidden. 
Mocht u opgehaald willen worden, bel ons dan even. 
Met hartelijke groeten, Nel Blom tel. 228655, Riet Kooij tel. 223380 
             Riet Kooij 

Assistentie gezocht 
 
De evenementencommissie zoekt assistentie!!! 
Bent u diegene die zin heeft om 2 x per jaar mee te helpen met het organiseren 
van een activiteit voor de gemeenteleden? Of wilt u hierover meer informatie? 
Neem dan contact op met Dieneke Ros, Arja de Kroon, Desiré Wenting, Gijs 
Blom of Anneke Ketterink. Of stuur een berichtje naar lakz@planet.nl. 
We zijn benieuwd naar uw reactie. 
         De evenementencommissie 

Roemenië 
 
Kerstactie voor Roemenië groot succes!  
 
Zondag 25 november was de laatste zondag om zakken in te leveren voor 
Roemenië. Wellicht weten sommigen van jullie het nog wel.. in het begin van de 
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actie vertelde ik dat mijn streefdoel 70 zakken was, maar het benoemen van dit 
doel bleek achteraf niet helemaal realistisch. 70 zakken hebben we niet gehaald, 
maar… het gaat natuurlijk niet om de plastic zakken, het gaat om de inhoud! Nou 
ik kan jullie zeggen: de inhoud is meer dan ik me van te voren had kunnen 
voorstellen!  
 
Wat er precies is binnengebracht laat ik jullie zo snel mogelijk via mijn website 
weten, hier kun je me ook volgen tijdens de voorbereiding van mijn reis en 
natuurlijk tijdens mijn reis zelf. 30 januari vertrek ik met de auto naar Roemenië, 
dat duurt dus nog enkele weken.  
 
Voor nu wil ik jullie in ieder geval van harte bedanken. Jullie hebben mij met 
deze hulp al heel blij gemaakt, laat staan hoe blij en dankbaar de Roemeense 
kinderen wel niet zullen zijn!  
 
BEDANKT! 

 
         Groetjes, Wilma Blom 
         www.wilmablom.weebly.com 

Bezoek van jong aan ouder 
 
Catechese in onze kerk is lastig te realiseren zoals u wel 
zult begrijpen. Helemaal niets doen vinden wij niet goed, 
daarom gaan in de komende tijd de kinderen van de 
kinderkerk op bezoek bij oudere gemeenteleden om met 
hen te spreken over dingen die hen aan het hart gaan of 
om de vragen die de kinderen over vroeger hebben te 
beantwoorden. Dit is onze basis catechese voor de jeugd. 
  

Op vrijdagmiddag 12 oktober verzamelden Corné, Bart en ikzelf bij 
Meulenvelden om op bezoek te gaan bij meneer Leo Schepes. De kinderen en 
meneer Leo hadden zich er erg op verheugd. Bart had lekkere koekjes 
meegenomen en meneer Leo had lekkere chocomelk voor de jongens. Dat was 
een goed begin. 
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Al gauw kwam het gesprek op het bombardement in Rotterdam dat meneer Leo 
als 10 jarig jongetje had meegemaakt.  
Hoe was hij hier terecht gekomen en … hoe bij ons in de kerk? Want hij had 
gezegd dat hij niet gelovig was. Wel het antwoord was simpel. Hij is met zijn 
vrouw meegegaan die wel gelovig was. Hij vond het zo fijn bij de kerk dat hij erbij 
wilde horen en hij heeft zich door dominee van Loo laten dopen waarbij zijn zoon 
het doopwater in het doopvont heeft gegoten. Een ontroerend verhaal. 
Hieronder het verslag van Corné en Bart over het gesprek met meneer Leo. 
            Trudi Boelee 

 
Bart en ik zijn naar Leo schepes geweest. Ik 
vond de dingen die Leo vertelde soms best 
indrukwekkend. Vooral over de oorlog. Hij 
wist een helehoop te vertellen. Zo heeft hij 
wel drie bombardementen in Rotterdam 
meegemaakt. En met het 1e bombardement 
zag hij ook grote vliegtuigen al aankomen. 

Door al het vuur zijn er allemaal dingen verbrand. Er werden in Arnhem zelfs nog 
verbrande kranten teruggevonden dat moest komen doordat de warme lucht 
opstijgt met de stukken papier. En er was een Noord-west wind dus dat wou wel. 
Leo was in de oorlog 10. Vroeger in de oorlog had Leo ook een poesje Alleen in 
de oorlog was er ook een erge honger winter. Er was voor dat zielige poesje 
geen eten meer. Dus het poesje stierf.  
Bart had ook wat koekjes meegebracht alleen die waren aan het eind van die 
intervjuw op. (Geschreven door Corné Wenting) 
  
Het was een gezellige middag en ik vond het heel 
leuk want telkens als je iets vroeg vertelde hij er 
een verhaaltje bij. Hij vertelde heel veel over de 
tweede wereldoorlog. En toen ik vroeg of hij in de 
oorlog veel te eten had zei hij : Nee, want hij 
kwam uit Rotterdam en hij zei dat hij op een dag 
van zijn ouders weg moest omdat ze te weinig 
eten hadden. En hij gaf ons lekkere chocomel. Ik vond dat hij veel had 
meegemaakt. (Geschreven door Bart Schlief) 
 

 



30 

Personalia 
Rectificatie  
In Samen nummer 7 dd. 14 oktober zijn fouten in de rubriek personalia geslopen. 
Excuses daarvoor. Hier de juiste informatie. 
  
• Mevr. J.Otte-van Dijk is verhuisd van Lockhorststraat 5-28 naar Tesma 80    
• Niet genoemd was de verhuizing van de Fam. Colenbrander- Wientjens van 

Fazantstraat 35 naar Korenbloemhof 2 

Bedankje 
• Hartelijk bedankt voor de aandacht van uit de kerkgemeente voor ons 50-jarig 

huwelijksfeest. Het gaf een goed gevoel. 
          Met vriendelijke groeten, 

          Mietzie en Rein Mintjes 

Verhuisd 
• Familie Teunissen-Schutte van Tatelaarweg 11 naar Zevenaar 

E-mail wijziging 
• Mevr. C.H. van der Mark; nieuw e-mail adres is c.vandermark@kpnmail.nl 
 
 

 
 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 januari 2013,  
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
  2012 

02 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer (1e Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
03 dec 19.45 uur All Together 
04 dec 14.00 uur Pastoraat 
 19.30 uur Cantorij 
06 dec 15.30 uur Viering Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
09 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. W.E. Onderwater, Aalten 

(2e Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
10 dec 19.45 uur All Together 
11 dec 19.30 uur Cantorij 
13 dec 19.45 uur KiA werkgroep 
16 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

doopdienst van Britt Buunk (3e Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
17 dec 19.45 uur All Together 
18 dec 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie 
22 dec 15.30 uur Viering Meulenvelden, diaken Theo Reuling - Kerstdienst 
23 dec 10.00 uur Christmas Carolsdienst, mw. ds. A.U. Melzer (4e Advent) 
 17.00 uur Adventsvesper 
24 dec 18.30 uur Kinderkerstfeest, mw. ds. A.U. Melzer, levende kerststal 
24 dec 21.30 uur Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
25 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(Kerstmorgen) 
30 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. M.M. Schwarz, 

Voorthuizen 
31 dec 19.00 uur Vesperdienst , mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
   

2013   
03 jan 15.30 uur Viering Meulenvelden, r.-k. voorganger 
06 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. C. Klaver, Beek 
09 jan 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
10 jan 19.45 uur KiA werkgroep 
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