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Voorwoord 

 
Dromen en ontdekken 

 
God, help ons om zo nu en dan 
Even stil te staan, 
Zoals nu. 
Om na te denken 
Over onszelf en de wereld. 
Geef dat we dan dromen 
Over hoe het kan zijn. 
Dan ontdekken we ook 
Wat er nog moet veranderen. 

 
   Uit: ‘Medemens’ 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 februari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 13 januari t/m zondag 10 februari 2013 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Kerkdiensten in de tijd van de Epifanie (Gods openbaring in Jezus 
Christus) 
 
Nog in hoogstemming gaan we de liturgische tijd in van de Epifanie, wat 
betekent dat we Gods openbaring in Christus blijven vieren. In de komende 
weken horen we het verhaal van Jezus’ doop, de bruiloft van Kana of Jezus’ 
eerste wonder. Zijn prediking in de synagoge van Nazareth bemoedigt mensen, 
maar roept ook meteen weerstand op en als laatste verhaal de overvolle netten 
bij zijn visvangst en de eerste volgelingen die in Jezus’ voetsporen treden. 
Eigenlijk wordt in deze 5 zondagen in een notendop het hele evangelie verteld, 
verteld wat de openbaring van God in Christus voor de wereld betekent: het 
goede allereerst, maar ook dat het goede vanaf het begin weerstand oproept én 
dat er steeds weer mensen zijn die Jezus willen navolgen omdat ze gaan voor 
het goede, wat evangelie letterlijk betekent. 
Maar het was de Bijbel niet als die ons niet ook direct weer terugbrengt naar het 
dagelijks leven. Met Gods komst op aarde is de gebrokenheid van de wereld niet 
weggepoetst. We ervaren het dagelijks: onmacht, ziekte, verlies … De 
Bijbelteksten willen voorkomen dat we met het kerstverhaal op zak onszelf de 
hemel in dromen, omdat we ervan overtuigd zijn dat nu alles anders wordt. 
Geloof ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid. Ja, er is grote vreugde, 
maar ze roept ons juist op om de ogen niet te sluiten voor wat daarmee in 
tegenspraak is. …. Herodes (toen) de tetrarch, heeft zijn zinnen op het hoofd van 
Johannes gezet. Hij kan het goede niet verdragen, het knaagt namelijk aan zijn 
macht. 

 
13 januari 2013 – Eerste zondag na Epifanie, ‘terugkeer’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J.E. Roth-

Wijnands, Hummelo 
Collecte : Stichting Het Passion (Hummelo) 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Desiré Wenting  
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Jesaja 40:1-11; Lucas 3:15-16; 21-22 
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Johannes roept ons op tot omkeer, tot terugkeer. Het wonderlijke is dat zelfs 
Jezus zich onder zijn gehoor schaart en deze oproep op zich neemt. Hij laat zich 
net als iedereen door Johannes dopen. 
 
Een uitgeputte houthakker verspilde veel tijd en kracht omdat hij met een botte 
bijl werkte. ‘Ik heb geen tijd om de bijl te slijpen’, zei hij. Ik heb geen tijd …. 
Verspillen van energie omdat je alsmaar hetzelfde doet zonder verder na te 
denken, sneller, omdat het van je gevraagd wordt, omdat je geen tijd hebt. Je 
gunt je niet eens de tijd … ‘keer om’ is dan de oproep vanuit de Bijbeltekst deze 
week. Wacht, denk na, kijk, waar het je werkelijk om gaat. Als je deze vraag 
negeert en alleen gewoon doet wordt je ziel bot, stompt af wat je passie wekt. 
Soms heb je dan stilte nodig, tijd om stil te worden, te proeven, te toetsen of het 
werkelijk van belang is wat je doet. Wie zichzelf de tijd gunt, tot cadeau maakt, 
krijgt tijd cadeau. De Bijbel omschrijft dit als zegen van de Eeuwige die je dan 
mag ontvangen of gewoon opeens ontdekt. 

20 januari 2013 – Tweede zondag na Epifanie, ‘heerlijkheid’, week van  
       gebed voor de eenheid, oecumenische viering, waarin 
          ook aandacht is voor de Actie Kerkbalans 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed in de protestantse kerk, 

mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mevr. M. Kooijman en mevr. A. Makkinga 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11 
 
De wijn is op! Zonder wijn geen bruiloft. Op wonderlijke wijze door toedoen van 
mens en Jezus wordt er een nieuwe toekomst geschapen. Water wordt geproefd 
als allerbeste wijn. Zelfs een kleine, financiële bijdrage, door velen gegeven 
geeft nieuwe kansen. Ook het kerkenwerk kan niet zonder financiële bijdragen. 
Wat is het ons waard het gebouw te onderhouden, kinderen wegwijs te maken in 
de schriften, steun in tijden van rouw, de vreugde delen en vieren van geboorte 
en verbintenis. Kortom grote levensmomenten en vragen hebben een plek waar 
over kan worden nagedacht, gevierd en beleefd. Ja en dat kost geld, goed 
besteed en goed zorgvuldig beheerd maakt het bijzondere dingen mogelijk. Al 
vast dank voor uw bijdrage! 
 
Soms lijkt het dat alleen dingen van waarde zijn die snel tot succes leiden. De 
wereld, het leven in het algemeen gaat immers sneller. Jong zijn betekent vaak 
snel, flexibel en mobiel zijn. Als dat synoniem staat voor jong zijn, moet de 
oudere mens dan jong blijven? Of is het eerder de vraag die de Bijbel oproept 
‘bewaar je kinderlijke ziel’, ‘word aan kinderen gelijk’, zegt Jezus. Ook een kind 
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gaat langzaam, het geniet van het langzame. Als ouders aansporen nu toch 
eindelijk op te schieten met aankleden, vertraagt dit juist vaak. Niemand laat zich 
graag opjagen, toch? Zouden we deze heerlijkheid opnieuw mogen ontdekken? 
Langzaam als teken van spiritualiteit. Als we midden in het leven staan dan kan 
je in je werk niet zo maar langzaam zijn, je verliest waarschijnlijk dan je baan. 
Maar ook dan is de tegenpool nodig. Er zijn mensen die de hectiek van het 
bestaan ook mee naar huis nemen. Dat is geen zegen voor thuis. Als kind wil je 
niet de hectiek van je ouders, maar de presentie van vader of moeder. Zoals 
iedereen wil je zo graag dat de ander tijd neemt en dat is een hele kunst. 
 
Zie ook een stukje tekst over deze oecumenische dienst verderop in SAMEN 
 

27 januari 2013 – Derde zondag na Epifanie, ‘veelkleurige vrijheid’, 
    winteractiviteit 

10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 61:1-9; Lukas 4:14-21 
 
Jezus predikt in de synagoge. Hij legt de schrift uit, de weg van schepping, 
profetie en ballingschap. 
Hoe blijf je in het leven trouw aan wat het leven draagt. Richtlijnen biedt de 
Schrift ons aan, 10 zijn het er waar God zijn samenleving op wil bouwen. En 
altijd weer mensen die onze blik erop richten als gedrag afdwaalt en mensen hun 
bestaan voor zichzelf alleen willen opeisen. Jezus waarschuwt: samenleven is 
sámen-leven. Geen makkelijk boodschap, want respect, jezelf toespreken, 
openheid voor nieuwe wegen …. toen al riep het weerstand op. Met welk recht 
spreekt deze timmermanszoon in Gods naam? In eigen dorp blijkt het moeilijk 
om vrijheid te verkondigen. Jezus gaat ervoor: bevrijd leven brengt de opdracht 
met zich mee om de vrijheid te bewaren. Een existentieel gegeven! 
 
“Wacht op het wonder – als de tuinman wacht op het voorjaar”, dat zegt Antoine 
Saint-Exupéry. Een wonder, het wonder van bevrijd leven, kan men niet 
afdwingen. Wonderen gebeuren niet daar waar mensen in hectiek heen- en 
weerlopen. Wonderen gebeuren opeens als je stil kan vallen, waar je leert wat 
gevuld wachten is: Niet eisend verwachten, maar trouw-blijven aan je verlangen. 
Het wonder van de bloesem kan alleen degene zien die op de bloesem wacht. 
Ja, de tuinman maakt de weg klaar voor de komst van het voorjaar, maar hij kan 
nooit het moment bepalen of eerder creëren. Het voorjaar komt wanneer het wil. 
Wachten, uithouden, is een levenstaak, het vraagt om hoop en om haar 
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tweelingzusje geduld. Waar mensen samen-leven vraagt het om tijd tot groei, 
gevuld wachten, hoop en geduld bewaren. Wie zich daarin oefent zal oogsten, 
zegt de Schrift. 
 
Aansluitend de winteractiviteit, georganiseerd door de Evenementencommissie. 
Voor meer informatie, zie elders in deze SAMEN 
 

03 februari 2013 – Vierde zondag na Epifanie, ‘midden onder ons?’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Trudy Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jeremia 1:4-10; Lucas 4:21-30 
 
Jezus als profeet. Profeten hebben in de Bijbel altijd een tweeledige rol. Ze zijn 
mannen en vrouwen van God, en verdienen respect. Tegelijk zijn profeten 
mensen met een ongemakkelijke boodschap, ze leggen steeds weer de vinger 
op de zere plek van maatschappij en gemeenschap. Benoemen wat je liever stil 
wilt houden, tot op het gevaar voor eigen leven blijven zij spreken. Profeten 
geven onvermoeibaar aan waar dingen echt moeten veranderen. Maar 
veranderen … dat doen wij mensen niet zo makkelijk. En toch zijn de 
profetenstemmen in elke gemeenschap van essentieel belang. 
 
‘Als je haast hebt, maak dan een omweg’ zo zegt een oud spreekwoord. Als je 
daarover nadenkt kom je bij iets wezenlijks uit: wie op zijn doel afstormt, vergeet 
soms het belangrijkste. Men is zo gericht op een directe oplossing, dat men niet 
bedenkt hoe je het misschien ook anders zou kunnen doen. Wie op het pad van 
de oplossing ook tijd neemt om een omweg te maken wint aan tijd, tijd om na te 
denken waar het echt om gaat. Als je je die omweg gunt, wordt je horizon als het 
ware veel groter en misschien al wandelend komen andere betere oplossingen 
in je gedachten waar je nooit op was gekomen als je haastig die ene weg had 
gekozen. 
 

07 februari 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
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10 februari 2013 – Vijfde zondag na Epifanie, ‘over een andere boeg’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Rozemarijn de Kroon 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 6:1-8; Lukas 5:1-11 
 
De vissers zwoegen dag en nacht en de oogst is minimaal, niet genoeg om te 
kunnen bestaan. Jezus gaat met hen in gesprek: ‘Gooi het over een andere 
boeg.’ Ze nemen zijn advies letterlijk en de vangst is zo groot dat de boot bijna 
bezwijkt. ‘Gooi het over een andere boeg’ met een Godsvertrouwen, ook in onze 
tijd, levert dat een wonder op. 
 
Een oud spreekwoord zegt: ‘wat je vandaag kan doen, doe je niet pas morgen’. 
Voor velen een moraal tegen de luiheid. Maar er zit ook een ander appèl in. Het 
zet ons stil bij de waarde om in het nu en het hier te leven, volop tegenwoordig 
en present te zijn. Dat is een kunst en niet makkelijk. Het vraagt een vrijheid van 
binnen om het leven te genieten in de momenten die je gegeven worden. Niet 
zweverig, maar present. Het over een andere boeg gooien en goed kijken wat 
het resultaat ervan is. In de kerk leren we zo Gods presentie te ervaren. 
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Van de predikant 
2012 ligt achter ons, een vol jaar is het geweest voor onze gemeente. Allereerst 
wil ik u Gods zegen wensen voor dit nieuwe jaar, moge binnen de mogelijkheden 
het een jaar zijn van heil én zegen, inspiratie, gebed en steun. 
De kerst hebben we in al onze pluriformiteit gevierd. Met alle mooie muziek door 
organist, zangers én instrumentalisten kreeg het kerstverhaal diepte; teksten en 
muziek klonken vertrouwd én nieuw. De caroldienst-kerstavond-kerstochtend, 
terecht kan dit een Triduüm genoemd worden. Als cirkels trokken de diensten 
hun spoor rondom het grote mysterie: God die mens werd, in zoiets kwetsbaars 
als een pasgeboren kind. Mensenhanden die voor de groei mogen zorgen. 
Tradities die zo waardevol zijn houden we in ere, nieuwe wegen zoeken we om 
het ook in onze tijd verstaanbaar te maken, zichtbaar de betekenis van geloof in 
je eigen leven. Een van de hoogtepunten was het kinderkerstfeest. Dank aan 
alle kinderen die daarin een rol hebben gehad. Dank aan alle kinderen die 
samen met ouders, opa en oma naar het verhaal van ezeltje Zonderland en zijn 
vriend de os hebben gekeken en geluisterd en samen met Maria en Jozef naar 
de levende kerststal zijn gegaan.  
 
Een jaar vol inspiratie is het geweest.  
 
Mooie diensten, die door verschillende groepen zijn voorbereid. De joppers 
namen ons mee naar hun leefwereld, rap en muziek met bijzondere teksten. De 
belijdenis van Christien met gasten uit de hele wereld, studenten van TU Twente 
genoten van onze gastvrije gemeente. Pasen dit jaar met het zittend avondmaal 
op Witte Donderdag, de dankdag met de fruitmanden en bloemen, Allerzielen, 
moment van herdenken, het schuttersfeest waar ik samen met Pastor Aarsen de 
vendeliers van de schutterijen mocht groeten, de kinderprojecten, de 
openluchtdienst met een bijzondere groet vanuit All Together, de maandelijkse 
kerkdiensten in Meulenvelden waar o.a. ook ds. Käti van Bergen bijspringt. 
Het zondagse samenzijn is elke week weer een hoogtepunt. We leren met elkaar 
de Schrift te verstaan, wisselen lief en leed, ontdekken eigen talenten en 
proberen bij alles ook gasten en nieuwkomers welkom te heten. Bijzonder veel 
waardering langs deze weg voor alle (!) handen achter de schermen. Als u onze 
website bezoekt kunt u nog nagenieten van de prachtige foto’s die er geregeld 
op staan en waar onze webmaster probeert om alles up-to-date te houden. Geen 
gemakkelijke klus. 
 
Het afgelopen jaar zijn we ook begonnen om de standaard liturgieën te 
vernieuwen. Veel overleg is nodig en soms gaat het dan te snel en moeten 
dingen terecht weer gewijzigd worden. Zo blijft het gesprek levend over de 
essentie van liturgie, waarom doen we zoals we het doen. Waarin geeft ons de 
traditie houvast en waar zijn nieuwe vormen handig om de bedoeling dichter bij 
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de kerkganger te brengen, maar ook wat willen we echt bewaren aan woorden 
om geloof en het geheim van Gods aanwezigheid voelbaar te houden.  
 
Veel hebben we als gemeente georganiseerd om samen te leren. Eén van de 
pijlers van gemeente-zijn, want geloof leeft ook bij verdieping. De 
gespreksgroepen 40+, de inloopochtenden in Meulenvelden, de leesgroep, 
scholingsavonden voor pastorale medewerkers, de inloopmiddagen van de 50+ 
met elke keer weer een thema en vooral veel tijd om elkaar te ontmoeten, de 
gemeenteavonden rond Israël of ‘stilstaan bij het einde’. Eén voor één 
momenten waar gesprek en delen centraal staan, elkaar bevragen. Over geloof 
en het daadwerkelijk omzetten in leven en samenleven … je raakt er niet over 
uitgepraat en plannen genoeg. 
De kinderen in de catecheseleeftijd gingen op stap, op bezoek bij oudere 
gemeenteleden. Na voorbereiding werden er vragen gesteld en vooral veel 
geluisterd naar de bijzondere verhalen over het leven van die ander. De kinder-
lectorij is niet meer weg te denken, onze eerste kinderbijbel is al helemaal 
gelezen en dit seizoen stappen we over naar de ‘Prentenbijbel’ van Marije ten 
Cate (een mooi cadeau voor kinderen en kleinkinderen). Voor de joppers hebben 
we een mooi project aan de hand van het boek ‘God, Adonaj, Allah, vragen over 
drie grote religies’ van de KBS (ook dat is een mooi cadeau). Mogelijk dat we 
hier naast het bezoek aan Orientalis ook een bezoek aan een sjoel en een 
moskee koppelen. Meinie Visser, die bij ons stage loopt, zal o.a. dit mee 
oppakken. In ieder geval gaan we als gemeente naar de sjoel in Elburg; een 
wens die al heel lang op de rails staat en die nu ook dankzij Meinie 
daadwerkelijk georganiseerd kan worden! 
 
De oecumene versterkt zich dankzij de inzet van de taakgroep. Voor het zieken-
Triduüm in september waren oudere gemeenteleden uitgenodigd en ging ik voor 
in de openingsviering. De vespers in de advent zijn ook dit jaar goed bezocht en 
zorgvuldig voorbereid, de vredesdienst, pinksterwake, 4 mei herdenking, 
gebedsdienst van eenheid, ze zijn niet meer weg te denken en we leven mee bij 
alle veranderingen om zo samen de kerk zichtbaar te houden in een 
samenleving die roept om zingeving, antwoorden op vragen van spiritualiteit en 
Gods aanwezigheid. Mooi en dankbaar dat we hierin kunnen samen werken.  
 
In de 40 dagentijd hadden we de solidariteitsmaaltijd. Zoals elk jaar goed 
bezocht. Het verhaal wat het betekent om Christen te zijn in Indonesië was 
aangrijpend. De moed en de inzet om je geloof te kunnen vieren als je in de 
verdrukking bent, kunnen wij ons niet voorstellen, dankbaar dat we langs deze 
weg een authentiek verhaal hebben mogen delen. Later in het jaar organiseerde 
de KIA een Indonesische maaltijd. Met velen zijn we aangeschoven en hebben 
we genoten van de heerlijke maaltijd, met aansluitend een modeshow en (zoals 
we het gewend zijn) van jullie prachtige muziek. Dank. 
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Ook ben ik dankbaar dat de landelijke KIA ons project heeft 
gefinancierd,waarmee we collega’s in Roemenië en Hongarije scholing kunnen 
aanbieden op het gebied van pastoraat. In april en augustus ga ik nog naar 
Roemenië en mag dan de eerste diploma’s overhandigen. Een ander mooi 
initiatief, gesteund o.a. door de diaconieën, was het opzetten van de 
kledingbank. Veel, veel werk is er verzet!!! Het draait op volle kracht en al meer 
dan 100 gezinnen hebben kleding ontvangen. Naast de voedselbank een 
initiatief dat mensen tot steun kan zijn in zware tijden. 
 
Ook als gemeente kijken we over onze grenzen. Het bezoek op Pinksterochtend 
met het Pinksterverhaal gelezen in alle talen der wereld was indrukwekkend. All 
Together reisde af naar België, naar Turnhout, om daar aan een kerkdienst mee 
te werken. Jullie power en bewogenheid maakten ook daar de gemeente 
enthousiast. Dit jaar verwachten we een tegenbezoek en we verheugen ons al 
zeer. Sinds meer dan 30 jaar bestaat er een grenslandoverleg. Gemeenten uit 
Nederland en Duitsland ontmoeten elkaar 2x per jaar rondom een thema, een 
Bijbelstudie en het wel en wee van Nederlandse en Duitse gemeentes. Dit jaar 
mochten we 40 Duitse collega’s hier in Didam ontvangen.  
 
Alle activiteiten vragen om een goede coördinatie, om besturen. De kerkenraad 
buigt zich over de weg die we met elkaar als geloofsgemeenschap in ons dorp 
willen gaan. De groei vraagt om veranderingen en aanpassingen. Geregeld en 
zeker op hoogtijdagen is de kerk vol, waar we zo intens van genieten. Hoe 
kunnen we de kerk zo inrichten dat er voldoende ruimte blijft en is? Hoe kunnen 
we alle dingen blijven financieren en ons allen duidelijk blijven maken dat het 
werk in de eigen gemeente ook om geld vraagt, ondanks alle vrijwillige inzet; het 
blijft toch nodig. Helder en goed onderbouwd neemt de kerkenraad dan 
beslissingen. Ik kijk met groot vertrouwen terug op een goed bestuurlijk jaar, 
dankzij alle pluriformiteit ontstaat toch een gezamenlijke weg en weet je je als 
voorganger werkelijk gedragen door de ambtsdragers om je heen, alle 
medewerkers in pastoraat, kerkbeheer en diaconie, alle handen op 
zondagochtend en door de week achter de schermen, de klus van administratie 
en beheer ….. We gaan er samen voor en dan kan er werkelijk veel. Ja (!) een 
plek om trots op te zijn, waar we met elkaar het verhaal gaande houden en ons 
woordje roeren dankzij afvaardiging in de classicale en synodale besturen.  
 
Zo maken we ons op voor 2013. U bent en blijft altijd welkom. Is het een tijdje 
geleden, kom eens kijken op zondagochtend bij een van de groepen, of als u 
van zingen houdt: zing mee bij Cantorij of All Together.  
 
           ds. Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad 
 

KerstFEEST 2012: traditie in beweging 
 
Wellicht heeft u ook wel eens dat gevoel van “jammer dat het al weer voorbij is”. 
Aan de andere kant maakt dat bijzondere momenten juist bijzonder. Wij mogen 
als gemeente terugzien op een mooie, zinvolle en feestelijke kerstperiode.  Het 
begint uiteraard met de adventsperiode. Zoals elk jaar een fraaie 
bloemschikking. Dit maal rondom de letter Bét. Natuurlijk waren de  
adventsvespers er weer, ingetogen, met de psalmen als thema en met de 
terugkerende gezongen zegen. Voor de kinderen stond ezeltje Zonderland 
centraal. Het verhaal werd wel erg levend door de ezel die Herman ten Brinke 
gemaakt heeft. Elke week kwam de ezel naar binnen onder het zingen van sjok, 
sjok, sjok. 
Traditie in beweging. Dit jaar was er een mix van traditionele, bekende liederen 
en diensten en nieuwe liederen en een, voor ons, nieuwe vorm van kerstviering 
op 23 december, vierde advent: een Caroldienst. Een dienst waarin u het hele 
kerstverhaal kon volgen met de schriftlezingen met zorgvuldig gekozen liederen 
daarbij vanuit verschillende tradities en in verschillende talen. Een compliment 
voor de cantor die dat heeft uitgezocht. En dank uiteraard aan de zangers die 
deze dienst ondersteund hebben. De volgende dag, 24 december waren er twee 
diensten. De eerste de afsluiting van het kinderkerkproject, met ezeltje 
Zonderland en zijn vriend de os.  
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Traditiegetrouw was er weer de levende kerststal met fluitspel van  
Christien van der Vliet en het midwinterhoorn blazen van Ap Steenblik.  
 
Vervolgens de kerstnachtdienst waarin de cantorij de dienst heeft ondersteund 
met onder meer “ I wonder as I wander” een traditioneel kerstlied uit de 
Appalachen. Naast de cantorij mochten we luisteren naar het Laudamus Te 
gezongen door Jet de Lange en Trudi Boelee. U heeft gemerkt dat in de advent- 
en kersttijd af en toe het aloude Latijn naar voren kwam.  We zijn heel erg 
gewend aan het Latijnse Gloria in Excelcis Deo. Andere Latijnse zinnen zijn 
minder vertrouwd maar stammen ook uit de oude traditie.  
Een kerstnachtdienst onderscheidt zich sterk van de Kerstdienst. Dit jaar was dit 
verschil overduidelijk en als u beide hebt bezocht dan zal u daar geen spijt van 
hebben gehad. Een feestelijke afsluiting op eerste kerstdag. Feestelijk door de 
dienst zelf maar ook door de vele aanwezigen. Fijn dat u gekomen bent. Fijn dat 
u ook anderen heeft meegenomen naar deze dienst. In deze dienst feestelijke 
trompetklanken van Jussi Schmidt begeleid door Rolf. Na lange tijd oefenen kon 
dit jaar All Together dan “Sound of the Round” laten horen. Veel tijd kostte de 
voorbereiding maar het resultaat was er dan ook naar. Daarmee sloten we het 
drieluik van 23, 24 en 25 december af. Hiermee kunnen we terugkijken op een 
bijzondere serie diensten. Dit is mogelijk omdat zoveel mensen hier een bijdrage 
aan leveren. Zonder die ondersteuning zou dit niet mogelijk zijn. Onze dank! Als 
laatste een dankwoord aan Annette dat zij de diensten zo ingevuld heeft en tot 
een geheel heeft gemaakt.  
Afsluitend het volgende: met kerst worden liederen gezongen die veelal alleen in 
die tijd of soms alleen op kerstavond worden gezongen. U begrijpt het al, 
daarmee begon ik dit stuk, dat maakt het juist bijzonder. Maar met een lied kan 
je makkelijk een jaar doen als je er echt mee aan de slag gaat: “Leer ons bij Uw 
kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis, leer ons in Uw naam geloven, neem 
ons eens in ’t Vaderhuis. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens 
behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.  
Kerst 2012 ligt nu achter ons. We staan voor een heel nieuw jaar. Een jaar 
waarin weer van alles staat te gebeuren. Een jaar waarin u hopelijk weer aan 
allerlei activiteiten meedoet. Mag ik voor dat nieuwe jaar u alle goeds 
toewensen? 
          Met vriendelijke groeten,  
            Johan Boelee 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Actie kerkbalans 2013 
Bij het opstellen van de begroting voor 2013 zijn we uitgegaan van een 
inschatting van de resultaten van 2012. De inkomsten van vrijwillige bijdragen 
spelen daar zoals altijd een belangrijke rol in. Het afgelopen jaar hebben we ons 
mogen verheugen in vele toezeggingen in het kader van actie Kerkbalans 2012. 
 
Maar…. nog niet alle toegezegde bedragen zijn binnen; soms ook van mensen 
die hebben toegezegd vóór een bepaalde datum hun betaling te verrichten. 
Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft 
alsnog doen?  
 
Op 13 januari gaat de actie Kerkbalans 2013 van start. We vragen u dan om een 
toezegging als bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2013. De 
actie heeft als thema “wat is de Kerk u/mij waard?” We vragen u op de 
man/vrouw af om over die vraag na te willen denken. Want de kerk is het waard 
om je voor in te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen. 
 
Een 30-tal vrijwilligers gaan weer op pad om de bekende kerkbalansenvelop bij u 
af te geven. In deze envelop vindt u o.a. een informatiefolder, een brief van het 
college van kerkrentmeesters en een toezeggingsformulier waarop u kunt 
aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. U mag 
dit toezeggingsformulier in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. De 
antwoordenvelop, voorzien van uw naam en adres, wordt weer bij u opgehaald. 
 
Het college van kerkrentmeesters ziet uw antwoord met vertrouwen tegemoet. 
 
 
 
 
      Belangrijk 
Bij betaling zonder gebruik van de bijgesloten acceptgiro graag altijd  
het 16-cijferige betalingskenmerk vermelden!! 
Dus ook bij automatische betalingen en periodieke opdrachten. 
 
Andere omschrijvingen zoals 'kerkbalans', 'KB', 'vrijwillige bijdrage' en dergelijke 
worden bij de digitale verwerking in de bijdrage-administratie niet herkend en 
betekenen veel extra werk voor de bijdrage-administrateur. 
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Collecten in het vierde kwartaal 2012 
 

 
 
            Wim Kooijman 

Van de secretaris 
In de maand december is er geen vergadering geweest, maar ook is er verder 
niets te melden. 
Rest ons, u allen een heel voorspoedig 2013 en goede gezondheid toe te 
wensen!  
 

Collectebonnen  
U kunt de collecte ook voldoen 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 

€
Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 180,37 

Hoofdcollecte
Kerk en Israël 86,92 
Ned. Bijbelgenootschap 54,20 
Hervormingsdag 74,51 
Missionair werk en kerkgroei 60,00 
Pastoraat 26,12 

Werk in onze eigen gemeente 75,61 
Kinderkerk 68,45 

Algemeen diaconaal werk 130,56 
Kerk in Actie – zending 154,42 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 37,10 
Kerk in Actie – diaconaat 42,70 
Kerk in Actie – kinderen in de knel 2x 336,81 
Hospice Didam 55,90 
Lilianefonds 88,34 

Uitgangscollecte
Werk in onze eigen gemeente 14x 834,67 

Totaal 2.306,68 
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10 bonnen van € 1,00 voor. De kaarten kunnen contant voldaan 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! Want wij zijn niet de enige gebruikers 
van deze ruimtes, ook derden maken er regelmatig gebruik van.  
            
           Herman Makkinga 
 
 

College van Diakenen 
Resultaat oproep ‘goede doelen gevraagd’ 
Net als vorig jaar heeft de diaconie u ook dit jaar gevraagd goede doelen aan te 
dragen die u na aan het hart liggen. Dit in aanvulling op de noodhulp en lopende 
acties. Dit jaar waren er wat minder reacties dan vorig jaar, dat is jammer. Maar 
ook volgend jaar zullen we deze oproep weer doen, u heeft dus een heel jaar om 
er alvast over na te denken. Deze goede doelen moeten overigens wel voldoen 
aan een aantal criteria, zo kunnen we geen giften doen aan individuen of storten 
op bankrekeningen van personen, het moeten geregistreerde stichtingen zijn. 
 
Dit jaar hebben we het beschikbare budget voor de helft besteed aan doelen in 
het binnenland en voor de helft aan doelen in het buitenland. Hieronder volgt een 
overzicht: 

Binnenland: 
• Minimaweken Klooster Huissen. Zij verzorgen voor vrouwen in de bijstand 

met kinderen korte vakanties. Naast ontspanning zijn er o.a. ook activiteiten 
voor het versterken van de zelfredzaamheid en hulp bij de opvoeding, 
waardoor de vrouwen sterker in het leven komen te staan. 

• Kledingbank. De kledingbank in Didam draait volop en heeft al een aantal 
gezinnen die het moeilijk hebben in de kleren gestoken. Onze bijdrage is 
vooral bedoeld voor de dekking van de algemene kosten en het aanschaffen 
van snel slijtende kleding, zoals onderbroeken en sokken.  

• Stichting Passion Hummelo. Dit is een opvanghuis voor verslaafden en 
daklozen in een rustige omgeving, waar ze een luisterend oor en rust kunnen 
vinden. De geboden hulp dient vaak als aanloop naar betere 
leefomstandigheden. 

• INLIA. Het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan 
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asielzoekers in nood. Hierbij gaat het vooral om uitgeprocedeerde 
asielzoekers die geen recht op opvang hebben, maar niet kunnen worden 
uitgezet. Zij verdwijnen vaak in de illegaliteit zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. 

 

Buitenland: 
• SOS kinderdorpen gelooft in de ontwikkeling van kinderen als voorwaarde 

voor een betere toekomst. Om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige 
volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen 
de veiligheid van een liefdevolle familie. Familie staat in ons werk centraal en 
daarom werken wij met een lange termijn gerichte kwalitatieve aanpak. 

• Stichting IntReS is een non-profit organisatie, die zich bezig houdt met het 
organiseren van missies naar landen waar een tekort is aan medische 
voorzieningen. Deze hulp bestaat uit het zenden van een voltallig 
operatieteam, dat zich richt op reconstructieve chirurgie in de meest ruime zin 
van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen die thuis brandwonden 
hebben opgelopen door de primitieve kookvoorzieningen in sloppenwijken. 

• Artsen zonder grenzen, biedt medische noodhulp aan slachtoffers van 
rampen, oorlogen en epidemieën. Dit jaar was er een actie voor donaties in de 
vorm van concrete hulp, bijv. het aanschaffen van 9000 liter water, een paar 
honderd vaccins, etc. De diaconie heeft hier gebruik van gemaakt en een 
donatie gedaan. 

 
We bedanken u voor uw inbreng en hopen ook volgend jaar weer te mogen 
rekenen op uw aanbevelingen. 
           Namens de diaconie, 
           Marijn de Kroon 

Kerkinactie 

            
 
 

Certificaat 
Als werkgroep Kerk in Actie Didam hebben we een certificaat ontvangen voor 
ons werk van de afgelopen 40 dagentijd 2012. Daar zijn we blij mee.  
Maar u hebt het ons toch allemaal mogelijk gemaakt.  
U bent de gulle gever voor deze mooie projecten.  
De werkgroep wil deze dank dan ook graag aan u doorgeven. 
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Nieuw leven 
We zitten nog in de kersttijd maar kijken al stil vooruit naar Pasen met de 
40dagentijdcampagne 2013 Nieuw leven. 
Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en 
geloven, met vieren en vasten.  
Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen 
mensen nieuwe moed.  
Verweg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de 
rest van hun leven.  
Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven!  
De 40dagentijd begint in 2013 op Aswoensdag 13 februari en loopt tot en met 
stille zaterdag 30 maart.  
Op zondag 31 maart is het Pasen. 
 

CCTS Jessore Bangladesh 
De directeur van de Technische school dhr. Biswas heeft een 
Kerst/Nieuwjaarsgroet gestuurd die we in de kerkhal hebben opgehangen. 

May the wonder and joy 
of the Cristmas season, 

fill your hearts and your homes 
with lots of Goods things.  

Merry Christmas 
and a 

Bright New Year 
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Ook wij hebben een groet naar Bangladesh gestuurd met de namen van onze 
kerkgangers. 
De boekentafel voor ons avondmaalsproject CCTS Jessore staat er weer op de 
laatste zondag van de maand, dus 27 januari weer. 
          Namens de Werkgroep 
          Klaas van Hamburg 
 

Herinrichting Kerkzaal 
 
In de laatste vergadering van de kerkenraad is verslag gedaan van de reacties 
tot dan toe; er zijn 5 reacties binnen gekomen, dat waren er veel minder dan we 
hadden verwacht! 
De kerkenraad vroeg zich af of het onderliggende verhaal wel duidelijk is 
geweest omdat men niet heeft gereageerd, noch positief, noch negatief. 
Eind 2011 is in de bezinningsdag van de kerkenraad die in Huissen werd 
gehouden, gesproken over Kerk zijn. Daar kwam de kerkzaal ook ter sprake. Het 
eindresultaat was dat  een andere opstelling/inrichting meer mogelijkheden zou 
kunnen bieden, meer flexibiliteit en meer mogelijkheden voor de koren om zich 
op te stellen. Vooral het laatst genoemde is in de huidige opstelling vooral met 
All Together erg lastig. In andere kerken wordt gebruikt gemaakt van nieuwe 
audio-, beeld- en elektronicatechnieken, waardoor zaken makkelijker te 
verwezenlijken zijn of op den duur besparingen opleveren. Kerkenraadsleden 
werden regelmatig getipt: ‘kijk eens op internet bij de …..kerk, daar hebben ze zo 
mooi omgebouwd’, ‘ik was in …… wat hebben ze daar moderne zaken, dat is 
ook wel iets voor ons!’ Hierdoor werd het idee geboren om te kijken naar een 
eventuele herindeling van de kerkzaal en een opdracht aan het College van 
Kerkrentmeesters (de beheerders) te geven. In het College werd het idee 
geboren om u als gebruiker in te schakelen! Want .. en ik zeg het nogmaals, de 
goede ideeën komen soms uit onverwachte hoek. Ik ben er van overtuigd dat 
onze kerkzaal zich leent voor een andere opstelling. Mits u dat wilt! Ik denk bv. 
terug aan de bijzondere Avondmaalsdienst zittend aan tafel of de 
Vesperdiensten afgelopen Advent.  
Tenslotte wil ik nogmaals vragen om te reageren, hetzij met een nieuw plan, 
hetzij met de mededeling: laat alles zoals het is of de opstelling maakt mij niet 
uit. Sla de oude Samen (nr 6 augustus 2012) er nog eens voor op, heeft u die 
niet meer dan kunt u de “voorwaarden” bij Ap Folmer of bij mij krijgen of inzien 
via http://www.pkn-didam.nl - Actueel – Kerkblad Samen. 
Ik wil sluiten zoals ik de vorige keer heb afgesloten: Laat zien dat we in een 
creatieve kerkgemeenschap leven!  
                                                                                  Herman Makkinga 
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Pastorale Scholing 
Verslag van de Pastorale Scholing op 31 okt. 2012. 
 
De avond begon goed met een heerlijke maaltijd waarbij we 2 soepen mochten 
proeven, konden kiezen uit maar liefst 4 stoofschotels en ook nog eens verwend 
werden met 2 toetjes. 
Alles kosteloos door de pastorale medewerkers zelf bereid. Geweldig. Na het af- 
en opruimen was het tijd voor het zwaardere werk waar we welgemoed aan 
begonnen. 
 
Het thema voor de scholing was Contextueel Pastoraat uit het boekje 
Levensecht. 
Annette Melzer wees er in haar inleiding op dat je als bezoeker vroeg of laat te 
maken krijgt met emoties, zowel bij de bezochte als bij de bezoeker. 
Ze stond stil bij de 4 basis-emoties blij, boos, bedroefd en bang, die alle 
informatie geven over de behoeften van een mens. Aan de hand van 
voorbeelden werd er gediscussieerd over de mogelijkheden om de achtergrond 
van bepaalde emoties te leren kennen. Zo kun je door het stellen van gerichte 
vragen beter inzicht krijgen in wat een mens beweegt. Begrijp je de context 
beter. 
Het werd ons wederom duidelijk dat het omgaan met emoties niet alleen vraagt 
om reacties vanuit je intuïtie en je hart, maar dat het ook gaat om inzichten die 
we verkrijgen door de omgang met de mensen. Kortom: goed reageren doe je 
met hoofd, hart en handen. 
 
Al met al een prima avond waardoor we ons beter toegerust voelden. 
 
           Herma ten Brinke 

“Trouw zijn” 
 
Gemeenteavond op 27 februari 2013, met als thema: “Trouw zijn” 
 
De taakgroep pastoraat heeft vorig jaar een gemeenteavond georganiseerd met 
het thema: “omgaan met het levenseinde”. 
Tijdens die avond bleek dat er een grote behoefte was aan een pastorale 
gespreksavond. 
Als taakgroep willen wij hier graag gehoor aan geven. Onder leiding van onze 
predikant Annette Melzer zijn wij met een paar mensen uit het pastoraat bezig 
weer een gemeenteavond te organiseren. 
 
Dit keer zal het thema: “Trouw zijn”.  
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Hoe kunnen wij als kerk trouw zijn? 
 
Trouw zijn is doen wat je belooft, zwijgen waar nodig, luisteren naar de ander en 
na een tijdje weer eens informeren hoe het nu is. Maar trouw zijn betekent ook 
dat je eerlijk bent en oprecht. Trouw zijn is vasthouden. Vasthouden aan elkaar, 
vasthouden aan waar je in gelooft en vasthouden aan wie je zelf bent. Soms lukt 
dat niet. Krijg of geef je onvoldoende ruimte, of is het vertrouwen zodanig 
beschadigd, dat je niet samen verder kunt. Dan betekent trouw zijn soms ook 
juist dat je de ander los moet laten, om trouw te kunnen blijven aan jezelf of waar 
je in gelooft. Loslaten in vertrouwen dat we allen gedragen worden door de Heer 
die nooit loslaat, die trouw blijft tot in eeuwigheid. 
 
De avond vindt plaats op woensdag 27 februari 2013. 
Om 19.45 uur staat de koffie klaar, en om 22.00 uur zal de avond worden 
afgesloten. 
 
Noteer vast in uw nieuwe agenda!!  
        Namens de taakgroep pastoraat,  
            Dieneke Ros. 

Oecumenische dienst 
Wereldwijde bezinning 
 
De gebedsweek voor de eenheid van kerken: wereldwijd wordt dit gevierd in 
januari, ditmaal van 20-27 januari 2013. 
 
De oecumenische dienst in Didam zal plaatsvinden in de protestantse kerk, 
Torenstraat 10, op zondag 20 januari om 10 uur. Thema: wandelen met God. 
Kijk naar je levensweg als een pelgrimage. Je kiest je weg op een ongedwongen 
manier, je stelt je open voor wat je omgeving je aanreikt. Je probeert je te richten 
op trouw, nederigheid, gerechtigheid en vrede in samenwerking met alle 
christenen. In de kerkdienst zal gebruik worden gemaakt van materiaal uit India. 
Ruim 300 miljoen mensen daar leven aan de onderkant van de samenleving. Het 
zijn de Dalits, de ongenaakbaren, de mensen zonder rechten. Velen van hen 
beleven het christelijk geloof als bevrijdend. In Christus is immers geen 
onderscheid tussen slaaf en vrije, een ieder staat gelijk voor God. Naast drie 
korte overdenkingen wordt er in de dienst natuurlijk ook veel gezongen en 
gebeden.  
 
U bent van harte uitgenodigd.  
            Wim Locher 
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Inloopmiddag 
 
Daar de weergoden ons niet gunstig gezind waren, was onze verwachting voor 
de opkomst op onze inloopmiddag niet hoog gespannen. 
Maar we waren toch nog met ruim 20 belangstellenden en we hadden met elkaar 
een gezellige middag. Piet Luitwieler vertoonde weer enkele door hem 
vervaardigde filmpjes, evenals een door Klaas van Hamburg gemaakte 
fotosessie van de Rijnstrangen bij Aerdt. 
De volgende bijeenkomst plannen we op donderdag 24 januari a.s. weer van 
14.30 – 16.30 uur in het zaaltje achter de kerk. 
Voor diegenen die ook wel eens zo’n middag willen bijwonen, u hoeft zich niet 
aan deze tijden te houden, u mag gerust om b.v. 15.00 uur binnenkomen of om 
16.00 uur weer vertrekken als u dat beter uitkomt. 
We willen u ook ophalen en weer thuis brengen wanneer u moeilijk ter been bent 
of geen vervoer hebt. 
Belt u dan naar nummer 223357 en het wordt geregeld. 
            Jan Hagen 

Reünie Albert Schweitzerschool 
De directie van de Albert Schweitzerschool meldt: 
 
“De eerste lagere school op protestants-christelijke grondslag in Didam is 
dinsdagavond officieel geopend. De school, een tweeklassige semipermanent 
gebouw nabij de Ned. Hervormde Kerk, heeft de naam Kindergemeenschap 
Albert Schweitzer meegekregen.” 
 
Dit krantenbericht uit september 1966 beschrijft de oprichting van de Albert 
Schweitzerschool, die mede tot stand is gekomen dankzij de inzet van de 
Kerkenraad van de Hervormde Gemeente o.l.v. Ds. J. Verburg. 
In 1974 verhuisde de inmiddels groot geworden school naar het huidige gebouw 
aan de Lupinenstraat. Daar verrijst momenteel een nieuw schoolgebouw en in 
de loop van 2013 zal ‘De Albert Schweitzer’ naar deze nieuwbouw verhuizen. 
Het oude schoolgebouw wordt afgebroken. We grijpen deze gelegenheid aan – 
zo tussen ons 45- en 50-jarig bestaan – om een reünie te organiseren op 
zaterdagmiddag 6 april 2013 en hiermee oud-leerlingen en -personeelsleden de 
gelegenheid te geven nog één keer door het vertrouwde schoolgebouw te lopen 
en herinneringen op te halen aan deze tijd. 
 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.albertschweitzer.nl/reunie. 
 
           Jolanda Spijker 
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We kregen ook een melding van een gemeentelid: 
 
Ik las in het Montferland Journaal dat er een reünie wordt georganiseerd voor 
alle oud-leerlingen op 6 april 2013, omdat de school wordt afgebroken. 
Wat zou het fijn zijn als ‘wij ouders’ onze uitgevlogen kinderen op de hoogte 
stellen van dit gegeven, om nog een keer door de school te lopen en oude 
klasgenoten te ontmoeten. Het is ook op de site te lezen, daar zijn ook foto’s en 
verdere gegevens over de reünie te bekijken. 
Alles is te zien op www.albertschweitzer.nl Als je dan reünie aanklikt, zie je alle 
gegevens. 
           Ine Vreeman-Jansen 
 
 

Winteractiviteit 
Zondag 27 januari 2013 hebben we een bijzondere activiteit op de planning 
staan! 

 
We willen een kunstwerk voor in de hal maken en daar 
hebben we uw/jullie hulp bij nodig! Kom daarom allen naar 
de kerk en draag uw/jullie 
steentje bij, zowel letterlijk als 
figuurlijk! 
 

Het programma zal er ongeveer zó uit gaan zien: 
 
10:00 uur: kerkdienst 
11:00 uur: koffie drinken, met wat lekkers erbij 
12:00 uur: start van de activiteit, neem de (lees)bril mee en een schort 
16:00 uur: einde van de activiteit (ongeveer) 
 
Eten doen we ook nog, dat zal ergens tussen de activiteit door plaatsvinden! 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl of telefonisch: 
221752 
Liefst vóór 20 januari! 
 
         De Evenementencommissie 
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Personalia 
Groet 
• Anneke Dienske(scriba) heeft een kaartje ontvangen met de volgende 

woorden: 
 
Met een hartelijke groet voor de hele gemeente! 
Ik hoop dat het goed met jullie gaat. 
 

     Wessel ten Boom 
 

Gedoopt 
• 16 december Britt Buunk  De Linde 11. 
•  

Geboren 
• 15 november Liselot Eysink  Doetinchemseweg 87. 
•  

Gevestigd 
• Mevr.E. H. Mussche   Bodenclauwstraat 1. 
• Dhr. G.J.H. Beernink   Rozenstraat 44. 
•  

Vertrokken 
• Naar Den Haag    Mevr.S.P. van der Meijde, Heeghstraat 47. 
• Naar Doesburg    Mevr.M.Hartemink, Tolweg 11. 
• Naar het buitenland   Dhr.H.J.W.Scholten, Breideweg 22. 
• Naar Groesbeek   Mevr. S. Plantinga, Karrewiel 3. 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 februari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Van de redactie 

 
De redactie van SAMEN wenst U allen een gezegend en vreugdevol 2012. 

 
    Verschijningsdata SAMEN 2013 
 
Kopij inleveren 
uiterlijk 

opmerking Verschijningsdatum Nr 

1 januari 2013   zondag 13 januari 2013 1 
5 februari 2013 Start 40-

dagentijd 
zondag 17 februari 2013 2 

12 maart 2013 Palmpasen zondag 24 maart 2013 3 
23 april 2013   zondag 5 mei 2013 4 
11 juni 2013   zondag 23 juni 2013 5 
13 augustus 2013   zondag 25 augustus 2013 6 
1 oktober 2013   zondag 13 oktober 2013 7 
19 november 2013 1e advent zondag 1 december 2013 8 
7 januari 2014   zondag 19 januari 2014 1 
25 februari 2014 Start 40-

dagentijd 
zondag 9 maart 2014 2 
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Agenda 

 
13 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J.E. Roth-Wijnands, 

Hummelo 
13-27 jan      Actie Kerkbalans 2013 
15 jan 14.30 uur Overleg gemeenteavond ten huize van mw. D. Ros 
20 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
22 jan   20.00 uur  College van Kerkrentmeesters 
24 jan 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
27 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
29 jan   18.30 uur  Inleveren Kerkbalansenveloppen (kerkhuis) 
03 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
05 feb 14.00 uur Pastoraatsvergadering 
07 feb 15.30 uur Viering Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
10 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
14 feb   14.00 uur Verjaardagsfonds 
15 feb 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
17 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
19 feb   20.00 uur  College van Kerkrentmeesters 
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