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Voorwoord 
      
    O Liefde die verborgen zijt 

 
 
O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan,  
het wordt verraden en verdaan.  
 
Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 

De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn.  
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 

opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
         Schulte Nordholt 
         Liedboek voor de Kerken, gezang 176 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 17 februari t/m zondag 17 maart 2013 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 

David 
mens en koning door God gezalfd 

 
In de 40-dagentijd lezen we in de dienst uit 1 en 2 Samuel een bloemlezing van 
de verhalen over David; zijn koningschap en zijn menselijkheid staan dan 
centraal. Samuel is de profeet in die tijd. In de opbouw van hun samenleven 
klonk steeds meer de roep uit het volk naar God om een koning, een zichtbare 
leider. Saul werd door Samuel tot eerste koning over Israël gezalfd. Het 
koningschap viel hem zwaar, de druk was buitengewoon groot.  
Samuel is een figuur in een tijd van grote verandering. Hij is de laatste van de 
rechters, geboren in een tijd dat het land inclusief de godsdienst onbestuurbaar 
is en in verval. Er dreigt een oorlog met de Filistijnen en de Amalekieten. Het 
volk wil nu eindelijk een koning net als de andere volken. Daar wordt heil van 
verwacht … een sterke man die krachten kan bundelen. Samuel heeft zich daar 
altijd tegen verzet, maar uiteindelijk ging hij in Gods naam maar op zoek naar 
een geschikte koning. 
De boeken van Samuel en daaraan aansluitend de boeken Koningen laten zich 
bijna lezen als een historische roman over deze belangrijke periode van Israël … 
maar het is geen roman. Het is een verhaal over geloof houden en 
gemeenschap opbouwen in moeilijke tijden. Het is een verhaal over menselijke 
reacties in het aangezicht van jaloezie en onrecht. We leren zien hoe er bij alle 
menselijke onvolmaaktheid ook steeds een kans ligt tot omkeer, de poging om 
als mens volstrekt andere keuzes te maken dan ‘normaliter’ van je wordt 
verwacht. Deze keuzes geven wonderlijke nieuwe openingen in het menselijk 
bestaan. David is daarin een leermeester. Bij dit alles de opdracht van het 
koningschap. Zal David de verwachting van het volk waar kunnen maken en 
tegelijk als mens standhouden? 
 
We leren David kennen als een man van tegenstellingen. Als jongste broertje 
neemt hij het op tegen koning Saul, overwint hij de reus Goliath, wordt een 
succesrijke vrijheidsstrijder en rivaal van Saul. Hij moet aanvallen en vluchten, 
maar bij alles houdt hij respect voor zijn koning, voor wie hij afwisselend een 
troostrijke muziekmaker is en een vechter. Sterk en trouw in zijn vriendschap, 
overspelig in de liefde. Een opportunist, ook als hij zelf koning is en Jeruzalem 
tot hoofdstad heeft gemaakt. Hij ontwikkelt zich als een groot bestuurder, stichter 
en beheerder van een rijk met 12 stammen. Maar in de intriges om de troon, 
waar ook zijn eigen zonen bij betrokken zijn, verliest hij de controle. Hij wordt 
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bedrogen en gebruikt. Hij is een trouw man, maar onder zijn koningschap 
worden slachtpartijen aangericht. Hij beschermt de heilige traditie van zijn God, 
de Geest van God ligt op hem, maar de tempel mag hij niet bouwen. Uit dat huis, 
uit het geslacht van David zal ooit de Messias worden geboren. 

 
17 februari 2013 – 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : 40-dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Melissa de Rijder 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 1 Samuel 16, Hebreeën 1:1-9 
 
David is in de traditie van Tenach en evangelie, synagoge en kerk uitgegroeid tot 
een mens met messiaanse trekken. Een messiaanse koning. Niet voor niets 
wordt Jezus geplaatst in de lijn van koning David. De Bijbelse David staat wel 
degelijk met zijn voeten op de grond. Mens ten voeten uit. Hij zit geregeld vast in 
de modder en de pijn die bij het leven horen en moet cruciale beslissingen 
nemen en de gevolgen durven dragen. David in zijn onvolmaaktheid groeit uit tot 
messiaans rolmodel. Vandaag horen we hoe David ‘erbij komt’. Letterlijk 
weggeroepen achter de schapen vandaan. Iedereen was er, hij werd niet eens 
gemist en men zou al met het eten beginnen. Maar dan was er het profetische 
oog van Samuel die zag dat het getal niet compleet was. De jongste werd er 
toch nog bij geroepen. Op de jongste werd gewacht. Ooit zal die verre kleinzoon 
van David een verhaal vertellen over een vader die wacht op de jongste. 

24 februari 2013 – 2e zondag van de 40-dagentijd, 
     doopdienst Van Liselot Eysink 

10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : 40-dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : 1 Samuel 24; Handelingen 26:9-18 
 
De geschiedenis van Saul en David begint met liefde. Saul hield van David zodra 
hij voor hem stond, zegt het verhaal. Toen kwam zijn zoon Jonathan. Hij hield 
zoveel van David en David van hem dat hun zielen als het ware in elkaar waren 
verstrengeld. Saul begon steken van jaloezie te voelen en stuurde David naar 
het slagveld. Maar David stierf niet, integendeel, hij was succesvol en de 
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vrouwen zongen een lied over Saul die duizenden versloeg en David die 
tienduizenden versloeg. Zodra de publieke affectie naar de kant van David 
overhelde, begon Saul zich kwaad te maken en wantrouwen jegens David op te 
bouwen. Wantrouwen en jaloezie zo groot dat hij David vervolgt en David moet 
vluchten. Wat toen in de grot van Engedi gebeurde, lezen we deze zondag. 

03 maart 2013 – 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. W.E. Onderwater, 

Aalten 
Collecte : Kerk in Actie, zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 2 Sam 12;16-25, Rom 4:1-8 
 
David is op een van de meest kwetsbare momenten die een mens in zijn leven 
kan overkomen. Het kind van hem en Batseba is stervende. We lezen hoe die 
grote vorstelijke koning in de tempel op de grond ligt. Heel zijn leven trekt aan 
hem voorbij. Het lijkt even Goede Vrijdag. David ziet de wegen onder ogen die 
doodlopen. Hij vast en vast en hoopt op redding. Het mag niet baten. Het kind 
sterft nog voordat het een naam heeft. Wat gaat David doen? Wat gaat Batseba 
doen? Wat de Eeuwige? Als David hoort dat het kind is gestorven, staat hij op, 
gaat naar Batseba. Is er toekomst waarin de dood van hun kind gedragen kan 
worden? 

07 maart 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
 
 

10 maart 2013 – 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie, diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Sam 14:1-24; Lk 15:11-32 
 
David heeft grote problemen met zijn zonen. Misdaad na misdaad. Hoe moet je 
als vader reageren? David rouwt hartstochtelijk om opnieuw een zoon die hij 
heeft verloren en om de zoon die moest vluchten, Amnon en Absalom. In dit 
schokkend verhaal, schokkend als de werkelijkheid zelf, komt er een 
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onverwachte weg. Een wijze vrouw uit Tekoa helpt Joab, Davids neef om David 
te bereiken. Via haar verhaal probeert hij tot David door te dringen, wat soms 
beter werkt dan iemand rechtstreeks te confronteren. “Sterven”, zegt zij, ”zullen 
we allemaal; we zijn als water dat in de aarde wegvloeit als het niet wordt 
opgevangen.” Een wonderlijke onsterfelijke zin. Je blijft er over nadenken. Wat 
wordt ermee bedoeld? Zoiets misschien als: “Sterven zullen we allemaal, laten 
we daarom zorgvuldig met elkaar omgaan en proberen elkaar in de ogen te 
blijven kijken, ook al kost dat moeite?” 
 

17 maart 2013 – 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H. Günther-van 

Dijk, Deventer 
Collecte : 40-dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : 2 Sam 15:1-12; 1 Petrus 1:22-2:10 
 
Davids koningschap gaat ten onder. Begonnen is het met dat alle 12 stammen 
hem zalfden tot koning. Hij versloeg de vijanden, bracht de ark naar Jeruzalem 
terug en handhaafde recht en gerechtigheid. Dat was zijn hoogtij, hij 
beantwoordde zijn roeping tot koning, maar dan anders: een koningschap met 
messiaanse sporen. Maar het werd ingewikkeld. Kan een mens dit blijven 
volhouden? Bovenmenselijk zijn soms de taken die we van anderen verwachten 
en als het dan niet lukt …? Tot de dag van vandaag wordt de ander dan op onze 
te hoge verwachting afgerekend. De koning blijkt gewoon mens te zijn met 
zwakheden, kwetsbaar, ’aantastbaar’ in zijn vaderschap, in zijn passie. Davids 
koningschap kent zijn neergang. David vlucht opnieuw, nu voor zijn eigen zoon. 
 

Van de predikant 
40-dagentijd, 7 weken even anders leven 
De komende tijd wordt ook de vastentijd genoemd. Vasten wordt makkelijker als 
je het met iemand samen doet. 7 weken lang iets laten of juist iets doen waar je 
anders nooit aan toe komt. Een tijd van inkeer, bezinning die in daadwerkelijk 
doen wordt omgezet. Bijv. ‘lang was ik ontevreden over mezelf omdat het niet 
lukte om ‘s avonds nog iets te doen als alles aan kant was. Hangen voor de TV 
en opeens was de avond weer voorbij. Eigenlijk wenste ik zo om de tijd te 
gebruiken om weer energie te krijgen, een brief te schrijven, muziek te luisteren 
… waarom lukte me dat toch nooit? Vorig jaar tijdens deze 7 weken heb ik het 
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gewoon gedaan. Het begin was moeilijk, maar gaandeweg zijn er veel brieven 
geschreven, is er eens uitvoerig gebeld … ik kreeg opeens tijd én energie’. Of 
iemand anders die zich voornam elke dag een uur te wandelen en daarbij op te 
letten wat ze tegen kwam … ‘ik merkte dat door deze dagelijkse wandelingen 
iets gebeurde met mij. Na de 7 weken ben ik het gewoon blijven doen’. 
 

Doop van Liselot Eysink 
Op 24 februari wordt Liselot gedoopt, zusje van Joost. We zijn elke keer weer blij 
met de dopeling in ons midden. Het zal een feestelijke dienst worden waarin we 
volmondig Liselot toespreken; Welkom kind van God! Zijn zegen zal jou dragen 
op je levensweg.  
 

Noach en de Ark 

In de 40-dagentijd hebben we met de kinderkerk 
een speciaal project. ‘De Ark van Noach’. In die ark 
gebeurt er van alles. In de kerk, in de nevendienst 
en op ons speciaal uitje in de zomer naar 
Dordrecht, waar de Ark op Bijbelse maten in de 
haven ligt en we er samen heen gaan.  
 
  

Joppers opgelet!! 

Zoals jullie vast al wel ergens hebben gelezen of gehoord, is het koor Sjanté 
druk bezig met de 
voorbereidingen van The 
Passion. Dit is het 
lijdensverhaal van Jezus, het 
wordt verteld en met 
sketches, zang en muziek en 
vertaald naar deze tijd. 
 

‘Leve de dorpskerk’ 
In januari bespraken we in de werkgemeenschap van predikanten samen met 
ds. Wim Beekman zijn studie over de toekomst van de kerk in kleine dorpen. We 
zijn de krimp voorbij. De laatste rapporten van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en van het Centraal Bureau van de Statistiek ademen voorzichtig het 
vermoeden dat de secularisatie voor kerkelijk leven een duidelijke ruimte open 
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zal laten. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking zal zich blijven 
verbinden met een kerk en ruim een tiende deel zal een trouwe kerkganger 
blijven. Op het platteland zal dat gedeelte iets hoger zijn.’ Duidelijk wordt wel dat 
gemeenschappen kleiner zullen worden, maar dat een belangrijk onderdeel is 
dat men verbonden blijft met het dorp zelf. Als predikanten buigen we ons over 
de toekomst. Ook in de protestantse kerk zullen samenwerkingsverbanden 
ontstaan. Een belangrijk advies van ds. Beekman is wél, behoud zo lang 
mogelijk een eigen herkenbare plek in het dorp zelf en werk samen waar het 
bovenplaatselijk kan. In ons jeugdwerk hebben we daar al ervaring opgedaan 
met de projecten in Halle. Mogelijk dat er wat samenwerking komt met  
’s-Heerenberg en Zeddam. Voor wie het studieverslag wil lezen, je vindt het op 
internet: http://www.warns.nl/Studieverslag%20PDF.pdf  
 

Lentekriebel (vrij naar Iris Macke) 
Gij doet het weer. 
Het trieste grijs voor ons raam verdrijft u. 
U lokt ons naar buiten 
De geur van de lente kriebelt. 
Opeens fluit ik samen met de vogels, 
Zouden ook zij soms de hoop hebben opgegeven 
In de lange harde momenten van de winter? 
Nu ligt ze voor ons 
De macht, 
De kracht van de kleuren 
Ongelooflijk steeds weer, uw schepping! 
Waarom twijfel ik toch  
Dat u uw woord houdt? 
U hebt het ons beloofd 
Zolang de aarde bestaat zal het nooit ophouden 
Zaaien en oogsten 
Zomer en winter 
Dag en nacht. 
           ds. Annette Melzer 
  

Rondom de kerkenraad 
Bijzondere gebeurtenissen 
De winteractiviteit was dit jaar geheel gewijd aan het maken van een mozaïek. 
Voor diegenen die er niet waren of het nog niet gezien hebben, zal ik het 
mozaïek toelichten. De evenementencommissie heeft met onze predikante 
Annette Melzer en Annemarie de Kroon een ontwerp gemaakt met de 
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belangrijkste symbolen uit het Oude en Nieuwe Testament. De betekenis van 
deze symbolen is toegelicht door Annette in de voorafgaande kerkdienst. 
Vervolgens is een hele groep aan de gang gegaan onder leiding van Klaske van 
Coeverden, een kunstenares die gespecialiseerd is in mozaïek. Er waren 12 
groepjes die ieder een deel van het mozaïek maakten. De buitenste rand mocht 
niet ingevuld worden omdat die pas afgemaakt wordt als alle onderdelen tegen 
elkaar aangemaakt zijn. 
 

  
 
Het verhaal onderbreek ik nu omdat ik zelf naar het afscheid van Carmianne 
Verrips ben gegaan als afgevaardigde van onze kerk. In deze dienst was het 
gehele pastorale team aanwezig. Ook pastoor Ben Aarsen was van de partij. Het 
gaat langzamerhand wat beter met hem, maar er is nog een hele weg te gaan. 
De overweging deed Carmiannne zelf, wat haar de gelegenheid gaf de mensen 
wat mee te geven. Eén van die dingen was het volgende: “het gaat niet om de 
parochie zelf. Toch vergde de parochie de meeste aandacht. Dit kostte veel 
energie. En dat is jammer. Ik had graag meer tijd willen besteden aan die dingen 
waar het echt om gaat”. Soms is het goed om hier weer eens bij bepaald te 
worden. Het is een gelegenheid om even stil te staan bij de vraag: waarom zijn 
we gemeente? Onze predikante noemt de gemeente soms een oefenplaats. Een 
plaats om te leren, vragen te stellen rondom het geloof, je te verdiepen in het 
geloof, of het geloof te praktiseren door om te zien naar de ander, dichtbij of ver 
weg. Het is goed om dat altijd voor ogen te houden. Onze opdracht is het woord 
gaande te houden. Voor dat doel hebben we middelen nodig, maar laten we er 
met zijn allen voor zorgen dat de middelen inderdaad middelen blijven en geen 
doel op zich.  
     
Toen ik terug kwam van de afscheidsdienst van Carmianne en de “huiskamer” 
binnen ging, was dit bijzonder. Het was alsof de tijd had stil gestaan. Iedereen 
was nog even druk bezig en je voelde dat hier niet alleen hard gewerkt werd, 
maar ook bijzonder goed samengewerkt werd. Toch waren de groepjes 
heterogeen van samenstelling, zo zaten jong en minder jong, man en vrouw, 
bekenden en wat minder bekenden samen aan een deel van het mozaïek. Over 
het doel heb ik nog niets gezegd. Dieneke Ros vertelde dat ze samen wat wilden 
realiseren dat blijvend van aard  is en inhoud heeft. De kunstenares zei 
meerdere malen dat ze het echt heel bijzonder vond op welke wijze er 
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samengewerkt werd. Dit bleek later ook uit het feit dat het mozaïek bijna gereed 
was (9 delen waren ingevuld, drie voor ongeveer de helft). Met recht kunnen we 
dit een bijzondere gebeurtenis noemen. De winteractiviteit van januari 2013.  
Niet onvermeld mag blijven dat wij via de bevestiging van Jan Wes op 3 februari 
2013 een directe binding met de landelijke synode krijgen. Dit is ook bijzonder. 
En als laatste wil ik noemen het afleggen van de belofte van geheimhouding van 
Herma ten Brinke als pastoraal medewerkster, het aanblijven van Anna vd 
Velden, Dieneke Ros, Wim Kooijman en Gerrit Kooij naast het starten van Jan 
Wes als administrateur van de diaconie. Heel fijn dat zij zich willen (blijven) 
inzetten voor onze gemeente. Niet zo zeer voor de gemeente zelf, maar om de 
lofzang gaande te houden. Gebeuren er nog wonderen zoals in de bijbel vroeg 
eens iemand. Het antwoord hierop was: dat hangt er vanaf met welke ogen je 
om je heen kijkt.  
            Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 
De pastorie 
Voor wat betreft de pastorie zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen. We hadden u 
al gemeld dat besloten is om deze te gaan verhuren. De aankondiging hiervan in 
het vorige nummer van Samen heeft vooralsnog geen reacties opgeleverd. 
Daarom zal nu breder worden geannonceerd. Op advies van het KKG zal nu 
eerst een bord worden geplaatst en als dan nog geen verhuurder wordt 
gevonden zal er uitgebreider worden geadverteerd in de lokale pers. We hopen 
binnen redelijke tijd de pastorie weer bezet te krijgen. 
We blijven u op de hoogte houden. 
 

Actie Kerkbalans 2013  
“Wat is de kerk u/mij waard?” Onder dit motto zijn alle gemeenteleden in de 
periode van 13 t/m 27 januari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage.  
Het voorlopige resultaat van de actie is € 42.500,00. Een aantal 
antwoordenveloppen moet nog binnen komen. De verwachting is echter dat de 
definitieve opbrengst lager zal zijn dan het resultaat van de actie in 2012. In de 
volgende 'Samen' zullen we u nader informeren. 
We danken alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, alsmede alle 
vrijwilligers voor hun hulp bij het brengen en halen van de enveloppen. 
 

Actie Kerkbalans 2012 
Ontvangen t/m 30 januari: € 43.180,00 
Binnenkort worden herinneringsbrieven verstuurd aan gemeenteleden die hun 
toegezegde bijdrage nog niet (geheel) hebben voldaan. 
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Eindejaarscollecte 2012 
Ontvangen t/m 30 januari: € 1.063,00 
Alle gevers hartelijk dank. 
            Wim Kooijman 

Varia 
Per 1 januari 2013 is de betaling van de predikant volledig veranderd, het 
College heeft deze veranderingen direct aangepast zodat er geen problemen 
ontstaan. 
Mevrouw G. Vreeman heeft te kennen gegeven te stoppen met de administratie, 
eventueel uitbesteden werd te duur, nu hebben 3 mensen zich beschikbaar 
gesteld en zullen het blijvend overnemen. 
Daar de gemiddelde leeftijd van onze kerkgangers in stijgende lijn is, zal er een 
lijst gemaakt worden van kerkleden die een E.H.B.O. diploma hebben en eerste 
hulp kunnen bieden bij calamiteiten. Er is in beginsel nagedacht over een AED in 
onze kerk. De kerkenraad zal om advies gevraagd worden, want het brengt 
nogal wat kosten, opleiding en gebruikstechniek met zich mee. 
Op de winteractiviteit op zondag 27 januari is een mozaïek gemaakt waar jong 
en oud aan mee gewerkt hebben. Dit kunstwerk zal in de jeugdhoek aan de 
muur bevestigd worden. 
Wim Kooijman heeft het dienstenrooster voor de eerste helft van 2013 
rondgestuurd. Eventuele veranderingen moet men zelf onderling regelen, Wim 
zal daar geen verantwoording voor nemen. 
Op verzoek van de kerkenraad is een hernieuwd artikel in Samen geplaatst 
inzake de Herindeling van de kerkzaal, sluiting eind maart. Nu maar afwachten 
op meerdere reacties. 
 

Collectebonnen  
U kunt de collecte ook betalen met bonnen. Vraag er naar bij één van de leden 
van het College van Kerkrentmeesters. Het kan een extra aftrekpost zijn bij de 
belastingen. De kaarten kosten € 15.= daar krijgt u 10 bonnen van €0,50 en 10 
bonnen van € 1.00 voor. De kaarten kunnen contant betaald worden, maar er is 
ook gelegenheid deze zo snel mogelijk per bank te betalen. 
 
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 ruimtes, ook derden maken er regelmatig gebruik van. 
           Herman Makkinga 
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College van Diakenen 
Toestemming 
Aan Kerk in Actie Utrecht is toestemming gegeven om in 2013 tweemaal het 
adressenbestand van onze gemeente aan te schrijven voor onze eigen 
Interactieve projecten.  
De eerste mailing is begin juni voor het project van de technische school in 
Jessore. Met dit project wordt medio 2013 gestopt. De tweede mailing is in 
november voor een nieuw nog op te starten interactief project.  
Alle gemeenteleden ontvangen in juni en in november per post een Nieuwsbrief 
over het betreffende project met acceptgirokaart om een gift over te maken. Wij 
hopen dat we mogen rekenen op uw bijdrage voor het belangrijke werk van onze 
werkgroep Kerk in Actie. 
Wilt u liever geen acceptgirokaart thuis ontvangen? Laat ons dat dan weten. Wij 
geven het door aan Kerk in Actie, zodat de brief niet aan u verzonden wordt.  
U kunt zich afmelden bij het secretariaat van de Diaconie. 
Per email: diaconie@pkn-didam.nl of  
per brief gericht aan: Diaconie PKN Didam, Postbus 82 6940 BB Didam. 
 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook geven via de collecte in de kerk. 
 
           Nees Biemond (secr.) 

Kerk in Aktie 

           
 

Een sobere solidariteitsmaaltijd op 13 maart in 
Meulenvelden Waverlo 

 
Dit keer hebben we hongerdoeken als onderwerp. Waarom werden en worden 
deze doeken gemaakt? Pastor Hendriksen laat ons daar het één en ander van 
zien en geeft aan wat de bedoeling is van deze prachtige kunstwerken. We 
hebben daar ook een paar van die geweldige en kostbare doeken hangen.  
U wordt om uiterlijk 17.15 uur verwacht en wij beloven dat u om uiterlijk 19.30 
weer huiswaarts kunt gaan. Geef u wel even op voor 8 maart, bij één van 
onderstaande adressen: 
• Antoinette Makkinga tel 228709 
• Theo Hageman  tel 224664 
• Klaas van Hamburg tel 225733 
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De toegang is gratis. 
 
Deze activiteit zal ook dit keer weer verzorgd worden door MOV en Kerk in Actie. 
 
 

Paasgroetenactie 2013  
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.  
De kaarten zijn gemaakt in projecten in de gevangenis in Vught, waar 
gedetineerden nadachten over ‘Herstelde relaties’ en over ‘Nieuw leven’ en daar 
werkstukken over maakten.  
Zo geeft u met deze paasgroet de boodschap van Pasen door.  
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen in de vastentijd 
delen we na de dienst deze kaarten uit. Het is fijn als u daar ook wat persoonlijks 
op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt 
gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite 
heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. Zet ook uw naam eronder, maar 
nooit adres of woonplaats 
Toch lijkt het voor u als afzender een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet 
aan wie u de kaart stuurt. Dit is nu eenmaal zo in verband met de privacy. Maar 
uit de reacties blijkt wel dat uw groet toch zeer gewaardeerd wordt en de 
mensen goed doet.  
Ook de mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk 
van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 
het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.  
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
           Klaas van Hamburg 
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SOLIDARITEITS-
MAALTIJD 

 

Thema: 
Hongerdoeken  

 
Gast spreker: Pastor H. Hendriksen 

 
De werken van barmhartigheid. 
Is er nog sprake van solidariteit? 

 
Datum :  Woensdag 13 maart 2013  
Tijd   :  van 17.45-19.30 uur 
Plaats  : Zorgcentr. Meulenvelden Waverlo Didam 
Deelname :  Gratis  
Opgave  :  Antoinette Makkinga tel. 228709 
    Theo Hageman   tel. 224664 
       Klaas van Hamburg  tel. 225733 

 
   (Graag voor 8 maart a.s. opgeven) 

 
Organisatie:  MOV (RK-werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede)  

    Kerk-in-Actie (werkgroep Protestantse Kerk Didam) 
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Inloopmiddag 
 
We dachten dat onze vorige inloopmiddag door sneeuw en gladheid een 
probleem zou worden, maar kennelijk behoren onze bezoekers tot de harde kern 
van onze gemeente, want ondanks genoemde problemen waren we toch met ca. 
20 bezoekers. 
Alle hulde voor deze toch niet meer zo piepjonge gemeenteleden. 
Hierdoor konden we met elkaar weer alle nieuwtjes uitwisselen, terwijl we door 
Ine en Henk voorzien werden van koffie of thee, uiteraard met wat lekkers en 
daarna nog met de nodige frisdrank. 
De laatste middag van dit seizoen hebben we vastgesteld op donderdag 14 
maart, weer om 14.30 uur. 
Als u denkt: ik zou zo’n middag ook wel eens willen meemaken, dan is dit uw 
laatste kans voor september, want we gaan nu op zomervakantie. 
Geeft het vervoer u problemen? Bel dan gerust 223357 en we halen u op en 
brengen u uiteraard ook weer thuis. 
             Jan Hagen 

Bloemschikking 
Uitleg bij de bloemschikking van de veertigdagentijd en Pasen 
De lezingen in de komende tijd gaan over koning Saul en de herder/koning 
David. Op Pasen lezen we over de opstanding van Jezus uit het Johannes 
evangelie.  
De basis van de schikking bestaat uit een paarse ondergrond. Paars is de kleur 
van inkeer. Hierop ligt een weg vol hindernissen.  
In de komende tijd wordt er een weg van stenen voorwerpen bij gelegd die 
symbool staan voor de gebeurtenissen uit de lezing van die zondag. De weg 
staat symbool voor de weg die David en Jezus gaan als koningen naar Gods 
hart. De weg is niet mooi geplaveid, maar vol struikelblokken. Elke week wordt 
de weg ook meer verlicht door het plaatsen van een lichtje. 

17 februari 2013 
De hoorn in de schikking verwijst naar Samuel, die met een hoorn vol olie op 
weg gaat om David tot koning te zalven. David krijgt de opdracht om vanuit Gods 
liefde, vrede en gerechtigheid te scheppen voor alle mensen. Het eerste lichtje is 
een aanzet voor de gang van het donker naar het licht. 

24 februari 2013 
Als teken dat David zich niet aan de macht vergrijpt, ligt er op de weg een stukje 
paarse stof (stukje mantel dat David van de koningsmantel van Saul afsneed). 
De macht van Saul is gebroken en David heeft getoond het koningschap waardig 
te zijn door Saul niet te doden. Het tweede lichtje komt op de weg te staan. 
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3 maart 2013 
David, en Bathseba ……..Vanuit de dode stronk op de weg groeien er tere 
bloemen als teken dat vanuit diep berouw, het leven nieuwe kansen geeft. Er 
komt een derde lichtje bij. 

10 maart 2013 
Op de vierde zondag in de veertigdagentijd is de liturgische kleur roze. Heel 
even begint het licht van Pasen door te breken, het paars van de inkeer 
vermengt zich met het wit van Pasen. 
In deze schikking komen de roze bloemen uit een krans van groene bladeren, dit 
staat symbool voor het hart van David dat zich opent door Absalom terug te laten 
keren naar Jeruzalem. Een koning naar Gods hart. 
Het vierde lichtje krijgt een plaats. 

17 maart 2013 
Een ontluisterende machtsgreep van Absalom. Vijandschap, haat en verraad 
voel je hier van het verhaal afkomen. Als verbeelding hiervan staan er gele 
bloemen en stekels bij de weg. De ketting staat voor Absalom’s gevangenschap 
in zijn eigen machtswellust. Een vijfde lichtje is langs de weg geplaatst. 

24 maart 2013 
David en Jezus nemen het recht niet in eigen hand. Zij vertrouwen volledig op de 
Eeuwige. Zij zijn koningen naar Gods hart.  
In de schikking staat de kroon met de rode schikking als teken van het 
rechtvaardige koningschap van David en Jezus. 
Het rood in de schikking is de liturgische kleur van Palmzondag, het paars voor 
het passiedeel. Het zesde lichtje vindt zijn plaats lang de weg. 

28 maart 2013, Witte Donderdag 
De uittocht en de voetwassing. Symbool voor de uittocht staat bij de schikking 
matses en bitter kruid. Symbool voor de voetwassing is de glazen schaal met wit 
doek. De viooltjes zijn het symbool voor dienstbaarheid. 
 
29 maart 2013 Goede Vrijdag 
Bloed speelt een belangrijke rol in de lezingen. Bloed dat door één wordt 
geofferd zodat allen gered worden. Symbool voor het bloed staan de rode 
bloemen bij de weg. De zwarte doek is het teken van de dood van Jezus op 
Goede Vrijdag. 

30 maart 2013 Paasnacht Stille Zaterdag 
‘Waarom zoekt gij de Levende bij de doden?’ Het leven heeft de duisternis 
overwonnen. Als teken hiervoor ligt er groen mos tussen de stenen en zijn de 
lichtjes hiertussen gezet, als overgang van de duisternis naar het Licht van 
Pasen. Als symbool hiervoor zal aan het eind van de dienst gevraagd worden 
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om een lichtje te ontsteken aan de nieuwe Paaskaars en rondom de schikking te 
zetten….. het licht van Pasen breekt door. 

31 maart 2013 Pasen !! 
De weg is een feestelijke paastuin geworden. Het Leven naar Gods bedoeling is 
opgestaan. 
Wit de kleur van Pasen, windsels als teken van de doeken waarin Jezus in het 
begin van zijn leven was gewikkeld. Aan het eind van zijn leven heeft hij deze 
afgelegd en is opgestaan als een mens zoals God die heeft bedoeld. Als 
symbool voor dat nieuwe leven staat er een paaskaars aan het eind van de weg. 
 
            Trudi Boelee 

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 laten 
beantwoorden. Dit is onze basiscatechese voor de jeugd. 
  
Op zaterdag 8 december was het de beurt aan Marleen en Colet om op bezoek 
te gaan. Zij hadden Anna v.d. Velden gevraagd of zij langs mochten komen. We 
verzamelden ons op de Lange Klauwenhof en bespraken eerst wat we zouden 
kunnen gaan vragen, wat zij graag zouden willen weten, enz. Daarna stapten we 
in de auto en reden voorzichtig, want het zag wit van de sneeuw, eerst richting 
een bloemenwinkel en daarna naar het huis van Anna. Lekker warm in de kamer 
kregen we thee en limonade en kon het interview van start gaan. De meiden 
hadden veel te vragen en Anna veel te vertellen. Mooi was het gesprek over Yad 
Vashem van waaruit Anna postuum de penning heeft gekregen voor het 
verbergen van onderduikers door haar ouders. Hieronder het verslag van 
Marleen en Colet over hun gesprek met Anna. 
            Trudi Boelee 

 
Op 8 decemer hebben wij een interview gehouden met Anna van 
de Velde. 
We gingen eerst nog naar Trudie om ons daar voor te bereiden 
en een paar vragen te verzinnen die we dan aan Anna zouden 
gaan stellen. 
We zijn best veel over Anna te weten gekomen. Ze heeft verteld 
dat ze vroeger juf was op een katholieke basisschool in 
Babberich. Die heette toen de Franciscusschool en er werd veel 
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aandacht besteed aan het geloof. Ze heeft 3 zoons, waarvan er een dicht en 
daarvan liederen maakt. Ze houdt veel van muziek, vooral 
klassiek. Anna is dan ook lid van de mozartkring. Maar ook vind 
ze moderne muziek wel mooi, als het wat suptiel is of mooie 
teksten heeft. We hebben ook gevraagd wat haar lievelingsland 
is. Wij dachten dat ze op deze vraag Israel zou antwoorden, 
maar ze antwoordde Italië, omdat ze van de kunst en cultuur 
van het land houdt. Ook vroegen we hoe ze thuis vroeger Kerst 
en sinterklaas vierden. Met Kerst hadden ze een kerstboom 
met zelfgemaakte versiering en met sinterklaas was het altijd 
heel spannend. En de cadeautjes waren goedkoop. Soms 
kregen ze nog wel eens late cadeautjes, omdat haar moeder ze 
was vergeten, ze lagen nog in de kast.  
Het was altijd gezellig thuis, zei ze. Maar niet kerkelijk. Ze ging wel naar de 
zondagsschool, daar heeft ze toen zelf voor gekozen. Ze is de enige van het 
gezin die naar de kerk gaat.  
 

Ze heeft ook nog haar hele verhaal over hoe zij 
de 2e wereld oorlog heeft meegemaakt. 
Ze was toen pas 4 jaar oud en woonde in 
Loppersum. Haar ouders zaten in het verzet en 
haar vader werd opgepakt, omdat iemand hem 
had verraden. Hij ging 4 maanden naar een 
concentratiekamp. Maar haar moeder was sterk 

en een echte doorzetter. 
Ze hebben in heel veel verschillende huizen gewoont omdat ze uit huis waren 
gezet door de Duitsers. Ze is heel trots op haar ouders, ze hebben zelfs een 
penning gekregen. 
 
Ik vond het een hele gezellige middag. De verhalen die Anna vertelde waren 
heel leuk en soms ook heel indrukwekkend.  
            Marleen Geven 
 
Interview met Anna van der Velden. 
Ik schrijf nu mijn verslag van het interview met anna van de velden. Samen met 

Marleen ben ik bij haar geweest. Anna vertelde dat 
ze juf is geweest op de francicis school in 
Babberig. Het was een christelike school. er  wert 
elke ochtend uit de Bijbel gelezen en gebeden. 
Anna heeft drie kinderen( 3 jongens). Anna heeft 2 
klein kinderen(1 meisje 1 jongen). Haar 
lievelingsland is italië omdat ze van kunst hout, ook 

is ze vaak in friesland. 
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Ze vertelde dat ze klasieke muziek mooi vindt. Het gezin waar Anna vandaan 
komt was niet kerkelijk, wel altijd gezellig. Leuk vond ik dat ze 
vertelde dat de hond de kaarsen uit de kerstboom at. 
Ze woont vanaf 1962 in Didam en ze wil hier nooit meer weg! 
Leuk vond ik dat ze haar poppenverzameling liet zien, en het 
verhaal dat ze erbij vertelden. 
Anna vertelde lang en spannend over de oorlog. Ze was trots 
op haar ouders, dat ze het hebben overleefd. Mooi vond ik dat 
ze ook egt in israël is geweest. 
 
HET WAS FIJN BIJ JOU!!!! 
          Van Colet. 
 
Ja, daar kwamen ze met z’n drieën: Trudi, Colet en Marleen. 
Gelukkig ging het goed op de weg, want het was door de sneeuw wel glad. 
Ik vond het een heel leuk en verrassend gesprek door de toepasselijke vragen 
die Colet en Marleen stelde. 
Vragen over mijn leven, nu en vroeger. 
Het is altijd fijn om weer te vertellen hoe goed je het had in je kindertijd, de liefde 
die je ontving van je vader en moeder, de lieve broer en zussen. En de hond 
(Dido) en de poes (Okki) niet te vergeten! 
Verhalen over de oorlog zijn voor de kinderen van nu heel spannend. 
Zo was het ook in de oorlog, maar gek genoeg vond ik het ook wel leuk, steeds 
weer verhuizen naar een ander onderkomen. 
Mijn moeder vond ik heldhaftig, zo goed als ze met bijna niets voor ons gezin 
zorgde. Mijn vader was toen ondergedoken. 
De reis naar Israel (Jeruzalem) in 2009 waar de namen van mijn ouders 
gebeiteld zijn in de gedachtenismuur was een bekroning op hun werk in het 
verzet. 
Dat mijn ouders ons al vroeg leerden verzoeningsgezind te zijn na de oorlog, 
maakte veel indruk op Colet en Marleen. 
Ook kregen we het nog even over “pesten”, een gevoelig onderwerp. Daar doen 
Colet en Marleen niet aan mee. Wel vinden ze het moeilijk om niet ergens bij te 
horen. Maar bij ons in de kerk hoort IEDEREEN erbij! En daarmee besluit ik dit 
verslag van een fijne ochtend! 
           Anna van der Velden 
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Gemeenteavond 

Gemeenteavond op woensdag 27 februari 2013 
 

Thema: “Trouw” 

 
 

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. 
 

Voorganger: ds. Annette Melzer 
Locatie: Torenstraat 10, zaaltje 

Aanvang: 20.00 uur 
 Afsluiting: 22.00 uur 

 
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom en staat de koffie of thee voor u klaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de taakgroep Pastoraat (Dieneke Ros) 
tel. 0316-228847 

Vertrouwen! 

Ontrouw! 

Trouw! 
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Winteractiviteit op zondag 27 januari 
 
Dit werd een mooie dag. 
De ochtend begonnen we met een kerkdienst, waarin extra aandacht werd 
geschonken aan Wilma Blom. Een eerder lid van ons koor All Together, Wilma, 
die i.v.m. haar stage voor een paar maanden in Roemenië gaat werken. Er werd 
een passend lied voor haar gezongen door de koorleden, het was een mooie 
dienst. 
Na de dienst was er koffie drinken met wat lekkers. 
Daarna was er een winteractiviteit georganiseerd. Het idee was een kunstwerk te 
maken voor de hal. Na de koffie kregen we uitleg over de activiteit, we gingen 
met mozaïek werken. 
De opkomst was groot, 
ongeveer 50 personen 
hadden zich hiervoor 
opgegeven. Jong en oud 
waren aanwezig om te 
helpen, allen werden in 
groepjes verdeeld voor de 
activiteit om te knippen en te 
plakken. 
Tussen de activiteit door 
werd er pauze gehouden, om 
wat te eten en te drinken. 
Er was door een aantal 
dames goed gezorgd voor de inwendige mens. Een aantal verschillende soorten 
soep, belegde broodjes en genoeg te drinken. 
De sfeer was erg gezellig, met wat muzikale ondersteuning, humor, 
enthousiasme en creativiteit werd er hard gewerkt. 
Het geheel is niet helemaal afgekomen maar er is heel wat werk verzet. 
Er is een vervolgdatum afgesproken. 
 
Het was een gezellige en geslaagde zondag. 
          Koorlid, Marian Schlief 
 

Zwaaiende handen vanuit Roemenië 
 
Met mijn Oer-Hollandse klompenpantoffels was ik even bij het schijthuis (ja ik 
weet het.. pantoffels zijn voor in huis) en terwijl ik weer terugliep naar huis, 
bedacht ik me dat ik nog een berichtje voor in de Samen moest schrijven…. ’t 
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Leven is hier totaal anders dan in Nederland, maar… wat ben ik aan het 
genieten!  
 
Dinsdag 28 januari was het eindelijk zover, na maanden en maanden van 
voorbereiding (in 2011 stonden de eerste plannen al op papier) was het mijn tijd 
om te gaan: op naar Roemenië. Ik moet bekennen, vooraf bedacht ik me nog wel 
“ooh.. waar ben ik aan begonnen?” zo een lange rit in de auto en dan helemaal 
naar Roemenië. Maar het ging helemaal super! Met lenteachtig weer begon 
onze reis richting Bontida. Tijdens de reis hebben we geen file gehad en hebben 
we volop kunnen genieten van de steden Wenen & Boedapest.  
De aankomst was vooral erg gezellig, maar veel energie om even bij te kletsen 
had ik niet.. reizen is best vermoeiend! Nu (na 3 dagen) voel ik me weer 
helemaal “Wilma” (lees= teveel energie, overenthousiast en rennend van de 
ochtend tot de avond).  
 
Vanmiddag heb ik een eerste bezoek aan 
de basisschool gebracht. Nu ben ik nog 
aan het nagenieten, wat ontzettend leuk! Ik 
kan niet wachten om te beginnen met de 
Engelse lessen. De kinderen waren erg 
nieuwsgierig en de leerkrachten erg open. 
Het is echt een mooie en warme school, 
een plek waar ik me thuis voel en lekker 
mezelf kan zijn. Deze week verwacht ik de dozen met spullen vanuit Nederland 
(alle onderbroeken zijn dus onderweg!), ik weet nu al dat we de kinderen erg 
gelukkig maken met deze spullen.. wat zullen ze genieten!  
 
Hoewel ik nog wel 3 bladzijdes kan vullen.. maak ik toch maar een eind aan mijn 
verhaal. Als jullie meer van mijn belevenissen willen lezen, neem dan even een 
kijkje op mijn website: www.wilmablom.weebly.com .  
 
Met de stapel gekleurde handjes (met de mooie berichtjes die jullie erop hebben 
geschreven) zwaai ik even naar jullie, tot het volgende berichtje maar weer!  
 
            Groetjes, Wilma 

Wie gaat ermee…? 
 
Naar Elburg! Daar staat een mooie synagoge (Sjoel), waar onlangs een stuk 
bijgebouwd is. 
In de synagoge is sinds een aantal jaren een prachtig museum gemaakt. 
Maak kennis met de geschiedenis van Joods leven in de provincie. 
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De introductiefilm laat een goed overzicht zien van de Joodse diaspora in 
Nederland. De museuminventaris is met de meest moderne audiovisuele 
middelen uitgerust en is voor jong en oud. Bovendien is het museum volledig 
toegankelijk voor invaliden. 
Nadere informatie is te vinden op www.sjoelelburg.nl 
 
Dit plan, om een bezoek te brengen aan Elburg, is al in oktober 2012 gedaan, 
maar helaas meldden zich toen te weinig deelnemers. 
Een nieuwe poging dus! 
 
Het bezoek is gepland op 16 maart 2013. We rijden met eigen vervoer en 
vertrekken om 9.30 uur bij de Protestantse kerk aan de Torenstraat. 
Als je wilt rijden, gaarne aanmelden bij de organisatie. Na het bezoek aan de 
Sjoel gaan we samen koffie drinken en/of lunchen. Daarna is het mogelijk een 
stadswandeling door Elburg te maken o.l.v. een gids. Een wandeling die 
ongeveer een uur duurt. 
Later in de middag zijn we terug in in Didam. 
 
Opgave van deelname bij Anna van der Velden 0316-531610 
Of per mail, hoan@kpnmail.nl 
 
In het kerkhuis hangt een poster met intekenlijst. 
 
We zien uw deelname met genoegen tegemoet! 
 
        Meini Visser en Anna van der Velden 

Passie op de Kruisberg 
 
Voor de tweede keer een PASSIE op de KRUISBERG 

 
Van 16 maart tot en met 14 april 2013 kunt u weer een 
bijzondere kunstroute in de vorm van een kruisweg lopen. En 
wel in de open lucht op de Kruisberg in Doetinchem, een 
mooi heuvelachtig stukje bos op het terrein van de 
Penitentiaire Inrichting De Kruisberg, dat speciaal voor dit 
doel gedurende 4 weken wordt opengesteld voor publiek. 
U vindt daar 15 kunstwerken, gemaakt door regionale 

kunstenaars in samenwerking met gedetineerden. In de werkzaal in het Huis van 
Bewaring hebben de kunstenaars samen met de gedetineerden gebrainstormd 
over de vorm van het kunstwerk en ook een begin gemaakt met de uitvoering 
ervan. 
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Zij lieten zich inspireren door de 15 kruiswegstaties, zoals die sinds de 15e eeuw 
in en rond kerken en kloosters te vinden zijn. 
Juist in het werken met gevangenen krijgen woorden als veroordeling, vallen, 
opnieuw vallen en nog eens vallen, troost, je moeder ontmoeten een heel 
speciale dimensie en dat komt dan ook tot uiting in de uiteindelijke kunstwerken. 
 
De route begint bij hotel-restaurant De Kruisberg, 
Kruisbergseweg 172 te Doetinchem. Daar kunt u vanaf 16 
maart een boekje met de route halen. In dit boekje en op 
borden langs de route wordt uitleg gegeven over de 
kunstwerken, over de manier waarop ze met behulp van 
gedetineerden tot stand zijn gekomen en over het ontstaan en 
de betekenis van kruiswegstaties. De route is bereikbaar met 
een trap gemaakt van boomstammen en via een glooiende 
opgang, waarlangs rolstoelers met behulp van een of twee sterke begeleiders de 
Kruisberg kunnen beklimmen. 
 
Dit project is een initiatief van de missionaire werkgroep Catharina Spiritueel van 
de Protestantse Gemeente Doetinchem http://doetinchem.protestantsekerk.net. 
 
Met vriendelijke groet, 

    F.A. Barnhoorn 
    Gemeenteadviseur Zuid-Oost;  
    Projectmedewerker Kerk & Israël 
    Dienstenorganisatie Protestantse Kerk 

Uit het archief 
 
In de vorige Samen las ik over de reünie van de Albert Schweitzerschool die 
tussen het 45 en 50 jarig bestaan georganiseerd wordt. In het archief ontdekte ik 
een kritische brief gericht aan de Gedeputeerde Staten over het stichten van een 
‘bijzondere school’. Daarnaast vond ik nog verdere informatie met betrekking tot 
de onderwijzer en school in Didam. De gegevens komen deels uit het artikel 3-1 
Onderwijs van J.A.B. Beurskens Kerkenboek Didam en uit het archief van de 
PKN Didam. Deze informatie deel ik nu als eerste met U. De kritische brief zal ik 
in de volgende SAMEN behandelen. 
 
Na het overlijden van Martinus Harmsen in 1817 komen de taken van 
schoolonderwijzer, koster, voorlezer en voorzanger vacant. Het salaris is niet 
groot 50 gulden per jaar en volgens de Memorie van toelichting van 1 maart 
1855 (zie volgende Samen) ; “een nauwelijks toereikend bestaan zou alzoo voor 
een ongehuwd persoon hieruit te vinden zijn”, daarom moeten er meerdere 
betaalde taken gezocht worden om het salaris op te krikken. Zoals het opdraaien 
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van het uurwerk in de toren en het luiden van de klokken 37,50 gulden per jaar, 
als koster en voorzanger 21,60 per jaar, het schoonhouden van de kerk 10 
gulden, het zetten van stoven 10 gulden, het schoonhouden van het kerkhof 10 
gulden en dan de vergoedingen voor het begraven in de kerk en gratis onderwijs 
geven aan arme kinderen (in 1837 was dit bedrag 75 gulden voor 100 arme 
kinderen). Al deze bedragen komen uit verschillende potjes van de Hervormde 
kerk, de burgerlijke gemeente en de Staten van Gelderland. 
 
Op 8 januari 1818 wordt Henricus Nollen, lid van de Hervormde Kerk aangesteld 
als onderwijzer door het fiat van het Provinciaal Bestuur en 29 januari als koster, 
voorlezer en voorzanger door Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid den Souvereinen 
Vorst von Hohensollern Sigmarinen als Heer der heerlijkheid Didam en Huis 
Bergh, in de Hervormde Kerk te Didam. Bij zijn aantreden telde Didam 2594 
inwoners, 2400 katholiek, ruim 100 Hervormd en een kleine minderheid joden. 
Naast de bovengenoemde emolumenten kreeg de heer Nollen ook nog een 
“goede” woning, een tuin en twee stukken bouwland samen één morgen groot 
(red. ongeveer 8500 m2).  Voor het geven van onderwijs aan arme kinderen 
werd nog eens extra 20 gulden gegeven wat later zou oplopen tot 75 gulden. Dat 
het beroep van onderwijzer geen lolletje was moge blijken uit het feit dat Nollen 
tussen 1839 en 1842 alleen ruim 200 kinderen les heeft gegeven waardoor niet 
iedereen die aandacht kreeg die hij nodig had. Er was een duidelijk verschil in 
het aantal leerlingen in de zomer (die meehielpen op het land en in de boerderij) 
en in de winter, dat kon wel eens 40 tot 50 leerlingen schelen.  
 
Bij zijn aantreden in 1818 diende Nollen meteen een verzoek in aan de 
gouverneur van Gelderland om de schoollokaliteit te vergroten. Door de jaren 
heen waren er plannen de school te vergroten of te vernieuwen of een gedeelte 
van de (te grote) kerk als school in te richten, maar financiële middelen gooiden 
telkens roet in het eten.  
1 april 1854 bedankte deze kleurrijke figuur Henricus Nollen als onderwijzer en 
hoofd van de school. Waarna hij volgens overlevering zou vertrokken zijn naar 
Amerika. 
  
Inmiddels waren de Protestanten het monopolie op de benoeming van een 
onderwijzer kwijt. De overheid nam geleidelijk de verantwoordelijkheden over, 
zodat als opvolger van Nollen een katholiek werd benoemd Theodorus Weyers, 
die 10 juni 1854 zijn aanstelling kreeg, niet van de kerkenraad van de 
Hervormde kerk maar van de gemeenteraad van Didam. Toen werd het dominee 
Daniël Johan Gulden en het kerkbestuur duidelijk dat er een gemis zou ontstaan 
aan Protestants onderwijs. De gemeenteraad gaat een andere koers varen en 
besluit om een hele nieuwe school te bouwen (de ingebruikneming laat nog 12 
jaar op zich wachten). Hierdoor komt het kerkbestuur van de Hervormde 
gemeente in Didam in een andere positie en besluit 26 februari 1855 tot het 
indienen van een verzoek aan de Gedeputeerden Staten, “tot oprigting eener 
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bijzondere school te Didam.” Om de kosten te drukken wilde men een lokaliteit 
van de kerk gebruiken of zelfs de consistorie tot klaslokaal bestemmen. Het 
probleem zit niet alleen in een katholieke onderwijzer, maar men is kerkelijk een 
koster, voorlezer, voorzanger en organist kwijt en moet daarvoor iemand 
aannemen. Dus de kosten moeten anders verdeeld worden c.q. meer en hogere 
lasten. Aan het verzoek van het kerkbestuur van Didam wordt een Memorie 
toegevoegd van de President Kerkvoogd, die het enthousiasme van de 
kerkenraad niet helemaal deelt. (wordt vervolgd) 
           Herman Makkinga 
 

Zout der aarde 
Er is een magazine dat u van informatie kan voorzien vanuit de wortels van uw 
geloof. Het heet Melach HaArets / zout der aarde. 
Over de volgende onderwerpen kunt u daarin lezen: 
• Bijbelgedeelten (Oud en Nieuw Testament) van de week met verklaring. 
• Onderwijs / Bijbelstudies over Gods rustdag, Zijn vastgestelde tijden / feesten, 

wat is voedsel voor de mens?, gedenkdagen enz…. 
• Onderwijs voor kinderen. 
• Boeken en cd's 
• Bijbelse archeologie studies 
• Gebeden 
• Goede doelen JNEF 
• En meer …………………… 
        
 

 
Voor vragen, over abonnementen en advertenties: 
E-mail: mha@beth-yeshua.nl  Tel.: 020 - 890 69 55 
 
Voor inzage in een magazine kunt u ook bellen/mailen naar 0316228761 / 
mmnd.lenting@hetnet.nl  bel of mail gerust ! . 
           Hartelijke groeten,  
           Marco Lenting 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Thomasviering 
 
THOMASVIERING  IN ZEVENAAR 
 
Zaterdag 23 februari, 19 uur in de  ANDREASKERK op 
de markt  te ZEVENAAR. 
Dit jaar zi jn er drie Thomasvieringen. De onderwerpen 
zijn: Op weg, Even stilstaan en Verder gaan. 
In de viering in februari over ‘ Op weg ’ zal het gaan over onderweg zijn, keuzes 
maken. Wat beweegt je, waar ga je heen, met wie loop je mee, wat houd je 
gaande? 
We hopen het thema op inspirerende wijze aan de orde te stellen. 
Met behulp van muziek, liederen, beelden en gedichten worden verschillende 
facetten belicht. Het jongerenkoor ‘4 Everyone’ onder leiding van Agnes Houtriet 
verleent medewerking.  
Verwondering, verrassing, eenvoud, rust en spiritualiteit zullen ook deze 
Thomasviering kenmerken. 
We rekenen op een fijne viering. 
 
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, ook als u nog nooit een Thomasviering hebt 
meegemaakt. 
 
Voor meer informatie: 
Parochiesecretariaat, tel. 0316-523468 
            Henk Herstel 
 
 
 
 
 
Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uit komt, deze ook op de 
website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl , klik op Actueel en 
vervolgens op Kerkblad SAMEN. 
U kunt er ook direct naar toe via: 
www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen   
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Personalia 
Bedankje 
Hartelijk bedankt voor  de aandacht en de mooie bloemen vanuit de 
kerkgemeente voor ons 40-jarig huwelijk. 
Het heeft ons goed gedaan. 
         Met vriendelijke groeten, 
         René en Margret Timens 

Gevestigd 
• . H.J.W. Scholten     Breideweg 22 

Verhuisd 
• Mevr. J. Otte-van Dijk van Tesma 80 naar Tesma 34     

Vertrokken 
• naar Dieren  Dhr. S. van Dijk   Kloosterstraat 29 
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Agenda 
17 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
18 febr 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
19 febr 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
20 febr 10.30 uur Inloopochtend in Meulenvelden (Waverlo) 
 20.00 uur Taakgroep Eredienst (t.h.v. fam. Horjus) 
24 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
25 febr 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
26 febr 19.30 uur Cantorij 
27 febr  20.00 uur Gemeenteavond met als thema: “Trouw” (Kerkzaaltje) 
03 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. W.E. Onderwater, Aalten 
04 mrt 19.45 uur All Together 
05 mrt 19.30 uur Cantorij 
10 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
11 mrt 19.45 uur All Together 
12 mrt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
13 mrt   17.15 uur Solidariteitsmaaltijd Meulenvelden (Waverlo) 
14 mrt 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
16 mrt   09.30 uur Bezoek aan synagoge in Elburg 
17 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H. Günther-van Dijk, 

Deventer 
18 mrt 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
19 mrt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
20 mrt 10.30 uur Inloopochtend in Meulenvelden (Waverlo) 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis)
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