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

van de kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
Stand maart  2013 
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Voorwoord 
 

40dagentijd 2013: Nieuw leven 
 

Elk mens heeft de wens om opnieuw te beginnen 
wanneer in zijn leven de boel is verward, 
zijn redelijk denken vergaan is tot chaos,  
zijn liefde verwoest door een steen in zijn hart.  
 
Nieuw leven geeft kans op een betere toekomst. 
Nieuw leven maakt altijd het grote verschil. 
Nieuw leven biedt kans om je naaste te helpen. 
Nieuw leven is haalbaar omdat God het wil. 
 
Wij kregen de kans steeds opnieuw te beginnen, 
doordat Hij zichzelf gaf, voor ons aan het kruis. 
Laat ons dus altijd Zijn liefde doorgeven, 
iets doen aan de nood hier, en ver van ons huis. 
         Ruud Karelse 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 23 april, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 24 maart t/m zaterdag 4 mei 2013 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Het Paastriduüm: Een viering, drie dagen lang 
 
Pasen is eigenlijk niet op één zondag te vieren. Het heeft zoveel facetten dat we 
er drie dagen over doen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag/Paasochtend. 
 
Witte Donderdag 
De kleur is wit, de kleur van het leven, van het feest, van eeuwigheid. Het 
verhaal dat Jezus, voorganger en rabbi, de voeten wast van zijn leerlingen hoort 
bij het begin van het paasverhaal. Een intiem gebaar, zorgen en toelaten, het 
vraagt om vertrouwen over en weer. Daarna vieren we in gedachtenis met Jezus 
de maaltijd mee, de pesachviering en zeggen God dank voor de bevrijding uit 
het land van de angst. Er klinkt vrolijke (joodse) klezmermuziek dit jaar. We 
vieren de maaltijd, het avondmaal aan tafel. Jezus gaf het vertrouwde joodse 
feest een extra betekenis mee aan het brood en de wijn: 
-we breken het brood in stukken, daarin schuilt de symboliek van de 
gebrokenheid van het leven, die ieder in het leven ervaart. Jezus zelf ook, hij 
kent de gebrokenheid en overwint deze, hij zet zich met zijn leven in voor 
heelheid: “wordt wat je bent, weet je met elkaar verbonden als lichaam van 
Christus, Jezus zelf draagt de zonden en schept daarin nieuwe ruimte, 
levensruimte voor een nieuw begin.” Deze belofte is ons toegezegd en bij het 
vieren van het Heilig Avondmaal klinkt ze opnieuw ons tot herinnering. 
De wijn staat symbool voor de dorstlesser bij uitstek: al onze dorst naar vrede, 
ons verlangen naar leven, menswaardig, mag daarin gelest worden. Vrucht van 
de wijnstok is altijd symbool van vrede. Hierin bevestigt God zijn verbond met 
mensen die hij nooit los zal laten. Hij is trouw aan ons, betrouwbaar … we zijn 
welkom om hem te antwoorden, ook al zijn we een tijd weggeweest, God roept 
ons steeds weer opnieuw. 
Na de maaltijd komt er verstilling. We gaan naar huis, slapen een nacht, morgen 
gaat de dienst verder … op weg naar de donkerste kant van het menselijke 
bestaan, het kruis. 
 
Goede Vrijdag 
Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, een 
weg die hij alleen moet gaan. Maar wat is er dan ‘goed’ aan een gekruisigde? 
Hoeveel mensen worden tot aan de dag van vandaag nog gekruisigd omwille 
van …? Jezus ontwijkt deze laatste stap niet, juist daarom. Ja ook Jezus twijfelt, 
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de zo diep menselijke gebedsroep klinkt uit zijn mond: ’Vader laat deze beker 
aan mij voorbij gaan’. ‘Waarom?’ Als er een viering is, een moment in ons geloof 
waar deze vraag bestaansrecht heeft in het aangezicht van menselijk lijden, dan 
vandaag! Waarom?! Kunnen we het met die vraag uithouden, ook al is er geen 
antwoord op? Kunnen we het aanvaarden in alle opstandigheid? Jezus sterft. 
Het licht van de paaskaars wordt gedoofd, er komt duisternis over het hele 
land staat in de bijbel. Einde geloof? We blijven achter en hopen dat 
desondanks, houden het uit met de antwoordloze vraag, met alleen de belofte 
dat God zelf de stervende vasthoudt en ook ons … en wij Hem … onzeker, want 
we weten het niet én tegelijk geloven we het, toch? Stil gaan we opnieuw naar 
huis, wetend dat het verhaal verder gaat. 
 
De derde Dag 
Er komt een tijd van waken, bidden, luisteren naar oeroude verhalen van góede 
schepping, van gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, naar 
wat in ons binnenste omgaat … luisteren … waar spreekt God, klinkt zijn Woord, 
zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk binnen, kwetsbaar roepen we 
om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één vlam 
middenin het donker, deze kwetsbare vlam is teken dat Gods licht ons leven 
draagt, wat er ook gebeurt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien wat de 
toekomst brengen moge, het nieuwe tegemoet gaan, opstaan! Drie vieringen 
lang hebben we ervaren wat het betekent om te delen, om onder te gaan en op 
te staan in een ander volstrekt nieuw licht waar je leven op is geijkt … zo 
gedenken we (onze) doop, teken van deze beweging en bevrijding. Hernieuwd 
mogen we in het leven staan. 
Paasmorgen is het. Muziek en orgel in volle glorie, vreugde volop. We begonnen 
door ons te sterken met de maaltijd, zijn getrokken door het donkerste wat leven 
je kan geven, Jezus heeft een (uit-)weg gebaand … er is een doorkomen aan de 
nacht, er is ons, voorgoed!, een leven in licht en vreugde geschonken, 
toegezegd: Halleluja. 
 
De driedaagse viering is voltooid.  
 
U bent van harte welkom, voor alle drie vieringen of een enkele! 

24 maart 2013 – Palmpasen 
10.00 uur : Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Totaal 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Romeinen 15:2-13; Lukas 19:29-40 
 



6 

Met de palmstokken vieren we de intocht in Jeruzalem, voluit vreugde: Hosanna! 
Met deze zondag begint ook de stille week en eindigen we ingetogen. De dagen 
die komen staan in het teken van het leven, lijden en sterven van Jezus. 
 

Alles 
Wat mislukt is 
Alle stenen 
Die in de weg lagen 
Alles 
Waarin ik faalde 
 
De brokstukken van mijn leven 
 
Voor God neerleggen 
En erop vertrouwen 
Dat bij hem 
Stenen tot brood worden 
En 
Het onvolmaakte volmaakt. 
(Andrea Schwarz) 

28 maart 2013 – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel (aan Tafel), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
 
Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?” 
We vieren avondmaal aan tafel, luisteren naar Klezmermuziek en liederen van 
het oecumenisch kwartet. Kinderen en jongeren vertellen ons het verhaal van de 
bijzondere Pesachviering die we op Witte Donderdag gedenken. 
 

29 maart 2013 – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
 
Een ingetogen viering, het lijdensverhaal wordt gelezen, de paaskaars gedoofd. 
Sober is de viering waarin we ook luisteren naar twee sopranen en pianomuziek. 
 

30 maart 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
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30 maart 2013 – Stille Zaterdag 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
De tijd van waken is voorbij. Het nieuwe licht komt de kerk binnen. De duisternis 
is overwonnen. Van oudsher wordt er in deze nacht gedoopt. Dit gedenken we 
met elkaar. De cantorij zingt en er is vioolspel. 
 

31 maart 2013 – Paasochtend 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : JOP 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Johannes 20:1-18 
 
Het is voluit feest: Christus is waarlijk opgestaan! Ons koor All Together zingt, we 
ronden het project van de kinderen op een speciale manier af! De Ark van Noach 
heeft weer grond gevat, de dieren mogen aan land. 
 
 

 
 

Nu is het licht ontboden, 
De goede schepping lacht! 
De zon zingt God zijn ode 
Als op de eerste dag! 
Dit licht dat ons onthult: 
Al wie het donker duldt 
En daar Gods goedheid wacht, 
Vervalt nooit aan de nacht. 
  (Sytse de Vries) 
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07 april 2013 – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Stichting De Duif 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Lucas 24:13-35; 1 Korintiërs 15:1-11 
 
De zondagen die komen staan voluit in het teken van Pasen. Naast het 
evangelie lezen we ook uit de brief die Paulus schrijft naar de gemeente in 
Korinte. Paulus schrijft over de boodschap van de opstanding. Net voluit gevierd 
gaan we nu nadenken wat dit concreet betekent voor ons leven. Nu in 2013. Wat 
komt daaruit voort? Wat was de verwachting van mensen die Jezus navolgden? 
Jezus’ opstanding, zijn verrijzenis zegt Paulus, is de bestaansgrond van het 
geloof. God die op de 3e dag verlossing bewerkstelligt. Het is meer dan een 
wonder in de zin van een uitzondering op het functioneren van de wetten van de 
natuur, het openbaart een andere werkelijkheid waarin de dood opzij wordt 
gezet. Ons leven wordt niet bepaald door de dood, maar door de kansen die we 
hebben en krijgen. Kansen die liggen in de werkelijke ontmoeting met de ander, 
in de ontmoeting met God zelf. 
 

14 april 2013 – 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem  
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Annemarie de Kroon 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Lucas 24:35-48; 1 Korintiërs 15:12-19 
 
Onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs kwamen ze een vreemde tegen. Vol 
van verdriet raakten ze met elkaar diep in gesprek. Pas tijdens het eten en het 
breken van het brood realiseerden ze zich wie de vreemde was. Ze staan op en 
gaan de hele weg weer terug: de Heer is werkelijk onder ons! Een blijheid die ze 
met anderen willen delen. Jezus is werkelijk bij ons. Paulus probeert dit uit te 
leggen. Jezus’ opstanding heeft betekenis in het nu én in de toekomst. Je gaat 
de dingen vanuit een ander perspectief bekijken, je leert misschien te relativeren 
en te vertrouwen. Vragen stellen … is het waar? En met elkaar naar antwoorden 
zoeken, concreet in het doen en laten. 
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21 april 2013 – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Johannes 10:22-30; 1 Korintiërs 15:20-28 
 
Paulus is in gesprek met de gemeenteleden van Korinte. “Waar zijn onze 
doden?” Hij probeert hier een antwoord op te geven, een antwoord dat niet 
anders kan dan in de taal van het geloof. Paulus wil ons bij de realiteit houden. 
Een collega vertelde een verhaal als antwoord op de vraag. Charles de Gaulle 
(ooit president van Frankrijk) en zijn vrouw Evonne hadden een kind met het 
syndroom van Down. Ann heette ze. Charles en Evonne probeerden zoveel 
mogelijk tijd vrij te maken voor hun kinderen dus ook voor hun speciale kind Ann. 
Evonne vroeg zich vaak af waarom Ann niet was als anderen. Ze had er grote 
moeite mee. Ann stierf jong. De begrafenis was in kleine kring. Evonne kon het 
niet loslaten. Charles liep naar haar toe en zei: “kom, je hebt toch de belofte van 
de opstanding gehoord? Ze is nu als de anderen.” 

28 april 2013 – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen- Zemmelink, Aalten 
Collecte : Missionair werk en kerkgroei 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Johannes 13:31-35; 1 Korintiërs 15:29-34 
 
Jezus zit aan tafel met zijn leerlingen. Ze mogen hem vragen stellen en als 
rabbijn onderwijst hij hen. Ze ‘leren’ met elkaar. Jezus vertelt dat hij weggaat, 
maar ook dichtbij blijft. Dat God hem nabij blijft maar ook de leerlingen en in de 
wereld nabij blijft. Je merkt het, zegt hij, als je elkaar met hart en ziel lief hebt, 
zoals hij het hen heeft voorgeleefd. Treden in zijn voetstappen betekent dat je 
het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden, maar dat je hem na mag volgen. En dat 
is moeilijk genoeg, of ook niet. Jezus vat het samen in een woord: heb de ander 
lief als jezelf, want hij is net als jij, kind van God. 
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02 mei 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 

04 mei 2013 
19.00 uur : Herdenkingsbijeenkomst in Meulenvelden, gevolgd door 

de ceremonie bij het monument (zie ook bericht elders 
in SAMEN) 

 

Van de predikant 
 

Wat is de betekenis van het sterven van Jezus? 
Zoals Dietrich Bonhoeffer en Martin Luther King hun leven offerden om anderen 
een beter leven te geven of hen te redden, stierf Jezus voor mensen. Hij sprak 
en handelde vanuit de overtuiging dat Gods hart onvoorwaardelijk bij mensen 
ligt, bij rechtvaardigen én onrechtvaardigen. Deze profetische houding werd 
Jezus fataal. Zij liep uit op zijn executie aan het kruis. 
Een tragisch profetenlot. Zo hebben veel tijdgenoten van Jezus zijn leven 
gezien. Een liefdevol, maar mislukt leven. De volgelingen van Jezus hebben 
deze dood echter anders leren zien. Zij begonnen zijn dood te begrijpen vanuit 
zijn levenshouding en boodschap: ieder mens, hoe verscheurd of eenzaam ook, 
is de moeite waard. Jezus had zijn leven voor hen over. ‘Er is geen grotere liefde 
dan je leven te geven voor je vrienden’ (Johannes 15:3). 
In Jezus’ dood hebben christenen nog meer gezien. Voor hen geldt Jezus als 
‘het beeld van de onzichtbare God’ (Kol 1:15). Hij laat als niemand anders zien 
wie God is. In de onvoorwaardelijke liefde van deze mens ‘als God’, ‘uit God’, 
schijnt Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen door. 
In het kruis van Christus ontdek je het hart van God. Hier ervaar je bij uitstek dat 
Gods onvoorwaardelijke goedheid de diepste grond is van ons bestaan. 
Ondanks al de scheuren en rafelranden, mogen wij in vrede leven als een door 
de Eeuwige gedragen mens. 
           ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 
Toekomst 
Onlangs hoorde ik een overdenking van pastoor van Merm. Daarin zei hij, dat hij 
het idee had, dat we het heilige zijn kwijtgeraakt. In de huidige wereld met zijn 
technisch vernuft kan er veel, met internet, met twitter, etc. Hierdoor kunnen we 
veel begrijpen en verklaren. Wellicht dat we daarom steeds meer het heilige, het 
onbegrepene ontwend raken. Het heilige is in de katholieke en protestantse kerk 
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verbeeld in symbolen en sacramenten. Van Merm vroeg zich af of wij de taal en 
betekenis hiervan nog verstaan, nog wel begrijpen. Hierbij aansluitend zou ik de 
vraag willen stellen of onze technische mogelijkheden en ons technische 
kunnen, ook effect hebben op hoe wij omgaan met het onbekende, zeker als het 
om de toekomst gaat en in het bijzonder als het gaat om de toekomst van de 
kerk. Durven wij nog te vertrouwen op wat de toekomst ons brengen moge of 
vertrouwen we toch eigenlijk alleen op onze eigen middelen? 
 
Misschien denkt u, dit lezende, moeten we dan niets doen? Uiteraard wel. Dat is 
dan ook de reden dat we onlangs een eerste overleg hadden als moderamen 
van Didam met Zeddam/’s-Heerenberg. Wat was het doel van dit overleg? Wij 
willen gezamenlijk inventariseren of en zo ja, op welke gebieden wij van elkaar 
kunnen leren, elkaar ondersteunen of inspireren. In februari was het eerste 
gesprek, dat mijns inziens positief en leerzaam was. In Zeddam/’s-Heerenberg is 
ds. Frans Gijzel predikant. U zult hem over enige tijd (26 mei) in onze kerk zien 
en horen in het kader van een kanselruil. Dit betekent dat ds. Annette Melzer op 
die zondag in Zeddam of ‘s-Heerenberg zal voorgaan.  
Uit een eerste gesprek krijg je geen compleet beeld maar wel een eerste indruk. 
Mijn eerste indruk is dat er veel overeenkomsten zijn tussen de beide 
gemeenten. Hierbij kunt u denken aan het grote aantal vrijwilligers, pluriformiteit, 
leeftijdsopbouw, vallend onder dezelfde burgerlijke gemeente en contacten met 
dezelfde parochie. Er zijn ook verschillen. Een opvallend verschil is dat in 
Zeddam/’s-Heerenberg de diaconie wordt ondersteund door de predikant. De 
predikant besteedt 25% van zijn tijd aan diaconaal werk en de diaconie vergoedt 
daarom, in evenredigheid, een deel van het traktement. Als je wat zou inzoomen 
op de verschillen dan zie je, dat het raadzamer is, om niet over verschillen te 
spreken maar meer over wat er anders gaat. Als voorbeeld noem ik de 
oecumene. In Zeddam/’s-Heerenberg zijn er weinig gezamenlijke diensten, maar 
wel gespreksgroepen. U weet: in Didam hebben we veel oecumenische diensten 
(zeven), maar oecumenische gesprekken zijn beperkt.  
Hoe gaat het nu verder? In september is er een vervolggesprek tussen de 
moderamina. Daarnaast zullen er ook tussen colleges en taakgroepen 
verkennende gesprekken gaan lopen. Waartoe dit zal leiden? Dat kan ik u niet 
zeggen. Wel kan ik zeggen dat we vertrouwen in de toekomst mogen hebben en 
zelf actief hieraan zullen werken. 
 
Zoals u wellicht al vernomen heeft, is de opbrengst van de actie kerkbalans dit 
jaar ruim tweeënveertigduizend euro. We zijn verheugd dat ook dit jaar weer veel 
mensen onze geloofsgemeenschap op deze wijze willen ondersteunen. Voor het 
in stand houden van onze geloofsgemeenschap is het niet een kwestie van ‘of 
of’ maar van ‘en en’. In andere woorden, het is noodzakelijk dat mensen zich 
inzetten en geld doneren. Het eerste kan leiden tot het besparen van geld, bij het 
laatste ontvangen we het. De kerkenraad is zich er van bewust dat de 
combinatie ook vaak voorkomt. Mensen zetten zich in, maken kosten voor de 
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kerk maar nemen die (deels) voor eigen rekening . Uiteraard hoeft dit niet, maar 
het wordt wel gewaardeerd. Alle bijdrages, in welke vorm dan ook, zijn bijzonder 
welkom. 
 
De kerkenraad, en in het bijzonder het College van Kerkrentmeesters, kijkt ook 
naar andere mogelijkheden om de balans tussen uitgaven en inkomsten te 
beïnvloeden. In dat kader laat het CvK, een derde onderzoeken of er bij ons nog 
mogelijkheden zijn om te besparen of inkomsten te genereren. De instantie KKA, 
biedt aan, om op basis van no cure no pay een quick scan te doen. Dat wil 
zeggen: als zij niets vinden dan hoeven wij niets voor het onderzoek te betalen. 
Het kan goed zijn dat dit het geval is. Het levert dan niets concreets op maar we 
hebben dan wel de bevestiging dat er geen mogelijkheden meer zijn. We hopen 
de uitkomst hiervan mee te nemen bij de bezinningsdag van 
de kerkenraad eind mei. Op deze dag zullen we zowel bij de 
financiën als bij het beleidsplan stil staan. 
 
Als laatste wil ik hier nog twee dingen melden. Als eerste dat 
de diaconie en CvK een eerste gesprek hebben om te 
onderzoeken of zij op het gebied van financiën van elkaar 
kunnen leren of samenwerken . Het zijn en blijven uiteraard 
aparte colleges met ieder een eigen werkgebied, maar dat wil niet zeggen dat je 
geen gebruik maakt van elkaars ervaring en die is er in beide colleges meer dan 
aanwezig. Niet voor niets zegt men altijd: samen sta je sterk. Als tweede heeft 
de kerkenraad aan de jeugd gevraagd een voorstel te doen voor de zithoek in de 
hal van de kerk. In deze hoek komt het mozaïek te hangen. Dit is een mooie 
gelegenheid om de inrichting van deze hoek nog eens onder de loep te nemen. 
            Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 
Varia 
De voorlopige jaarrekening is goedgekeurd en zal aan de kerkenraad en de KKA 
gestuurd worden. 
Op het verzoek van de kerkenraad om de zitgelegenheid in de jeugdhoek te 
veranderen, is besloten om de vroegere (groene) bank terug te plaatsen. Er zal 
gewacht worden tot het mozaïek geplaatst is. 
Alle ideeën aangaande de begraafplaats die met de gemeente zijn besproken, 
zoals het plaatsen van een klokkenstoel, vervangen van bestaande slechte 
bomen, zijn door de gemeente teruggedraaid. We zi jn dus weer terug bij af. 
Daar de GGD bij calamiteiten snel in onze kerk kan zijn, gaat het plaatsen van 
een AED, mede vanwege hoge kosten, niet door.  
Er is besloten dat Ap Folmer een schifting zal maken wat er aan posters en flyers 
komt te hangen en waar. Gelieve de posters en flyers aan hem af te geven. 
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Herindeling Kerkzaal: er zijn nog twee ontwerpen bij gekomen, eind maart sluit 
de mogelijkheid tot inzending en dan zullen de ontwerpen worden bekeken en 
door een nog in te stellen commissie worden beoordeeld. 

Collectebonnen 
U kunt de collecte ook voldoen met bonnen. 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,=, 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! Want wij zijn niet de enige gebruikers 
van deze ruimtes, ook derden maken er regelmatig gebruik van.  
                                                                              Herman Makkinga 

Kerkbalans 2013 
Het resultaat van de actie Kerkbalans is € 43.113,-- aan toezeggingen. Dat is 
ruim € 2.000,-- minder dan vorig jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de redenen is de afname van het aantal bijdragende leden door 
mutaties in het ledenbestand. Verder zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, 
toegezegde bedragen naar boven en naar beneden aangepast. Helaas meer 

ACTIE KERKBALANS

2013 2012 2011 2010 2009

Aantal uitgereikte enveloppen 329 345 358 359 359

Geen toezegging / niet ingeleverd 47 50 44 43 52

 € 1,00 t/m  € 50,00 114 118 138 137 131
 € 51,00 t/m  € 100,00 54 60 56 54 56

 € 101,00 t/m  € 200,00 48 43 45 51 53
 € 201,00 t/m  € 300,00 29 35 34 29 21
 € 301,00 t/m  € 450,00 15 16 17 21 22
 € 451,00 t/m  € 700,00 15 17 18 18 17
 € 701,00 en meer 7 6 6 6 7

Totaal toezeggingen in € 43.113 45.234 46.281 46.543 46.171

Totaal ontvangsten in € 43.924 46.325 46.394 45.663
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naar beneden dan naar boven. We hebben begrip voor diegenen die, door hun 
eigen financiële positie, hun bijdrage hebben moeten verlagen.  
 
Het college bedankt iedereen die een toezegging heeft gedaan ter 
ondersteuning van het kerkenwerk in onze gemeente. 
 
In bijgaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2009. 
 
            Wim Kooijman 
 

College van Diakenen 
Nieuwsbrief Diaconie 
Schuldhulpmaatjes 
Het project schuldhulpmaatjes is in 2011 in het leven geroepen in samenwerking 
met de katholieke en protestantse kerken in Montferland en de 
welzijnsorganisatie “Welcom”.  
Nu blijkt dat deze schuldhulpverlening in een grote behoefte voorziet. Eind deze 
maand wordt er weer een opleiding afgerond zodat het totaal op 24 
schuldhulpmaatjes komt. Meerdere gezinnen en alleenstaande jongeren in onze 
gemeente worden geholpen met het op orde krijgen van het huishoudboekje. Het 
schuldhulpmaatje moet worden gezien als een vertrouwenspersoon. 
Mocht u in uw omgeving, in uw familie of kennissenkring signalen doorkrijgen dat 
hulp welkom zou kunnen zijn, dan kunt u met onderstaande persoon van de 
diaconie contact opnemen. 
Kijk eens rond bij u in de buurt. Let op bij pastorale bezoeken of bij het ophalen 
van een gift voor het verjaardagsfonds. 
Een schuldhulpmaatje biedt: 
• Hulp bij het op orde krijgen en houden van het huishoudboekje 
• Ondersteuning bij het voorkomen van schulden 
• Ondersteuning bij een goed verloop van schuldhulpverlening 
• Zo nodig nazorg na schuldhulpverlening 
• Hulp aan huis, met de rekeningen op de keukentafel 
• Een luisterend oor 

Kledingbank 
Vorig jaar is de kledingbank Montferland opgericht. De Kledingbank mag gebruik 
maken van het pand van Hoogveld naast de C1000 supermarkt. 
Het aanbod van kleding is overweldigend. Binnen korte tijd hadden we zoveel 
kleding dat ook cliënten van buiten Montferland geholpen konden worden. Extra 
sorteermomenten zijn vaak nodig om de kleding uit te laten zoeken door de 
vrijwilligers. De afgelopen week is de wintergarderobe omgeruild voor de 
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zomercollectie, wat heel veel inzet heeft gevraagd van het bestuur en de 
vrijwilligers.  
Inmiddels zijn al meer dan 200 cliënten van kleding voorzien. De mensen gaan 
bijna altijd blij en dankbaar met tassen vol kleding naar huis. Laatst was een man 
zo blij met zijn colbert want nu durfde hij te gaan solliciteren.  
Op 5 mei wordt er tijdens de kerkdienst een collecte gehouden voor de 
instandhouding van de Kledingbank omdat er ook kosten worden gemaakt voor 
verwarming, schoonmaak, inrichting, vergoeding reiskosten enz. 
Scholieren komen binnenkort bij de Kledingbank stage lopen in het kader van 
hun verplichte maatschappelijk stage. Zo maken ze kennis met het 
vrijwilligerswerk dat later vast een positieve uitwerking heeft op hun verdere 
leven. 
Kleding kan ingeleverd worden op woensdag en zaterdagmorgen van 10.00 – 
12.30 uur. 
         Nees Biemond 
         Tel 0316-223687 
         Email: diaconie@pkn-didam.nl 
 

Kerkinactie 

-Werkgroep 
Jessore 
 
Het heeft even geduurd, maar er is weer een goed bericht vanuit Jessore. 
We hebben het al eerder kunnen doorgeven, hier zien we het nu ook dat de 
landelijke belangstelling erg groot is voor de opleidingen van deze school. 
Daar mogen we best dankbaar voor zijn. Laten wij met elkaar net als in Jessore 
bidden en danken voor het voortreffelijke werk dat men daar verricht. 
        
Best wishes from Christ Church Trade School (CCTS) Jessore, Bangladesh 
De beste wensen van de CCTS. Wij verwijzen naar uw email van okt. 2012 en 
de kerstwensen. Ten eerste onze excuses voor deze late reactie. U schrijft aan 
mij vanuit Didam maar ik schrijf u niet terug. De afgelopen twee maanden was ik 
druk met een heleboel dingen (jaarlijkse examen, landelijke board examen, 
nieuwe aanstelling, jaarlijks financieel rapport etc). Wij hopen dat u een goede, 
drukke tijd hebt in 2013. We bidden tot God voor u en de gemeenschap van de 
Didamse kerk voor goede gezondheid en zegen van God voor 2013. 
 
In de mail van oktober stuurde u enkele foto’s incl. de kerk van Jessore en u was 
hard bezig om geld in te zamelen op verschillende manieren. Helaas spreek ik 
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geen taal die uit kan drukken hoe goed jullie mensen zijn. Laat u mij aub het 
laatste nieuws weten.  
God zegene u voor uw vriendelijkheid en uw goede werk voor ons. 
 
Thanks, 
With best regards, 
George H. Biswas 
Principal 
Christ Church Trade School ( CCTS ) 
Smith Road, Bokultala, Jessore 
 

Spaardoosjes 
Inleveren van de spaardoosjes “nieuw leven”. 
Laten we elkaar weer opnieuw verrassen door de spaardoosjes? 
De kinderen willen het wel; betrokken zijn bij kinderen die het niet zo gemakkelijk 
hebben als wij hier in Nederland. 
De zondag na Pasen weer inleveren in de kerkdienst 
 

“God onder ons” 
 

Het onderwerp van de 
solidariteitsmaaltijd van 13 
maart jl., it hongerdoek van 3 
meter lang. De verbeelding 
van de 6 werken van 
barmhartigheid uit Matheus 
25. 
Hoe kijk je met Afrikaanse 
ogen naar dit Bijbelgedeelte? 
Pastor Hendriksen heeft ons 
kunnen vertellen en laten zien, 
dat er zich hele verhalen 
afspelen op deze doeken. Hoe 

de schilder van dit doek uit Togo ons duidelijk maakt hoe je een praktisch 
Christen kan/moet zijn. 
Hongerdoeken blijken niet iedereen even bekend in de oren te klinken. Maar 
toch zijn de oudste al 400 jaar oud. De hongerdoeken worden vooral gebruikt in 
de 40dagentijd.  
We mogen best zeggen dat het ook nu weer een goede en ook leerzame 
maaltijd is geweest, waar wij als werkgroep met genoegen op terug zien. 
           Klaas van Hamburg 
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Hongerdoek 
 
Dit hongerdoek doek hangt bij ons in de huiskamer van de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 “ 

  

  
 Samen aan tafel” 

 
Het graan, dat van de velden komt,  
geeft voedsel aan zovelen. 
De korrels vormen samen brood,  
om met elkaar te delen. 
 
Alle mensen samen, niemand meer alleen. 
Rond de ene tafel, alle mensen één. 
 
Het brood, dat mensen samen brengt,  
heeft Jezus ons gegeven.  
Hij brak het en Hij zei tot ons:  
"Wie hier van eet, zal leven." 
 
De schaal met brood, de beker wijn  
doen ons aan Jezus denken.  
Hij wil, wanneer wij samen zijn,  
zijn liefde aan ons schenken. 
      Ingez. Klaas van Hamburg 
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Vrijheid spreek je af 
 
Op 4 mei 2013 organiseert Het Oranje Comité weer de jaarlijkse 
dodenherdenking in Didam. 
Het thema is:  “Vrijheid spreek je af”. De herdenking begint om 19.00 uur met 
een korte bijeenkomst in de ontvangstruimte van Meulenvelden. De Oecu-
menische Taakgroep zal hier medewerking aan verlenen, evenals leerlingen van 
de Albert Schweitzerschool en jongeren van de protestantse gemeente. De 
overweging wordt verzorgd door ds. Annette Melzer. Daarna gaan we in stille 
tocht naar het monument op het OLV Plein, waar om 20.00 uur 2 minuten stilte 
wordt gehouden om hen te gedenken die door oorlogsgeweld om het leven zijn 
gekomen.  Aan deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door 
Harmonie De Club, Scouting en burgemeester Leppink (toespraak). 
            Wim Locher 
 

Trouw en betrouwbaarheid 
  
(N.a.v. de gemeenteavond op 27 februari jl.) 
Sinds een aantal jaren komen mijn vrouw Lucie en ik vaker in de protestantse 
kerk in Didam dan in de katholieke kerk. 
Beiden hebben we wel een echte katholieke opvoeding gehad. 
Maar door alle commotie in die kerk hebben we onze blik verbreed. 
Wat we hebben ervaren is dat trouw en betrouwbaarheid ons meer aanspreken 
dan tradities en rituelen. 
 
Want één van de vragen op de gemeenteavond was: Waarin is iemand 
betrouwbaar voor jou? Trouw betekent voor ons dat je eerlijk bent en oprecht, 
afspraak is afspraak of hou je aan je woord! Wat dan geen plaats heeft is 
machtsmisbruik of leugens. 
 
Bovendien hebben we in Didam in deze groep van protestanten ervaren dat 
vriendschap en belangstelling voor elkaar minstens zo belangrijk zijn.  
We hopen dat nog meer mensen over de schutting gaan kijken! 
             Jan Traag 
 

Een berichtje vanuit Roemenië 
 
Jaa… daar hadden jullie vast al naar uitgekeken! Tenminste, daar ga ik stiekem 
vanuit! Op de valreep bedacht ik me dat ik nog een berichtje moest schrijven 
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voor in de Samen. Dit staat trouwens netjes in mijn agenda beschreven, alleen 
nu moet ik toegeven: ik kijk niet zoveel in mijn agenda sinds ik in Roemenië ben.  
Ik zit alweer een poosje hier in Roemenië en eigenlijk gaat het super goed. Op 
de stageschool zien de kinderen me gelukkig niet meer als een soort van 
“heldin”, maar zien ze me gewoon als leerkracht. En zo hoort het natuurlijk ook! 
Tijdens het lesgeven zijn er af en toe wat kinderen die me uitproberen (heerlijk… 
het is grappig om te zien hoe erg ze hun best doen!). Maar “juf Wilma” is niet 
alleen maar “leuk”. Zo heb ik pas een Engelse les eerder afgebroken en de hele 
klas teruggestuurd naar hun eigen lokaal. Nou.. de jongens van die klas zijn 
sindsdien poeslief!  
 
Hebben jullie (= alle mannen) er trouwens wel bij stilgestaan dat het afgelopen 8 
maart nationale vrouwendag was? Ja, dan hoor je de vrouwen een bloemetje te 
geven! Geen zorgen: ik denk dat de vrouwen het niet erg vinden als jullie dat nu 
alsnog doen ☺. Roemenen zijn mensen met veel tradities. De meeste feesten 
hebben dan ook echt een betekenis. Met carnaval vieren ze dat de winter voorbij 
is en de lente begint,  
1 maart is dan nogmaals een soort van start van de lente, vrouwendag is om alle 
vrouwen in het zonnetje te zetten en zo heb je ook de naamdagen. Elke dag van 
het jaar staat er één (soms zelfs meerdere) Roemeense namen centraal en dit 
wordt gevierd als een soort van verjaardag (meer in het klein zonder visite). 
 
Sinds een paar dagen heb ik trouwens een lied in mijn hoofd.. dat lied sluit zo 
mooi aan hoe ik me voel hier, ik geniet namelijk met volle teugen en ben erg 
dankbaar. Hier een stukje van het lied:  
 
Geniet van het goede dat God je heeft gegeven 
De wind in je haren en de zon in je gezicht 
Geniet van het leven, het spel van kleine kind’ren 
Het zingen van een merel in het stille avondlicht. 
 
Leef hier en nu met de dag van vandaag 
En drink met volle teugen van de schoonheid om je heen 
Leef hier en nu met de dag van vandaag 
De kleuren van de aarde, het stromen van rivieren 
De vreugde van een woord dat rust in God bij Hem alleen. 
 
Dit was het alweer voor deze keer.. wil je meer verhalen lezen? Neem dan maar 
eens een kijkje op mijn website (en laat vooral berichtjes achter in mijn 
gastenboek!) 
 
Een knuffel vanuit Roemenië, 
         Wilma Blom    
         www.wilmablom.weebly.com 
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Uit het archief 
 
De kerkenraad van Didam doet in 1855 een verzoek aan de Gedeputeerde 
Staten om een bijzondere d.w.z. een Protestante school op te richten. Want 
zoals uit de vorige Samen moge blijken, zit men niet alleen met het feit dat een 
Rooms Katholieke onderwijzer geen Protestants onderwijs geeft, maar nog meer 
dat men een koster, voorlezer, voorzanger en organist uit eigen middelen moet 
bekostigen terwijl anders een gedeelte door het schoolgeld wordt gedekt. Dat er 
een duidelijk verschil van opvatting bestaat over de te stichten school tussen de 
kerkenraad en de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente van Didam blijkt uit een 
begeleidend schrijven van de president kerkvoogd van Embden (tevens 
burgermeester van Didam). 
 
Memorie van toelichting gevoegd bij het Adres van het Hervormd 
Kerkbestuur van Didam aan Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 26 februari 1855, betreffende een verzoek ter oprigting eener 
bijzondere School te Didam. 
 
De ondergeteekende heeft de eer in zijne betrekking als President Kerkvoogd 
het volgende te brengen ter kennis van Heeren Gedeputeerde Staten van 
Gelderland.  
De in het vorige jaar van Didam vertrokken onderwijzer der Jeugd, die Lidmaat 
was der Hervormde Kerk, en tevens koster voorlezer en voorzanger bij de 
Hervormde Gemeente van Didam, terwijl door zijnen zoon het orgel bespeeld 
werd. In de plaats van dien onderwijzer is een ander aangesteld die de Roomsch 
Catholieke godsdienst belijdt, zoodat de Hervormde Gemeente van Didam 
eenen persoon behoeft, die als koster voorlezer en organist kan werkzaam zijn. 
Het Kerkbestuur wenscht nu voor die betrekking iemand te vinden, die aan het 
hoofd eener bijzondere School tevens zou geplaatst worden. 
Daartegen rijzen echter gewigtige bedenkingen. Aan zulk eene bijzondere 
School bestaat voor de kleine Hervormde Gemeente van Didam geene 
dringende behoefte daar zij slechts uit 150 zielen bestaat. Naauwelijks zouden er 
voor dien school een twintigtal leerlingen in de Protestantsche Gemeente te 
vinden zijn, die voor het grootste gedeelte behoorende tot den geringeren stand, 
en in de openbare School al ligt dat onderwijs ontvangen kunnen hetwelk zij 
behoeven. 
De fondsen die verstrekt zouden worden ten behoeve van eene, eventuéél aan 
te stellen onderwijzer, koster enz. moeten gevonden worden uit de opbrengst der 
kostoriegoederen a 120 gulden terwijl het overige ten bedrage van 170 gulden 
door het Kerkefonds zou worden gedragen.  
Een naauwelijks toereikend bestaan zou alzoo voor een ongehuwd persoon 
hieruit te vinden zijn, terwijl de opofferinge vanwege het Kerkefonds niet 



21 

geëvenredigd zijn aan het voordeel voor de Hervormde Gemeente in het bezit 
eene bijzondere School gelegen. 
( De openbare onderwijzer alhier zou zich van eenen Protestantsche 
ondermeester wel willen voorzien, volgens zijne verklaring aan de President 
Kerkvoogd en aan den Predikant (Ds. D.J. Gulden red.) gedaan, die tegen 
bezoldiging de kerkdienst zou willen waarnemen. Welk voorstel aan 
bovengenoemden zeer aannemelijk voorkwam en tevens in het belang van het 
Kerkefonds; terwijl men daardoor tegelijk konde voorkomen het oprigten eener 
School, waardoor het belang van den openbaren onderwijzer wordt benadeeld.) 
Na het vertrek van den vorigen onderwijzer is het kosteraat tijdelijk opgedragen 
aan iemand die in de gemeente woonachtig en lid der gemeente is, terwijl des 
Zondags iemand van elders komt om het orgel te bespelen. Ook hebben zich 
reeds personen aanbevolen ter vervulling der betrekking van koster, voorlezer 
en organist, zoodat het kerkbestuur wel in de gelegenheid is zich van iemand te 
voorzien, wien de kerkedienst zooveel noodig zou kunnen worden aanbevolen. 
Naar het bescheiden oordeel des ondergeteekende vloeit de begeerte van 
eenige leden des kerkbestuurs  om eenen onderwijzer tevens te mogen 
aanstellen, uit de zucht voort om de Hervormde Gemeente daardoor in het oog 
van anderen te verheffen. Het is den ondergeteekende mede bedenkelijk 
voorgekomen of eene consistorie kamer voor een schoollokaal zou mogen 
worden bestemd, alsmede, of uit het Kerkefonds mag worden bijgedragen tot het 
aanschaffen van banken tafels en verdere Schoolbehoeften. Hierbij komt dat in 
ieder geval de goedkeuring vereischt wordt van het Provinciaal Collegie van 
Toezigt op de Administratie der Hervormden in Gelderland, zoo eene hoogere 
som dan vroeger in het belang der Hervormde Gemeente zou worden besteed. 
De hierboven mededegeelde bedenkingen worden door den ondergeteekende 
met de meeste bescheidenheid onderworpen aan het oordeel van Heeren 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
              De President Kerkvoogd der Hervormde Gemeente van Didam Didam. 
            1 Maart 1855 
 
Ik denk dat de brief heel duidelijk is en wil voorkomen dat zo’n kleine kerkelijke 
gemeente (150 zielen) op hoge kosten wordt gebracht. Dat de Heeren 
Gedeputeerde Staten van Gelderland het gemakkelijk is gemaakt door deze brief 
van de president kerkvoogd. De brief doet voorkomen dat ook dominee Gulden 
niet achter het voorstel staat van de kerkenraad maar met een Protestanse 
onderwijzer aan de openbare school, ook goed uit de voeten kan. Het voorstel 
wordt dan ook afgewezen en het zal nog jaren duren voor de bijzondere school 
een feit wordt. 
Als er over een kerk of consistorie wordt gesproken gaat het nog steeds tot 1951 
over de Lieve Vrouwekerk of zoals de kerk in de volksmond werd genoemd 
Mariakerk. 
Wordt vervolgd  
                                                                               Herman Makkinga 
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“Passie in Montferland” 
 
Goede Vrijdag 29 maart 2013 
19.30 uur 
Oswalduskerk, Zeddam 

 

Die avond is ons eigen Montferland voor een uurtje Jeruzalem. De bekende 
straten, kerken en huizen zijn voor even op een berg gebouwd. Ze kijken uit op 
de Olijfberg met direct daarachter de woestijn. Onze plaats is dan die 
wereldberoemde stad waar zoveel godsdiensten hun thuis vinden. Maar ook een 
stad die twintig eeuwen geleden het decor was van een dramatische 
gebeurtenis: het lijden en de kruisiging van Jezus. Dat verhaal wordt die avond 
gespeeld. We volgen Jezus in de laatste uren voordat hij gekruisigd wordt. 
“Passie in Montferland” wordt gespeeld door leden van de Protestantse 
Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam en parochianen van de geloofsgemeenschap 
St. Oswaldus. Koor Weerklank verleent haar muzikale medewerking. 
Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar na te praten. 
 

We nodigen iedereen van harte uit om in woorden en muziek, in stilte en 
oproer dit eeuwenoude, springlevende verhaal over vergeving, liefde en hoop 
mee te maken. 
    Welkom bij “Passie in Montferland”! 
 

     Ingezonden door Annemieke van de Weerd, 
     Scriba, Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam 
 

Aanklacht 
 
(Dit is een algemeen stuk vanuit PKN ingekort door Jan Wes en ingezonden door de 
Diaconie.) 
 
Protestantse Kerk in Nederland dient aanklacht indien tegen de Staat der 
Nederlanden m.b.t. omgang niet-gedocumenteerde volwassenen. 
 
De Protestantse Kerk vindt dat de Staat het recht van niet-gedocumenteerde 
volwassenen op voedsel, kleding en onderdak - zoals beschreven in het 
Europees Sociaal Handvest - moet nakomen. Het indienen van de klacht 
beschouwt de Protestantse Kerk als uiterst middel om de Staat der Nederlanden 
er op te wijzen dat bij het recht op leven ook het recht op voedsel, kleding en 
onderdak hoort.  
De klacht richt zich met name op het recht op sociale en geneeskundige bijstand 
en het recht op huisvesting van het Europees Sociaal Handvest: “Het recht op 



23 

voedsel, kleding en onderdak is nauw verbonden met het recht op leven en is 
cruciaal voor het respect voor ieders menselijke waardigheid.”  

‘De straat is een probleem erbij’  
Het is bijbels om de menselijke waardigheid te beschermen. Ieder mens is 
tenslotte geschapen naar Gods beeld. Dat geldt nadrukkelijk ook voor mensen 
die op straat gezet worden. De kerk kan niet anders dan voor hun waardigheid 
opkomen.”  
Mensen op straat zetten lost niets op. Integendeel, de straat is een probleem 
erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren naar het land van herkomst vanaf 
de straat dan vanuit de opvang. 

Procedure 
Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa 
onderzoekt nu of de klacht ontvankelijk en gegrond wordt verklaard. Hiertoe gaat 
het Comité in dialoog met de Nederlandse overheid. Als de klacht ontvankelijk 
en gegrond wordt verklaard, wordt de Nederlandse regering ertoe opgeroepen 
haar beleid aan te passen. Dit hele proces kan een half jaar tot een jaar duren.  
Europees Sociaal Handvest 
Het Europees Sociaal Handvest is een mensenrechtenverdrag waarin rechten 
en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het 
ondertekend hebben. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale 
naleving nagestreefd. Nederland stemde in 2004 in met de laatste versie van het 
handvest.  
Het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa controleert 
of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. 
 

Naar Griekse Eilanden 
 
De Interkerkelijke Reisgroep Doetinchem organiseert in 2013 een 15 daagse reis 
naar de Griekse eilanden: Kos, Rhodos en Patmos. De reis staat gepland van 5 
t/m 19 september 2013. 
De eilanden van de Dodekanesos archipel liggen als juwelen in de schitterende 
Egeïsche zee en kennen een rijke en oeroude geschiedenis. Deze reis begint op 

het fietseiland Kos, daarna volgt het 
bergachtige Rhodos, het grootste 
en meest bekende eiland van de 
archipel en tot slot verblijft u op 
Patmos dat ook wel het “Jeruzalem” 
van de Egeïsche zee wordt 
genoemd. De eilanden worden 
gekenmerkt door een warm en 
droog klimaat en overal verblijft u in 
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hotels aan het strand. Naast de excursies is er ook voldoende tijd om zelf iets te 
ondernemen.  
Tijdens de reis zullen we natuurlijk aandacht besteden aan de Openbaring van 
Johannes, het laatste Bijbelboek dat op het schitterende eiland Patmos is 
geschreven. 
Op dit moment is de prijs nog niet bekend maar dat zal ongeveer € 1.650,- zijn. 
De reis is inclusief busvervoer vanaf Doetinchem naar Schiphol en verder is alles 
bij de prijs inbegrepen, behalve drankjes en persoonlijke inkopen. 
 
Inlichtingen en opgave via e-mail: reisgroepdoetinchem@kpnmail.nl of bellen 
naar de reisleider Leo van Gog, telefoon nummer 0314-335947. 
            Leo van Gog 
 

Tienermoederweek 
 
Beste mensen, 
  
Verleden jaar oktober heb ik verslag gedaan over de Tienermoederweek in het 
klooster van Huissen. 
Ook dit jaar wordt weer een week voor tienermoeders met hun baby's/kinderen 
georganiseerd. 
Deze week vindt plaats van 29 juli t/m 2 augustus. Er wordt een afwisselend 
programma aangeboden en de moeders zijn verplicht dit programma te volgen. 
De volgende onderwerpen komen aan de orde zoals: zorg dragen, structuur 
aanbrengen, plannen maken voor de toekomst. 
Het educatieve gedeelte wordt door workshops in schilderen en dans 
afgewisseld. 
Tijdens de activiteiten is er opvang voor de kleintjes. 
De hele week is een deskundige aanwezig om, indien gewenst, een persoonlijk 
gesprek te voeren. 
Ook na afloop van de week blijft deze persoon voor de moeders bereikbaar. 
  

"Bundel je krachten" 
Van 5 augustus t/m 9 augustus wordt de week "Bundel je krachten" 
georganiseerd voor moeders met een minima en hun kinderen. Terwijl de 
moeders bezig zijn met trainingen wordt voor de kinderen een 
vakantieprogramma gehouden in en om de boerderij "Onder het dak” op het 
terrein van het klooster. 
  
Voor beide weken geldt dat er altijd gezamenlijk wordt gegeten. De maaltijden 
worden bereid door de koks van het klooster, die groot en klein heerlijk 
verwennen. De kinderen slapen bij hun moeder op de kamer. 
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Als u moeders kent voor wie dit een positieve bijdrage kan zijn, wilt u dit bericht 
dan aan hen doorgeven? 
  
Inschrijfformulieren zijn aan te vragen bij : 
Het Dominicanenklooster, Stadswal 1, 6851AH, Huissen tel: 026-3264422 
  
            Anneke Dienske 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering d.d. 14 februari 2013. 
Er is bijeengebracht: 
 

Mevr. Hermans    €   136,00 
Mevr.Folmer     €   190,20 
Mevr. Hendriksen   €   200,10 
De heer Mintjes    €     51,50 
Mevr.Boon    €     12,50 
Totaal     €   590,30  
      ======== 
 

Mevrouw Westenberg en mevrouw Horjus waren niet aanwezig. De volgende 
keer nemen we de telling van hen mee. 
 

Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u elke 
verjaardag weer een bezoekje brengen. 
 

We hebben een brief van de Kerkenraad gekregen met het verzoek te wachten 
met het uitzoeken van de nieuwe Antependia (kleden) voor op onze 
avondmaalstafel. De Kerkenraad wil de kerk opnieuw inrichten en neemt later 
weer contact met ons op. We sparen maar gewoon verder! 
 
Mocht u niet bezocht worden en toch graag mee willen doen met dit fonds, graag 
even een berichtje, zodat wij u aan het adressenbestand kunnen toevoegen. 
 
De volgende vergadering is gepland donderdag 11 juli 2013 om 19.00 uur. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 

Gerda Vreeman-Jansen 
Drostlaan 2 
6941 AB Didam. 
Tel.  0316-225111 
E-mail g.vreeman@concepts.nl 
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Is een Thomasviering iets voor jou? 
 
Doe mee in de werkgroep ter voorbereiding van de Thomasvieringen.  

Wat is een Thomasviering? 
Een Thomasviering is anders dan een traditionele viering. Er 
is ruimte voor stilte, verwondering, muziek en gebed. 
In een Thomasviering neem je actief deel aan de viering. 

Wie zijn wij? 
De werkgroep Thomasviering de Liemers is een groep 
enthousiaste vrijwilligers die samen met een pastoraal werker 3 à 4 keer per jaar 
in Zevenaar een Thomasviering voorbereiden en uitvoeren. 
De werkgroep is oecumenisch samengesteld.  
 
Meer Informatie of reageren? 
Yvonne van Maanen, tel: 0316 330687 of John Vermeulen, tel: 06 53813300 
 
E-mail thomasviering@kerkenzevenaar.nl 
Website: www.rvk.kerkenzevenaar.nl 
  
Bij ons lever je een bijdrage aan zingeving! 
Wij zoeken werkgroep leden om met nieuwe inspiratie vorm te geven aan de 
vieringen. 
Als lid van de werkgroep doe je voorstellen over een thema en werk je samen 
met de andere leden aan de uitwerking ervan. Teksten, liederen gedichten en 
beelden worden op creatieve en spirituele wijze bij elkaar gebracht om de viering 
vorm te geven. 

Wat bieden wij? 
Een plaats in een enthousiaste groep vrijwilligers, die ieder op eigen wijze een 
bijdrage willen leveren aan het realiseren van Thomasvieringen in de Liemers 

Wat vragen wij: 
Mensen die hun spiritualiteit,  geloofsbeleving en creativiteit willen omzetten in 
daden. Mensen die hiervoor per Thomasviering 15 uur willen besteden aan de 
voorbereiding en de viering zelf. 
            John Vermeulen 
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Het vakantiebureau 
 

Vakantiemogelijkheid in aangepaste hotelaccommodaties. 
 
Het vakantiebureau heeft de opdracht van PKN om zoveel mogelijk vakanties 
aan te bieden die men bij andere vakantieaanbieders niet kan vinden, omdat 
men minder mobiel is, dagelijkse verzorging of verpleging nodig heeft of omdat 
het te duur is als deze moeten worden ingekocht. 
Vrijwilligers geven 24 uur per dag optimale aandacht aan de vakantiegasten in 
onze hotelaccommodaties in Nederland. 
Als u in contact komt met mensen voor wie het goed zou zijn eens een weekje 
met vakantie te gaan, dan is meer informatie te vinden op: 
http://hetvakantiebureau.nl/ 
            Anneke Dienske 
 
 
 

    
Een mozaiekkopie van Leonardo da Vinci in een Italiaanse Minorieten kerk in Wenen. 
 (foto Jos Hageman) 
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Personalia 
 

Overleden 
• 27 februari  mevr. A.J. Schaap- Tol,  Tesma 5. 
• 06 maart  mevr. E. Reerink,   Waverlo 35. 
• 12 maart  mevr. N. Kooijman-Roos,  Tesma 53. 
 

Gevestigd 
• Dhr. M. van Dam,   de Plataan 195. 
• Dhr. M. van Heijgen,  Frater Leonardistraat 2. 
 

Verhuisd 
• Mevr. A. M. Westenberg – Post van Manhorstweg 3 naar de Els 127. 
 

Vertrokken 
• Naar het buitenland:  Mevr. M. J. Oosterkamp, Bodenclauwstraat 8. 
• Naar het buitenland:  Dhr. M.R. de Geus, Lupinestraat 8. 
• Naar Duiven:   Dhr. en Mevr. Rienstra –Kroeze, Panhuis 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 23 april, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
24 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (Palmpasen),  
  mw. ds. A.U. Melzer 
25 mrt 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
26 mrt 19.30 uur Cantorij 
28 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en (zittend aan) Tafel, 
  mw. ds. A.U. Melzer 
29 mrt 19.30 uur Lezingen dienst (Goede Vrijdag) – mw. ds. A.U. Melzer  
30 mrt 15.30 uur Viering Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
30 mrt 21.30 uur Paasnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
31 mrt 10.00 uur Paasmorgendienst, mw. ds. A.U. Melzer 
07 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
08 april 19.45 uur All Together 
09 april 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Taakgroep Eredienst (t.h.v. fam. Horjus) 
14 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering),  
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
15 april 19.45 uur All Together 
16 april 19.30 uur Cantorij 
17 april 10.30 uur Inloopochtend in Meulenvelden (Waverlo) 
21 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
22 april 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
23 april 14.00 uur Pastorale scholing 
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
28 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
29 april 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
02 mei 15.30 uur Viering Meulenvelden, mw. ds. A. U. Melzer 
04 mei  19.00 uur Bijeenkomst Dodenherdenking in Meulenvelden, gevolgd 

door ceremonie bij het monument
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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 uitkomt, 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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