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Voorwoord 

 

O Pinksterdag 
 
O Pinksterdag, 
paasfeest in 't goud: 
God heeft ons niet verlaten; 
zijn Geest getuigt 
zeventigvoud, 
brengt ons in alle staten. 
 
O hemelvuur 
stormende kracht, 
als duif hier neergestreken, 
brànd ons vooruit 
door diepe nacht, 
de aarde tot een teken. 
 

O pracht van God 
kolom van licht, 
zelf aan het Licht onttogen, 
o warmte van 
Gods aangezicht: 
door U zijn wij bewogen. 
 
O Trooster lief 
berg ons in U, 
wij waren haast verloren: 
waar blijft de hoop 
als wij niet nu 
uit U worden herboren? 

 
           Zingend Geloven 3,26 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 11 juni, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. Kopij graag 
aanleveren op het e-mailadres van de redactie en als MS-Word document. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 5 mei t/m zondag 16 juni 2013 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 

05 mei 2013 – 6e zondag van Pasen, is voorbereid samen met All Together, 
   “vrijheid betekent…” 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kledingbank 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Melissa de Rijder 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Joël 2:21-27 ; Openbaring 21:10-12,22-27 
 

Deze zondag heeft de naam Rogate-‘Bidt’. Deze zondag zullen we ook een accent 
leggen op het gebed voor vrede en vrijheid. All Together heeft de dienst mee 
voorbereid waardoor verschillende accenten rondom de betekenis van vrijheid een 
plek krijgen. Op deze gedenkdag is wellicht de vraag op zijn plaats naar de 
vervulling van de verwachting uit de psalmen voor Israël. Een eenvoudig antwoord 
is er niet. Kurt Marti leert mij, dat het overleven van Israël of de joden een 
getuigenis is van zijn God (al zal niet iedereen dit zo ervaren); ook de opbouw van 
de staat Israël, al zal de ware zegen en sjalom pas in de vreedzame 
samenwerking van Joden en Palestijnen zichtbaar zijn. Ruth Calderon hield  een 
indrukwekkende speech toen zij aantrad in de Knesset. 
http://www.youtube.com/watch?v=S8nNpTf7tNo 
 

09 mei 2013 – Hemelvaartsdag, voorbereid samen met Taakgroep Pastoraat 
09.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Handelingen 1:1-11 
 
Het feest van Hemelvaart is het meest onbekende feest dat in de kerk gevierd 
wordt. Dit jaar hebben leden uit de taakgroep Pastoraat zich gebogen over de 
Bijbeltekst en we hebben een mooie dienst voorbereid in de onopgeefbare hoop 
dat er velen zijn die met ons mee willen vieren. Wat maakt Hemelvaart zo 
bijzonder? Jezus geeft ons de zegen én het vertrouwen dat wij, mensen, zijn 
spoor kunnen volgen. Het vertrouwen in mensen, zijn gemeente, zijn leerlingen is 
groot; misschien zelfs groter dan wij zelf aandurven. God-Jezus heeft vertrouwen 
dat zijn rijk doorgaat, dat alle inzet vruchten zal dragen. Een vertrouwen dat we 
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mogen ontvangen: hoop voor de gemeente, hoop en zegen voor de kerk 
wereldwijd. 
 

12 mei 2013 – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. G. Bomer, Rheden 
Collecte : Werk in onze eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : 1 Samuël 12:19b-14; Johannes 14:15-21 
 
Deze zondag Exaudi, wat betekent ‘hoort!’ en verwijst naar het grote gebed “Hoor 
Israël uw God is een”, heet in de wandelgangen ook ‘wezen-zondag’. Het 
verwoordt het gevoel van de leerlingen na Hemelvaart, nu Jezus niet meer 
zichtbaar onder hen is … wat nu? Als wezen blijven ze achter, het is wachten op 
de verbindende kracht, die hun de adem geeft, de Heilige Geest. Wat als die 
kracht ontbreekt en het wachten is opdat je levensadem weer terugkomt en als 
nieuw je dag vervult? Jezus geeft de leerlingen voor die ‘Tussentijd’ iets 
belangrijks mee: heb God lief, blijf vertrouwen houden door je aan de richt lijnen, 
de geboden, te houden, ze kunnen je dan houvast geven. In tijden van verdriet en 
wanhoop kan de gewoonte van het lezen van teksten, structuur van je dag door 
gebed en rust jezelf dichter bij God brengen. Soms gaan mensen hiervoor op 
retraite naar een klooster …   

15 mei 2013 – Pinksterwake 
19.00 uur : vesperdienst, voorbereid door de oecumenische 

taakgroep (zie bericht elders in SAMEN) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Klokkenluider : Henk Boender 

18 mei 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 

 
19 mei 2013 – Pinksteren, m.m.v. Paulina van Grol en haar zus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Joël 2:28-32; Handelingen 2:1-11 
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Ook dit jaar een viering die de wereld omspant. Blij zijn we dat Paulina van Grol en 
haar zus voor ons in hun moedertaal zingend-bidden en zo onze verbondenheid 
naar de gemeente in Indonesië leggen. Uit hun verhaal vorig jaar werd duidelijk 
hoe kwetsbaar en bedreigd de christelijke gemeenschap in hun vaderland is. Fijn 
dat we op deze wijze in gebed met elkaar verbonden kunnen zijn. Pinksteren is 
het grote feest van de levensadem, Gods eigen Spirit, de Heilige Geest, die ons 
warmte geeft, inspiratie, verbondenheid, kracht, waardoor geloven de moed en de 
daadkracht van ons mensen krijgt. De Heilige Geest is als een vuur dat harten 
zuivert en vervult en altijd aan het werk is wereldwijd. Zo wordt een werkelijkheid 
zichtbaar die niet meer weg te denken is, al zegt men spottend ‘ze zullen wel 
dronken zijn’. Dronken van vreugde. We zullen veel met elkaar zingen, gedreven 
door het orgelspel van Rolf Zandbergen, zoals altijd. 
 

26 mei 2013 – Zondag Trinitatis, Drie-eenheid, kanselruil met ‘s-Heerenberg 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. F. Gijzel, 
  ’s-Heerenberg/Zeddam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Spreuken 8:22-31; Johannes 3:1-16 
Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid. In de ogen van christenen is God op 
verschillende manieren bij mensen: als Vader, want hij is Heer en Schepper van 
de wereld, als Zoon, want in Jezus is hij een mens geworden zoals ik en anderen, 
en als Heilige Geest, de adem waardoor alles ontstond en ontstaat, die de liefde 
tussen Vader en Zoon verbeeldt. God is nauwelijks te vatten, maar door de Drie-
eenheid ook een God van relatie, je kunt niet anders spreken over God dan in 
drievoud-woorden van Schepper, Immanuël – God met ons en levenskracht. 
Anderen noemen het God die almachtig, goed en barmhartig is. Hoe dan ook het 
blijft een geheim, het geloof. Aan ons de uitnodiging om ons aan het geloof te 
warmen, houvast te ervaren en te groeien. 

02 juni 2013 – 1e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering) 
  mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Marco Lenting 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 1 Koningen 8:22.37-43; Lukas 7:1-10 
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Vanaf nu worden alle zondagen geteld als zondagen na Trinitatis. Elk spreken 
over teksten wordt gekleurd door ons belijden dat God Schepper is, Mens 
geworden en ons leven gedeeld heeft, dat God ons kracht geeft, om te worden wie 
we zijn: geliefde mensen die in de verantwoording staan om deze aarde leefbaar 
te houden, hoe? Vandaag lezen we over ‘vrijmoedigheid’. In de tekst lezen we 
over de vrijmoedigheid van Koning Salomo. De vertrouwdheid in zijn omgang met 
de Allerhoogste, geen onnodige nederigheid, maar gewoon: een onderhandelaar 
aan het werk! Zeker alle eer aan God en vanuit daar een pittig gesprek … ziet u 
de verzuchtingen van mensen niet? Salomo roept God aan… waar bent u in  alle 
nood die we in ons leven ervaren?  
 

06 juni 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
 

09 juni 2013 – 2e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. W.E. Onderwater, 

Aalten 
Collecte : Hakuna Matata 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 1 Koningen 17,17-24; Lukas 7:11-17 
 
We lezen twee confronterende teksten over het overlijden en sterven van 
kinderen. Confronterend omdat ze levensecht zijn. De bijbel gaat de hardheid van 
het leven niet uit de weg. Wie het van nabij heeft meegemaakt, weet van onrecht, 
onmacht. Nooit meer is het leven zoals het was. Als een kind sterft, valt er een 
pikzwarte nacht en voor sommige ouders is het nooit meer morgen geworden. En 
dan deze verhalen over opstanding en genezing? Is zwijgen dan niet beter? Ja … 
nee. Als gemeente op zondag bijeen blijven we zoeken naar een weg waar de 
angel uit de dood is verdwenen, blijven we hopen dat het kwaad een grens kreeg 
gesteld. Als een stemverheffing Gods lees ik deze teksten. Als het aan de 
eeuwige ligt is er sprake van leven. Hoe moeten we dat dan zien? … hiervoor 
proberen we deze zondag woorden te zoeken. 
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16 juni 2013 – 3e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Hooglied 4:16-5:8; Lukas 7:36-8:3 
 
We lezen uit het grote verhaal van de liefde, Hooglied. In alle geuren en kleuren 
wordt het omschreven. Geen romantisch verhaal, maar een verhaal van 
liefdesverlangen in een werkelijkheid die hard is. Ziek … ziek van liefde, van 
onvervuld verlangen. Een verhaal vol van geuren, mirre, balsem, honing en wijn. 
In je verbeelding ruik je de oosterse kruidentuin. Ook het evangelie is vol van 
kostbare olie. Een vrouw komt bij Jezus en wast en zalft Jezus’ voeten. Wat 
hebben deze teksten met elkaar te maken? … Ook hierover valt veel te zeggen en 
na te denken. 
 

Van de predikant 
 
“Ik wil het geweld in je hart verzoenen 
 Ik wil de schoonheid achter je masker herkennen 
 Ik wil de demonen uit je verleden verdrijven 
 Ik wil de verborgen wensen in je hart vervullen.” 
 
Een tekstfragment van een popsong ‘undisclosed desire’. Nu we ons opmaken 
voor Pinksteren, samen met Kerst en Pasen één van de drie grote christelijke 
feesten, is de vraag actueel: “wat merk je van de Heilige Geest?’ Pinksteren is 
namelijk hét feest waarin we stil staan bij de kracht van Gods Geest, de Heilige 
Geest. Zij vertelt iets over de dynamische aanwezigheid van de eeuwige in deze 
wereld. Maar ze laat zich niet lokaliseren of fixeren, ze is ongrijpbaar als de wind 
en net zo aanwezig. In de bijbel komen we de Geest tegen als bron van kracht én 
wijsheid. Wanneer zij in de leiders of profeten van Israël tot leven komt, gaan ze 
met nieuw elan een weg van bevrijding en gerechtigheid. Hun uitstraling is te 
vergelijken met het charisma van mensen als Nelson Mandela en moeder Teresa. 
Bij de Heilige Geest, zo zou je ook kunnen zeggen, gaat het om God-in-actie: zijn 
dynamische aanwezigheid in deze wereld. Deze kan oplichten in wat er tussen 
mensen gebeurt, maar ook in de schepping of in de geschiedenis. De momenten 
waar hemel en aarde elkaar raken, zeggen we in de volksmond. Momenten waar 
we troost en geborgenheid ervaren, bezield raken, inspiratie krijgen, nieuwe 
levenslust … kortom niet alleen in mooie dingen, zoals de niet te stuiten kracht 
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van de lentebloesem, maar soms kan je ook rond een sterfbed de heilzame 
nabijheid van de Eeuwige ervaren, is hij met zijn Geest nabij en worden de 
momenten heilig. 
 

4/5 mei 
Dit jaar valt herdenken en vieren in het weekeind. 4 mei in Meulenvelden staan we 
met jongeren uit onze gemeente stil wat vrijheid toen en nu betekent. Kirsten 
Schmidt, die bij ons haar maatschappelijke stage doet, zal er een persoonlijke 
bijdrage geven. Bart Schlief heeft samen met Marleen Geven een heel bijzonder 
gedicht gemaakt dat hij dan ook zal voorlezen: ‘Wat zou ik doen?’ n.a.v. het lied 
van Maarten Peters dat hij in Westerbork bij de herdenking heeft gezongen. 
http://www.youtube.com/watch?v=iQMvEyjDjtg   
De dienst van 5 mei heeft het koor All Together een jaar lang voorbereid. Wat is 
vrijheid voor jou? We spraken over de liefde als basis; in respect je keuzes maken; 
is proberen te leven zonder angst, in vreugde en vrij van oordeel en het goede 
omgaan met macht en onmacht. Al deze thema’s krijgen op een eigen wijze een 
gezicht in deze bijzondere viering. Vrijheid krijgt zo kleur, inhoud en een plaats in 
ons aller leven Coram Deo, voor Gods aangezicht. 
 

Huisavondmaal 
In de afgelopen tijd hebben we een aantal keren avondmaal aan huis gevierd bij 
gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de zondagse vieringen of de 
vieringen in Meulenvelden te komen. In kleine kring brood en wijn te delen, samen 
te bidden en zo de verbondenheid met Christus te ervaren. We doen het graag. 
Bent u niet meer in staat om een viering te bezoeken maar wilt u toch graag het 
Heilig Avondmaal vieren, geef het door aan de pastoraal medewerker. 
 

Inloopochtend in Meulenvelden 
Eén keer in de maand op woensdagochtend komen we in Meulenvelden bij elkaar. 
Elke keer bespreken we met elkaar een thema nav een Bijbeltekst of een 
gebeurtenis op dat moment. We bidden met elkaar en delen daarin lief en leed. 
Het zijn ochtenden die plezier geven, wat lachen we veel! Het zijn ook ochtenden 
die kracht geven en steun, dankzij gebed en muziek, dankzij de onderlinge troost. 
Wilt u een keer komen kijken, graag! Neem dan contact op met Riet Kooij. 
 

Verkort Studieverlof in juni 
De landelijke kerk heeft het lange studieverlof van drie maanden voor de 
predikanten veranderd in een ‘permanente educatie’, wat betekent dat wij nu 
verplicht zijn elk jaar bijscholingscursussen te volgen. De permanente educatie 
begint in het najaar 2013. Het opgebouwde studieverlof van de afgelopen 5 jaar is 
voor mij nu omgezet naar een maand studieverlof in 2013. Dit valt in juni, gelukkig 
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omdat dan veel kerkenwerk ook stil ligt. Ik zal het studieverlof gebruiken om een 
studieboek te maken over pastoraat dat gebruikt kan worden voor scholing van 
ambtsdragers. Ook onze ouderlingen en de ouderlingen in de regio zullen hier 
profijt van hebben in hun pastorale werk in de gemeente. Vanaf 8 juli ben ik weer 
aanwezig. Mocht u beroep willen doen op een predikant, dan kunt u het beste de 
scriba bellen. Zij zal u dan verder helpen. 
 

Sarah 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mijn verjaardag tot een 
onvergetelijke dag heeft gemaakt. Zoveel handen, zoveel creativiteit, zoveel lieve 
kaarten en woorden, zoveel plezier en inzet: DANK! Het was een feest om trots op 
te zijn, een feest met elkaar. 
 
We gaan Pinksteren tegemoet en dan een zomertijd waar alle activiteiten op een 
rustiger tempo gaan. Even met elkaar op adem komen, plannen maken en vooral 
naar elkaar omzien. 
            ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 
Een doosje vol 
Sommige weken lijken sneller te gaan dan andere. U kent ongetwijfeld ook dat 
gevoel. Pasen is alweer voorbij, het lijkt alweer lang geleden, inmiddels zijn we 
alweer verder. Gelukkig kunnen we af en toe luisteren naar het doosje, het doosje 
waar bijzondere verhalen in zitten, die weer kunnen herleven. Het begon natuurlijk 
met de veertigdagentijd, de ark die langzamerhand werd opgebouwd, een 
kinderverhaal over 3 pinguïns die een dilemma moesten oplossen waar menig 
volwassene grote moeite mee zoud hebben. Dan het feestelijke Palmpasen met in 
het achterhoofd dat het geen feest blijft. Dit jaar was Palmpasen extra feestelijk 
doordat ook de verjaardag van Annette Melzer gezamenlijk werd gevierd en hoe. 
Wat een mooie middag. Waarom was het eigenlijk zo’n mooie middag? Hebt u 
zich dat ook afgevraagd? Zo’n vraag laat zich niet zo beantwoorden als een 
wiskunde som. Wel kun je elementen benoemen 
die mogelijk een bijdrage hebben geleverd. 
Volgens mij was het belangrijkste element uzelf, de 
aanwezigen. Niet alleen door uw aanwezigheid 
zelf, maar vooral door de wijze waarop u aanwezig 
was. Van twee mensen van buiten de gemeente 
kreeg ik te horen dat wij als gemeente op een 
bijzondere wijze bij elkaar kunnen komen. Dat viel 
op. Een ander element is de inbreng van velen. 
Een ieder doet dat op eigen wijze en naar eigen 
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kunnen. Het is iedere keer weer goed te ervaren dat zovelen een steentje willen 
bijdragen en daar ook plezier in hebben. Een dag om in een doosje te stoppen. 
 
Van Palmpasen naar de paascyclus 
Ook dit jaar was het weer heel bijzonder. Vier diensten met ieder een heel eigen 
karakter en een grote verscheidenheid aan muzikale inbreng die helpt om de 
diensten hun eigen gezicht te geven.  
Beginnend met de dienst aan de tafel met joodse muziek met die typerende sfeer. 
Een dienst met inbreng van jong en oud, waarin de “donkere nacht” zich aandient. 
Dan de Goede Vrijdag waarin het lijden centraal staat en we in stilte de kerk 
verlaten. We denken aan het lijden van Jezus maar we weten dat er ook nu velen 
zijn die hun leven geven voor anderen. De Stille Zaterdag is de dienst met twee 
gezichten. Beginnend vanuit het donker maar eindigend in het licht. Met 
halverwege het waterkruisje voor als je het wilde. Je kunt het als zegen, als 
bemoediging opvatten. Het is niet iets wat je kunt pakken, of opeisen, maar iets 
wat je mag ontvangen. De overgang naar het licht was dit jaar wel heel bijzonder 
met de afsluiting in de kring met de kaarsen. Is het u ook opgevallen hoeveel licht 
zo’n klein kaarsje geeft, als er maar genoeg van zijn? Een feestelijke afsluiting op 
paaszondag, de boodschap dat het leven doorgaat ook al lijkt het voorbij. Een 
dergelijke cyclus van diensten kan alleen dankzij de inzet van velen. Dank aan 
een ieder die het weer heeft mogelijk gemaakt. 

Kerkdiensten en zingen 
Kerkdiensten en zingen, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarschijnlijk 
weet u dat er een nieuw liedboek is gemaakt met als eindredacteur Pieter 
Endedijk. Het nieuwe liedboek wordt in mei officieel geïntroduceerd. Wij zullen als 

gemeente nog even wachten met het in gebruik nemen 
hiervan. In eerste instantie zullen we het liedboek leren 
kennen via de koren. Er is dus geen haast om het nieuwe 
liedboek aan te schaffen. We onderzoeken de 
mogelijkheden om het liedboek gezamenlijk te bestellen. U 
wordt hierover nog geïnformeerd. Als gemeente zullen wij 
het nieuwe liedboek begin 2014 in gebruik gaan nemen. 
Begin 2014 zullen we dan ook aandacht aan het liedboek 
besteden. Het zou natuurlijk eerder kunnen maar het leek de 
kerkenraad verstandig om eerst de vernieuwing van onze 
liturgieën af te ronden en hierna de stap naar het nieuwe 

liedboek te zetten. U merkt het, we zijn nog niet op de helft van 2013, maar 
plannen voor 2014 beginnen zich al aan te dienen. 
            Johan Boelee 
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College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2012 
Het eindresultaat van de actie kerkbalans 2012 is: € 44.383,-- Dat is ruim 98% van 
het toegezegde bedrag. Een prachtig resultaat waar we heel dankbaar voor zijn. 
Dat geeft extra vertrouwen voor de toekomst. 
  

Kerkbalans 2013 
Toegezegd bedrag: € 43.113,--   
Tot heden (17 april) hebben we een bedrag mogen ontvangen van: € 22.460,--   
  

Solidariteitskas 2013 
Eind april/ begin mei ontvangen alle belijdende leden en alle doopleden van 21 
jaar en ouder een verzoek om bij te dragen aan de landelijke Solidariteitskas van 
de kerk.  
Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële 
overbrugging nodig hebben. Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke 
activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft 
vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en 
binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met 
hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd. 
Hiervoor vragen wij u om een bijdrage van € 10. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het 
voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de 
Protestantse Kerk? 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

SEPA en IBAN 
Misschien is het u opgevallen dat in de colofon van de laatste SAMEN de 
bankrekeningnummers van de de Diaconie en van de Protestantse gemeente zijn 
gewijzigd. 
Dit heeft te maken met de invoering van één uniform betalingssysteem, SEPA, in 
de landen van de EU met ingang van 1 februari 2014. (SEPA = Single Euro 
Payments Area). 
Wat betekent dit voor U? 
Uw bestaande rekeningnummer wordt door de bank omgezet naar een 
ibannummer. (IBAN = International Bank Account Number) 
Een ibannummer bestaat uit 18 tekens. Het is uw bestaande rekeningnummer dat 
vooraf wordt gegaan door de landcode (NL), een controle getal (2 cijfers), een 
code van de bank (4 letters) en één of meerdere nullen. 
Als voorbeeld: 
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• rekeningnummer van de Protestantse gemeente is nu 1111.01.468  
wordt gewijzigd in ibannummer van de Protestantse gemeente  
NL41 RABO 0111 1014 68 

Vanaf 1 juli zijn er ook gewijzigde overschrijvingsformulieren en iban-acceptgiro's 
beschikbaar. De huidige overschrijvingsformulieren en acceptgiro's kunnen na 31 
januari 2014 niet meer voor verwerking bij de bank worden aangeboden. 
De landelijke kerk (PKN) is vanaf 1 juli SEPA-proof. Dat betekent dat u bij 
financiële acties van de kerk, na 1 juli, iban-acceptgiro's krijgt aangeboden. 
Wordt vervolgd! 
 

Financiële administratie 
Met ingang van 2012 maakt het college gebruik van het online boekhoudpakket 
'Twinfield”. 
De voordelen van dit online pakket zijn o.a.:  
• KKA (kantoor der kerkelijke administraties) kan gevraagd en ongevraagd met 

ons meekijken 
• het is goedkoper dan het tot nu toe gebruikte stand-alone boekhoudpakket 
• de mogelijkheid om meerdere personen gelijktijdig toegang te geven. 
 
In het CvK is vastgelegd dat de administrateur een mutatie-functie heeft en de 
penningmeester een meekijk-functie.  
 
De administratie wordt gevoerd volgens de richtlijnen van de PKN. Hiervoor is een 
model rekeningschema beschikbaar. Bij de overgang naar het online 
boekhoudprogramma is de laatste versie van dit rekeningschema ingebracht. 
 

KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) 
Op 11 april heeft het college overleg gevoerd met KKA over de organisatie en de 
financiële huishouding van onze gemeente. Aan de hand van een tiental door KKA 
ingebrachte onderwerpen is gesproken over mogelijkheden om opbrengsten te 
vergroten en uitgaven waar mogelijk te verkleinen. De grote waarde en 
onmisbaarheid van vrijwilligers werd sterk benadrukt. 
KKA zal op korte termijn advies uitbrengen.  
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Jaarrekening 2012 
De voorlopige jaarrekening van de Protestantse gemeente te Didam is gereed en 
heeft de goedkeuring van het college van kerkrentmeesters en het KKA (Kantoor 
der Kerkelijke Administraties). 
 
Het resultaat van de Staat van Baten en Lasten is € -11.064,-- 
  
Vergelijking rekening 2012 met 2011        2012     2011 
 
Exploitatie resultaat        -14.055,00 -6.228,00 
Ongerealiseerde koersverschillen          2.991,00 -5.413,00 
Resultaat, in mindering gebracht op het vermogen  -11.064,00      -11.641,00 
 
Voor een nadere toelichting en inzage in de volledige jaarrekening bent u welkom 
op 21 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de huiskamer van het kerkgebouw.  
 
 
Hierna treft u de Balans en de Staat van baten en lasten aan. 
 
 
 

 
 

Balans per 31 december 2012 2011
€ €

Activa
Onroerende zaken 435.700 449.536
Installaties en inventarissen 2.807 3.370
Financiële vaste activa 272.172 234.384

Kortlopende vorderingen 9.988 12.906
Geldmiddelen 96.237 143.749

totaal 816.904 843.945

Passiva
Reserves per 31 december 713.658 724.722
Voorzieningen 21.788 28.789
Langlopende lening o/g 75.500 87.500
Kortlopende schulden 5.958 2.934

totaal 816.904 843.945
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Collecten in het eerste kwartaal 2013
€

Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 168,85 

Hoofdcollecte
Oecumene 86,32 
Missionair werk en kerkgroei 36,75 
Catechese en Educatie 55,47 
JOP 136,98 
Werk in onze eigen gemeente 2x 72,95 

Algemeen diaconaal werk 2x 95,54 
40dagentijdcollecte 3x 244,10 
Kerk in Actie – zending 78,15 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 61,37 
Kerk in Actie – diaconaat 64,85 
Kerk in Actie – totaal 158,30 
Stichting Het Passion 37,50 

Uitgangscollecte
Werk in onze eigen gemeente 15x 789,55 
Vastenpot 2x 52,93 

Totaal 2.139,61 

Staat van baten en lasten Begroting Werkelijk Werkelijk 
2012 2012 2011

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 52.000 52.313 56.070
Rentebaten en dividenden 12.200 11.997 13.766
Bijdragen levend geld 54.250 53.933 56.005
Door te zenden collecten 600 863 878

Totale baten 119.050 119.106 126.719

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 14.200 19.103 11.344
Lasten overige eigendommen 9.056 5.138 7.149
Afschrijvingen 14.399 14.399 14.257
Pastoraat 70.000 69.596 68.070
Lasten kerkdiensten,  catechese 6.100 3.982 7.704
Verplichtingen andere organen 6.600 6.170 6.239
Salarissen en vergoedingen 4.500 4.440 4.701
Lasten beheer en administratie 11.100 8.948 10.639
Rentelasten, bankkosten 3.700 3.510 4.017

Som der lasten 139.655 135.286 134.120

Baten minus lasten -20.605 -16.180 -7.401

Toevoeging aan voorzieningen 0 -2.000
Onttrekking aan voorzieningen 7.000 0
Saldo baten/lasten begraafplaats -2.045 4.234
Saldo baten/lasten keuken -293 13
Saldo baten/lasten kerkblad -1.674
Afdracht doorzendcollecten -863 -1.074
Overige lasten en baten -2.150

Exploitatie resultaat -22.755 -14.055 -6.228

Ongerealiseerde koersverschillen 0 2.991 -5.413

Resultaat -22.755 -11.064 -11.641
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Collecten 
Collecten worden direct na afloop van elke kerkdienst geteld en genoteerd.  
Na afloop van een kalendermaand wordt het muntgeld met behulp van de 
muntentelmachine gesorteerd en verpakt in munthulzen. Deze munthulzen worden 
bij een detaillist omgewisseld voor eurobankbiljetten. De eurobankbiljetten worden 
via de geldtelmachine van de bank bijgeschreven op de rekening van de kerk. Na 
afloop van een kalenderkwartaal vindt verrekening plaats met de diaconie. 
 

 

Varia 
Op verzoek van de werkgroep Eredienst is de datum van afsluiting voor het 
inleveren van een bijdrage: Herindeling Kerkzaal, naar een latere datum 
verschoven. 
 

Collecten in het eerste kwartaal 2013
€

Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 168,85 

Hoofdcollecte
Oecumene 86,32 
Missionair werk en kerkgroei 36,75 
Catechese en Educatie 55,47 
JOP 136,98 
Werk in onze eigen gemeente 2x 72,95 

Algemeen diaconaal werk 2x 95,54 
40dagentijdcollecte 3x 244,10 
Kerk in Actie – zending 78,15 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 61,37 
Kerk in Actie – diaconaat 64,85 
Kerk in Actie – totaal 158,30 
Stichting Het Passion 37,50 

Uitgangscollecte
Werk in onze eigen gemeente 15x 789,55 
Vastenpot 2x 52,93 

Totaal 2.139,61 
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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 lokaliteiten, ook derden maken er regelmatig gebruik van.  
 

De pastorie 
Over de pastorie valt op dit moment weinig te melden. Na overleg met onze 
adviseur van het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) is in eerste instantie een 
"te huur" bord geplaatst. Dit heeft wel een aantal reacties opgeleverd, maar heeft 
niet tot resultaat geleid. Daarom is daarna de volgende stap gezet: het plaatsen 
van een advertentie in de Gelderlander (van 13 april). Hierover is nu nog niets 
verder bekend. Voor nadere informatie kunt u ook de website van KKG bekijken 
(www.kkgkka.nl? kkg adviseurs? vastgoed? te huur).  
Ook in de toekomst blijven we u via SAMEN op de hoogte houden. 
            Wim Kooijman 
 

Kerkinactie 

  -Werkgroep 
40dagentijdcampagne 
Hartelijk dank! 
Hartelijk dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de 40dagentijd-campagne 
‘Nieuw leven!’. We hopen dat u een goede en inspirerende veertigdagentijd heeft 
gehad. Op dit moment is nog niet precies bekend hoeveel gemeentes er 
meededen en wat de opbrengst is. Zodra alle gegevens binnen zijn, hoort u er 
meer van. In de afgelopen weken zijn ook duizenden ‘Nieuw leven!’-boekjes 
aangevraagd. In een volgende SAMEN lichten we een tipje van de sluier op over 
het thema van de 40dagentijdcampagne in 2014.  

Paasgroetenactie 2013 
Voor het eerst in de - lange- geschiedenis van de Paasgroetenactie waren er 
kaarten uitverkocht. Dat was vervelend voor de wat latere bestellers, maar op zich 
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natuurlijk een heel goed teken! Via de antwoordstrook aan de kaarten voor 
Nederlandse gevangenen in het buitenland hoopte Kerk in Actie aan adressen te 
komen van mensen die willen meeleven met het werk voor gevangenen. De 
Paasgroetenactie is daar maar één onderdeel van. Op Palmzondag zijn in de 
gevangenis in Vught de eerste Paasgroetenkaarten aangeboden aan 
gedetineerden. Daar waren ook alle deelnemende organisaties aanwezig: Kerk in 
Actie, Stichting Epafras (onderhoudt contact met Nederlandse gevangenen in het 
buitenland), het Boekencentrum (zorgt voor het vervaardigen en verzenden van de 
kaarten) en het justitiepastoraat. Het was een mooie afsluiting van deze actie; 
dank aan iedereen, die kaarten heeft verstuurd! 
 

Gebed voor thuislozen  
 
Lieve God, 
Wij bidden voor mensen zonder thuisland, 
mensen zonder papieren, zonder bestemming. 
We bidden voor mensen die in detentiecentra verblijven 
niet omdat ze crimineel zijn 
maar omdat er geen land is dat ze wil hebben. 
We bidden voor mensen die tussen grenzen gevangen  
zijn geraakt, zonder veel hoop op ontsnapping, 
dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. 
We vragen U, God, wees met ons, ook in dit nieuwe jaar, 
houd onze hoop levend, ook als er weinig hoop is 
en onze toekomst duister lijkt. 
We vragen U, wees met ons en leid ons 
naar een nieuwe toekomst en een nieuw leven. 
Zegen ons en onze geliefden in dit nieuwe jaar, God. 
Laat er meer vrede zijn en meer gerechtigheid 
voor iedereen. 
 
Amen 
          Een vreemdeling uit het Detentiecentrum in Zeist 

 

Het is toch even anders…. 
CCTS, de technische school in Jessore, daar geven wij hier in Didam al 4 jaar bij 
het avondmaal speciaal aandacht aan. Met als extra’s de boeken en het 
spaarpotkerkje. En het mag gezegd worden: met een dankbaar resultaat. We 
zullen met de CCTS zeker nog een jaar doorgaan. De werkgroep Kerk in Actie zal 
dan in de komende tijd uitkijken naar een nieuw project dat wij wat korter bij huis 
willen gaan zoeken, in Europa. En ook wel weer een project waar je interactief 
mee kan communiceren. De gedachten gaan ook uit naar een samenwerking met 
een kerk hier uit de classis. Dat geeft meer mogelijkheden tot het maken van 



19 

acties en dus meer aandacht voor het project. Een project staat dan voor de mens 
in omstandigheden die wat minder (vaak veel minder) zijn dan bij ons hier. Wij 
houden u op de hoogte. 
Hartelijk gegroet namens de werkgroep Kerk in Actie, 
           Klaas van Hamburg 
 

Groot huisbezoek 
Op maandag 15 April 2013 was er een groot huisbezoek bijeenkomst.  
Gastvrouw en Gastheer waren Lies en Teus Beijer. 
 
Er werd mij gevraagd om een stukje te schrijven over het groot huisbezoek. 
Het was wel wat kort dag, maar goed, toch wel graag gedaan. 
Dus vroeg ik me af, zal het een verslag worden of zal ik er iets dieper op ingaan? 
Ik koos voor het laatste. Het onderwerp van die avond luidde: Wat betekent het 
geloof voor jou? Hoe ervaar jij het?  
Ds. Annette Melzer leidde de avond prima in en vroeg ons op de man/vrouw af 
wat dat voor ieder van hen persoonlijk inhield. 
 
Er was een diversiteit van geloofsrichtingen – Hervormd –Gereformeerd – 
Doopsgezind. 
 
Het is verbazingwekkend te vernemen hoe anderen hun geloof ervaren en wat het 
met hen doet. Zoals de dominee het ook uitdrukte: Veel mensen (ook atheïsten) 
ervaren het zo in de trend van “Er is IETS”, maar voor mij persoonlijk is dat “IETS”, 
veel meer, als jij je er maar voor openstelt. Als we de reacties van de deelnemers 
weergeven hoorden we: Het geloof is me met de paplepel ingegeven of ben er als 
vanzelfsprekend in opgegroeid, maar ook, dat men er pas later mee aan de slag 
ging of zich er serieuzer mee bezig ging houden. 
Anderen gaven aan, dat zij zich in de “verkeerde” dogmatiek niet meer kunnen 
vinden en dat als zij er weer mee geconfronteerd worden, het als beklemmend 
ervaren. Als je dat hoort, dan bewonder ik deze mensen die zich daarvan los 
hebben weten te maken zonder hun geloof te verliezen (misschien wel getwijfeld 
hebben) en die kunnen een goed voorbeeld voor velen zijn. Weer anderen gaven 
aan, dat voor hen het geloof zich in hun leven als een soort golfbeweging voort 
bewoog, soms afstotend en dan toch weer door een soort aantrekkingskracht 
gegrepen worden. 
 
Ik heb zo het idee dat dit bij heel veel mensen een rol speelt. Twijfels krijgen als er 
iets gebeurt waarbij je je afvraagt: heeft God dat gewild? Zoals soms onnodig 
lijden van dierbaren bij ernstige ziekten en dan toch je opnieuw op weten te laden 
en in het geloof troost kunnen vinden. Ook dat kun je niet alleen, maar wel met 
elkaar. Het was derhalve een verademing te ontdekken, dat in feite iedereen wel 
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eens worstelt met de vraag: wat betekent het geloof en wat doen we er mee? De 
dominee pikte dat goed op, door te stellen: Als je jezelf nu eens regelmatig een 
spiegel voorhoudt en je vraagt je af: wie ben je, wat doe je, dan helpt het geloof in 
God je. Hij laat jou je eigen zwakheden zien of ontdekken. In het geloof kracht 
vinden, dat kun je niet alleen, maar wel met God en Jezus Christus, maar ook met 
elkaar als gemeente zoals we afgelopen zondag (21e) konden horen. 
 
Een ander kernpunt was, kijk eens om je heen, er is meer om je heen dan je 
misschien denkt, maar je moet je er wel voor open (durven) stellen.  
Bijvoorbeeld om een luisterend oor te bieden of navraag te doen naar 
omstandigheden . 
Feit is en blijft: we hebben met feilbare mensen te maken, maar dat wil niet 
zeggen dat we de pijp aan Maarten moeten geven. 
En als ik de reacties hoorde, was het voor ons allemaal een verfrissende en 
leerzame avond. Voor een vervolg vatbaar. 
 
Met een broederlijke groet van een (be)zoeker 
            L. Santema 
 

Oecumenische Pinksterwake 
 
Oecumenische Pinksterwake op 15 mei in de protestantse kerk. 
 
Ook dit jaar organiseert de oecumenische taakgroep een vesperdienst in de week 
voor Pinksteren. Deze Pinksterwake zal plaatsvinden op woensdag 15 mei om 
19.00 uur in de protestantse kerk. In deze dienst zal centraal staan lied 148 uit de 
bundel Jij mijn adem van Sytze de Vries: “Dit is de dag, dit is het uur”. Het zingen 
van de strofen van dit mooie Pinksterlied zal worden afgewisseld met korte 
meditaties over de tekst. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor stilte en gebed. U 
bent van harte uitgenodigd. 
            Wim Locher 

Uit het archief 
 
De kosten van een koster, voorlezer, voorzanger en organist moeten door de 
Hervormde Gemeente Didam gedragen worden. In 1871 diende de toenmalige 
koster, de heer Minkman, een verzoek bij de kerkvoogdij in om loonsverhoging, 
waar de president Kerkvoogd (en burgermeester) G.J. van Embden een opzet 
voor maakt en aan de kerkenraad stuurt ter goedkeuring. De verhoging houdt een 
forse opslag in van 50 % en de heer Minkman gaat van fl 101,60 naar  
fl 150, wel onder bepaalde condities. “Dat hij als organist ijverig datgene doet, wat 
aan die betrekking verbonden is. Zetten der stoven, en schoonhouden der kerk. 
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Dat de stoven steeds met goed uitgebrande turf worden verwarmd, de kerk 
wekelijks geheel wordt uitgeveegd en de banken afgenomen, dat hierop streng zal 
worden toegezien en van elk ongewis F 1 van het tractement wordt afgetrokken. 
Dat de kerk geheel door hem jaarlijks voor 1 julij moet worden schoongemaakt, 
waarvoor alleen de te gebruiken zeep in rekening kan worden gebragt. Dat de 
paden wat de laatste punt betreft, om en nabij de kerk wekelijks moeten worden 
bijgeharkt, alsmede de nieuwe begraafplaats in orde moet worden gehouden.  
Onder wegzending van het adres, zal ik gaarne Mijne Heeren U gevoelen hier 
omtrent vernemen. 
 
Wat betreft de benoemingen lopen we nog steeds aan de leiband van Huize 
Bergh. In 1877 schrijft de rentmeester van Huize Bergh: 
’s Heerenberg 25 maart 1877. Aan den kerkeraad der Herv. Kerk Didam. Hierbij 
heb ik de eer, U mede te deelen, dat het aan Z. K. Hoogheid den Vorst van 
Hohenzollern op Uwe presentatie van den 26en Januari j.l. heeft behaagd, den 
Wel.Eerw. Heer Ds. H.G. Braam, thans predikant te Lichtenvoorde tot predikant 
van Uwe gemeente te benoemen. Aan genoemden Heer predikant geef ik ook 
tevens berigt van zijn benoeming onder toezending van de door Z.K.Hoogheid 
geteekende acte van benoeming. Hoogachtend heb ik de eer  te zijn. De 
rentmeester van Huis Bergh. 
 
Eeuwenlang hebben de bezitters van Huis Bergh dit collatierecht (recht om een 
ambt, inzonderheid een predikantsplaats, te vergeven) uitgeoefend. Op 2 april 
1906 kocht J. B. A. Thuis alle Didamse rechten; dus ook het collatierecht. Maar de 
heer Thuis deed vrijwillig afstand van dat recht, zodat Dominee Stork in 1907 
alleen door kerkelijke instanties kon worden gekozen. Hiermee komt na eeuwen 
een einde aan de bemoeienissen van Huize Bergh in o.a. de kerk van Didam. 
 
Steeds steekt het bezitten of bouwen van een christelijke school weer de kop op. 
In de kerkenraadsvergadering van 1921 wordt er opnieuw overwogen om een 
school op protestants-christelijke grondslag te stichten. Men wil daarvoor een 
verzoek bij de gemeente indienen, want in de rooms-katholieke omgeving en te 
midden van een overwegende Room-Katholieke bevolking ging het protestantse 
gedachtegoed erg achteruit. Zelfs het catechisatieonderwijs, waarvoor twee uur 
was uitgetrokken, bleek onvoldoende. Maar enige maanden later blijkt dat de 
financiën niet toereikend zijn om een dergelijke grote stap te ondernemen en men 
besluit om dan het openbare onderwijs maar te steunen. Want openbaar onderwijs 
is beter dan rooms-katholiek onderwijs. Ook kon men soms het openbaar 
onderwijs beïnvloeden en ombuigen naar een meer christelijk idee. In 1926 wordt 
een nieuwe eenklassige openbare school gebouwd. Met als hoofd een meelevend 
hervormde hoofdonderwijzer, meester A. Veurink. In 1929 probeert Ds. Stork 
nogmaals een bijzondere school in bespreking te geven bij de kerkenraad, maar 
ook dat loopt op niets uit. Eindelijk in 1966, ruim honderd jaar later, wordt onder 
Ds. J. Verburg, het initiatief genomen om een protestantse school te stichten. Op 
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14 juli 1966 wordt door de gemeente Didam, aan de kerkenraad vergunning 
verleend om een tweeklassige houten noodschool te bouwen. En voor fl 23.000,00 
zet aannemer van Aalderen uit Oosterbeek binnen een paar weken een school 
neer. Op 1 september 1966 wordt de school op protestant-christelijke grondslag, 
met de naam: Albert Schweitzer, geopend aan de Drostlaan, met als schoolhoofd, 
meester H.Spaargaren.  
           Herman Makkinga 
 

Bezoek Synagoge Elburg 
 
Op 16 maart 2013 is een groep van 7 personen, onderleiding van Anna van der 
Velden en Meinie Visser, vanuit de Protestantse gemeente Didam richting Elburg 
getrokken.  
 
We arriveerden op tijd en nadat we een kleine wandeling hadden gemaakt, was 
het museum van de Synagoge, ook wel Sjoel genoemd, al open en konden we 
beginnen met het bekijken van de introductiefilm over het joodse leven in de 
provincie, de Mediene.  
Nadat we deze film hadden bekeken zijn we de Sjoel ingegaan, welke nu als 
museum is ingericht. 

Centraal in de Sjoel staat een maquette 
(schaal 1:10) van de synagoge. Op de 
plaats waar eens de banken in de 
synagoge stonden, staan familiezuilen met 
luisterhoorns. Hier vertellen oudere 
Elburgers hun herinneringen aan acht 
joodse families. In de overige zuiltjes 

worden diverse aspecten van het joodse 
leven in de Mediene getoond.  
 In de negen monitoren er omheen wordt 
verteld over het interieur, de gebruiken en 
rituelen in de synagoge. Op de plaats van de 
Heilige Arke is doorlopend een 
audiovisuele presentatie te zien. Er is 
uitleg over verschillende gebruiken van het 
Jodendom. De film laat ook authentieke 
beelden zien van een dienst in een synagoge (2008) en historische opnamen van 
joods leven in de mediene.  
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Langs de zijmuren van het museum bevinden zich lange vitrines met uitleg over 
de levensloop (van besnijdenis tot dood) en de joodse feestdagen. 
 

Onder de galerij bevindt zich de zogenaamde 
schatkamer. In deze vitrine zijn de kostbaarste 
voorwerpen tentoongesteld. 
De Kinderhoek is een kleine ruimte, voorzien van 
attributen die gerelateerd zijn aan de joodse 
opvoeding. Voor de oorlog vormde deze ruimte de 
entree naar de synagoge. De vrouwen gingen via de 
trap naar de vrouwengalerij, de mannen betraden via 
een deur de benedenruimte van de synagoge.  
Op de eerste verdieping is de voormalige 
vrouwengalerij gevestigd. Hier wordt aandacht 
besteed aan de rol van de vrouw binnen het 

Jodendom en Joodse vrouwen in Elburg. Tevens zijn schenkingen aan het 
museum te bewonderen. 

 
Daarnaast was er in het nieuw aangebouwde gedeelte 
 nog een tentoonstelling van meer dan veertig 
shanoekia’s. Deze lichtbronnen worden gebruikt op een 
van de Joodse feesten, het Chanoekafeest, het 
inwijdingsfeest. Je kwam ogen en oren tekort om alle 
informatie in je op te kunnen nemen. En dat terwijl het 
allemaal even kostbaar voelt om te weten …. 
                                   
Na het bezoek aan het 
museum hebben we 
gezamenlijk genoten van 
een heerlijke lunch in het 

centrum van Elburg. En 
daarna zijn we met goede 
moed terug naar de Sjoel 
gewandeld, om deel te nemen 
aan de rondleiding. Deze zou 
+/- een uur duren, maar 
volgens mij raak je in Elburg 
nooit uitgepraat over de 
geschiedenis rond de Joodse 
gemeenschap … De gids 
heeft verteld over het ontstaan van deze gemeenschap (tot in 
hoogtijdagen +/- 120 personen)  tot het ‘verdwijnen’ van de 

Joodse Mediene in Elburg (met als zichtbare stille getuige een Joodse 
begraafplaats) …en op diverse adressen werd stil gestaan bij de mensen die er 
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hadden gewoond … die allemaal een ‘gezicht’ krijgen via getoonde foto’s … 
mensen, die voor het overgrote deel werden afgevoerd en nooit meer terug 
kwamen … 
 
   

  
   
   
 
  
 
    
 
  
 
  
 
 

 
Oftewel: Deze excursie naar Elburg was indrukwekkend …. Om stil van te worden. 
Maar ik heb het met deze groep ook zeker als erg 
plezierig ervaren en hoop dat we met dit verslag andere 
mensen enthousiast hebben gemaakt om ook een 
bezoek aan de Sjoel in Elburg te brengen.  
 
(in dit artikel heb ik gebruik gemaakt van teksten van de 
site van het museum.) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Elburg-excursie groep, 
 
  
     Dorien Schlief-Wenting` 
 
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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Personalia 
Bedankje 
 
Hartelijk dank. 
Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken die met ons meeleefde voor en 
na de hartoperatie van Rob. De lieve woorden, de bloemen, de kaarten, het heeft 
ons goed gedaan. 
De revalidatie is begonnen: we zijn op de goede weg.  
  
           Dank jullie wel. 
           Rob en Ineke Eysink. 

Gevestigd 
• Dhr. T. C. G. Grefen  Kerkstraat 10 b. 

Verhuisd 
• Mevr. J. C. Valkhof – Teunissen, van De Beuk 26 naar Lockhorststraat 5 – 26 

Vertrokken 
• naar Ede  Dhr. S. Jongkind de Plataan 141 
• naar Doetinchem Mevr. A. Ros  Fluunseweg 16 
• naar Groesbeek Mevr. M. Rigtering  Wilhelminastraat 28f  
• naar Brummen Mevr. S. Wijtten  Fazantstraat 9 
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Agenda 
 

05 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. A.U. Melzer 
06 mei 19.45 uur All Together 
07 mei 19.30 uur Cantorij 
09 mei 09.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. A.U. Melzer (Hemelvaart) 
12 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – ds. G. Bomer, Rheden 
13 mei 19.45 uur All Together 
14 mei 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
15 mei 10.30 uur Inloopochtend in Meulenvelden (Waverlo) 
 19.00 uur Pinksterwake – de oecumenische taakgroep 
16 mei 19.45 uur KIA werkgroep 
18 mei 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, r.k. voorganger 
19 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. A.U. Melzer (Pinksteren) 
21 mei 19.00 uur tot 20.00 uur, inzage jaarrekeninng (kerkhuis)  
 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
22 mei 19.30 uur Moderamen 
25 mei  Bezinningsdag kerkenraad 
26 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. F. Gijzel, 
  ’s-Heerenberg/Zedam 
27 mei 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
28 mei 19.30 uur Cantorij 
29 mei 20.00 uur Taakgroep Eredienst (t.h.v. familie Horjus) 
02 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
03 juni 19.45 uur All Together 
04 juni 19.30 uur Cantorij 
06 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
09 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. W.E. Onderwater, Aalten 
10 juni 14.00 uur Werkgroep Meulenveldendiensten 
 19.45 uur All Together 
11 juni 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
13 juni 19.45 uur KIA werkgroep 
16 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten
17 juni 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
18 juni 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
23 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (overstapdienst), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
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LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 11 juni, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. Kopij graag 
aanleveren op het e-mailadres van de redactie en als MS-Word document. 
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