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Voorwoord 
 

Geef mij de geest van moed 
 
God, geef mij de geest van moed, 
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden. 
Geef mij de geest van verzet, 
dat ik mij niet zomaar neerleg 
bij de huidige status quo. 
Geef mij de geest van mededogen, 
dat ik de wereld mag zien 
door de ogen van anderen. 
Om de geest van zachtheid vraag ik ook, 
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen 
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen 
in mijn ongeduld naar actie. 
  

Schenk mij uw Geest, God, 
de geest van waarheid, 
de Geest van gerechtigheid en hoop. 
En als ik rust of werk, 
laat het dan zijn met een toekomstvisie; 
een toekomst waarin allen verbonden zijn 
door banden van menselijkheid; 
een toekomst waarin niemand nog geketend is 
aan een onmenselijke schuldenlast. 
Amen.          Linda Jones, Engeland 

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 23 juni t/m zondag 18 augustus 2013 

(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
 

Soms mogen we opnieuw gaan kijken wat de bijbel ons aanreikt aan richtlijnen 
voor keuzes waar we voor komen te staan. Keuzes moeten we maken, veel! 
Maar op grond waarvan beslis je dan, waar ijk je als het ware je leven op? Met 
Pinksteren hebben we daar veel over gehoord. God geeft ons wijsheid en 
verstand, de mogelijkheid om af te wegen en raad te geven, de kracht van 
woorden en de weg van de wetenschap. Hij geeft ons in zijn Geest de 
Godsvruchten zoals hoop en vertrouwen en de huiver in het besef dat veel ons 
kunnen en denken te boven gaat. Toegerust mogen we dan het leven ingaan. 
Maar leven vraagt veel, wat doe je en wat laat je? In een brief die Paulus schrijft 
aan de streekgemeente van Galaten legt hij uit in welke deugden je mag 
oefenen om een vol leven te winnen: lankmoedig, zegt hij, zachtmoedig, 
getrouw, bescheiden, je oefenen in zelfbeheersing, kuisheid, liefde, blijdschap, 
vrede, geduld, rechtschapenheid en welwillendheid.  
De teksten in deze zomertijd geven aanleiding om voor jezelf na te denken, te 
reflecteren hoe je deze deugden om kan zetten in onze tijd. Aan de hand van 
enkele centrale thema’s komen we dan een heel eind: wat betekent het om 
Jezus na te volgen in het hier en nu? En welke taak zou je dan voor jezelf 
kunnen opnemen? Hulp bieden! Iets heel centraals in het christelijk geloof. Maar 
ja, wat is dan de beste zorg? Voor de één anders dan voor de ander. En het kan 
niet zonder de verbondenheid met Christus zelf die we mogen ervaren 
bijvoorbeeld in het gebed. Vervolgens worden de teksten heel concreet in de 
maand augustus: Het begint met de vraag hoe verdeel je een erfenis op een 
faire wijze? 
Kortom de zondagochtend mag tot een moment van reflectie worden, een kleine 
leerschool voor de keuzes waar je dagelijks voor komt te staan. 

 

23 juni 2013 – 1e zondag van de zomer, overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 65:1-9; Lucas 8:26-39 
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Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. Een grote reis! Hij gaat vastberaden op weg. 
Wie zullen hem volgen, wie zal hij onderweg ontmoeten? Mensen die Jezus 
navolgden maken bewuste keuzes in hun leven, soms heel radicaal, zo vertelt 
de bijbel en de traditie; bijvoorbeeld de keuze om je leven volstrekt in het teken 
van de ander te zetten. Een kloosterleven of in hulpverlening en werken in 
sloppenwijken. Maar niet iedereen kan zulke radicale keuzes opbrengen. Dat 
hoeft ook niet, ook in toewijding aan het gewone dagelijkse leven, door 
verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat gedaan moet worden, wat goed 
is, rechtvaardig, trouw … de bijbel spreekt dan over de verborgen omgang met 
God. Hoe dan ook, deze zondag gaat het ook om het maken van levenskeuzes.  
Het is de overstapdienst van de oudsten van de kinderkerk naar de Joppers. Een 
belangrijk moment, want jullie maken ook de overstap naar het vervolgonderwijs. 
Dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Je krijgt van ons een rugzakje mee, een 
houvast en bemoediging voor deze nieuw stap in je leven.   
 

30 juni 2013 – 2e zondag van de zomer: Jezus volgen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 1 Koningen 19:19-21; Lucas 9:51-62 
 
Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. Niet zo maar een reis, maar hij weet dat het 
zijn laatste weg zal zijn. Vastberaden gaat hij. Maar wie zal met hem mee gaan, 
het aandurven? Een weg met Jezus is niet altijd makkelijk, want er worden 
vragen gesteld aan je, je wordt uitgenodigd om na te denken, om oude 
gewoontes achter je te laten en het onbekende aan te gaan. 
In de geschiedenis hebben mensen vaak een radicale keuze gemaakt om 
concreet Jezus na te volgen. Dit is niet voor iedereen weggelegd en onze 
bewondering is groot voor mensen als moeder Teresa en Martin Luther King, 
Nelson Mandela, St Franciscus, Dietrich Bonhoeffer en Albert Schweitzer. Het 
blijft belangrijk om de verhalen te vertellen over levens van deze en andere 
mensen die zo’n radicale weg gingen. 
 

4 juli 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
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7 juli 2013 – 3e zondag van de zomer: Een taak op je nemen? 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. ir. T. Gaastra, Terborg 
Collecte : Jeugdwerk Protestantse Kerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Jesaja 66:10-14; Lucas 10:1-20 
 
Jezus vraagt aan 72 (!) leerlingen om eropuit te trekken en een taak op zich te 
nemen. Dat gaat niet vanzelf. Op hun weg hebben ze bijzondere ontmoetingen, 
helpen ze om te genezen, maar er is ook weerstand. Toch komen ze terug met 
vreugde van hun tocht door het land. Ze hebben iets betekend voor de ander, 
voor zichzelf en zijn gegroeid. Velen die vrijwilligerswerk doen zullen het 
herkennen. Knap is het – het stof van je voeten schudden als je niet welkom 
bent, teleurgesteld of zelfs bedrogen. Want er zullen altijd ook mensen zijn die 
van je goedheid alleen maar willen profiteren. 
Waar zit het knopje dat een mens moet omzetten om met teleurstellingen om te 
gaan, zeker heilige teleurstellingen, kerkelijke tegenslagen, gelovige weerstand 
in en buiten jezelf? 

14 juli 2013 – 4e zondag van de zomer: Hulp bieden! 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Deuteronomium 30:9-14; Lucas 10:25-37 
 
God liefhebben en je naaste, want hij is als jij. Vandaag gaat het over het 
dilemma van doorlopen of iets doen als je iemand langs de weg ziet liggen. En 
als je gaat helpen, wat en hoe ga je het dan doen? Vaak bedenk je het achteraf, 
had ik maar … Nu mogen we het reëel vooraf afwegen. Wat weerhoud je om op 
een ander af te stappen en hulp te bieden? Is het te groot, te kwetsbaar, 
bedreigend, heb je bepaalde beelden, oordelen, moraal? En wat doet het 
aangezicht van de lijdende met je? De roep en het appèl? Hoe handel je dan? 
Kan je dat oefenen, leren om zoals de Samaritaan ‘gewoon’ af te stappen en de 
gewonde mee te nemen naar de herberg? Humaniteit en menselijkheid. 
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21 juli 2013 – 5e zondag van de zomer: wat is de beste zorg? 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 1 Samuël 1:1-20; Lucas 10:38-42 
 
Zorgen en zorgen zijn twee dingen. Martha nodigt Jezus uit gast te zijn in haar 
tent. Ze kookt, ze zorgt, want Jezus is welkom waar mensen in vrede 
samenwonen en de Marthazorg schept hier een gastvrije omgeving. Maria gaat 
in gesprek met Jezus, leergesprek. Als vrouw schaart ze zich aan de voeten van 
de leermeester tussen mannen die dit vaak als alleenrecht opeisen. Maar nu in 
hun huis is het anders. Ook dat is zorgen, ook dat is goed.  
Lang werden beide manieren van zorg tegen elkaar uitgespeeld, alsof het één 
beter is dan het ander. De tekst nodigt uit om na te denken waar de balans ligt 
tussen werken en bidden, luisteren en vooruitkijken, actie en contemplatie.  
 

28 juli 2013 – 6e zondag van de zomer: Leer ons bidden! 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 18:20-33; Lucas 11:1-13 
 
We staan stil bij het grote gebed, het enige gebed dat we nog letterlijk elke 
zondag bidden: Het Onze Vader. Regel voor regel waard om er met elkaar over 
in gesprek te gaan. Dat doen we bijvoorbeeld in de gespreksgroep. Het draagt 
een heel leven in zich, alledaagse dingen en grote dingen. Terecht is het voor 
velen een sterk houvast in tijden van verdriet en dankbaarheid, van geboorte en 
sterven, van onzekerheid en vertrouwen. De leerlingen vragen: Leer ons bidden! 
Bidden kan je leren. 
 

1 augustus 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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4 augustus 2013 – 7e zondag van de zomer: Hoe verdeel je een erfenis? 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. N.M. Drop, Zelhem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Helpende Hand : i.v.m. vakantie geen helpende hand 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Prediker 2:1-11; Lucas 12:13-21 
 
We horen een gelijkenis van een rijke dwaas. Het werkt als een spiegel voor 
degene die toen zich zorgen maakten over hun bestaanszekerheid, terwijl hun 
voorraadschuren goed gevuld zijn en hun banksaldo genoeg om ruim in hun 
levensbehoeften te kunnen voorzien. De gelijkenis daagt uit: is een 
levenshouding van ‘meer is altijd beter’ echt beter? Een levenshouding die 
anderen buiten beschouwing houdt, onafhankelijkheid nastreeft? Samenleven 
blijft complex, de verantwoordelijkheid van het individu ook. Hoe ga je om met 
wat je letterlijk en figuurlijk als erfenis wordt nagelaten? Hoe weeg je het af en 
zeef je uit wat van waarde is?  
 

11 augustus 2013 – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Regenbooggroep 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 65:17-25; Lukas 12:32-40 
 
Wat zijn levensvruchten? Wat is de zin van ons harde werken? De profeet 
Jesaja schetst het beeld van de mens wiens dagen zijn als ‘de’ boom, de 
levensboom zegt een joodse geleerde. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde geschapen zijn, zullen de dagen van de mens zijn als de levensboom die 
niet ophoudt vruchten te geven en waarvan het loof niet verwelkt en afvalt. 
Echter blijft de vraag wat vruchtbaar is en was in ieders leven. Lukas stelt daar 
een beeld tegenover van zaken die snel verslijten. Genoemd worden geldbuidels 
en schatten. De relativiteit van je bezit. Voor je het weet hebben anderen zomaar 
ervan geprofiteerd wat met veel zwoegen is verdiend. Jezus zegt: maak van 
jezelf een ‘geldbuidel’ die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt. 
Goed om na te denken hoe dat een concrete vorm zou kunnen krijgen. 
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18 augustus 2013 – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J.E. Roth-

Wijnands, Hummelo 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Jeremia 23:23-29; Lukas 12:49-59 
 
Voor een zomerse zondag raken de teksten aan behoorlijk zware thema’s, 
ongemakkelijk. Het is ook goed om je ongemakkelijke vragen juist ook op 
geloofsgebied te laten stellen en deze te overwegen, tegelijk is er genoeg in lied 
en gebed om de zomerwind te laten waaien en een frisse kijk erop te houden. 
Jeremia spreekt over het volgen van Gods gebod, Lukas over het volgen van 
Jezus. Dit volgen is niet altijd prettig, er moeten soms duidelijke keuzes gemaakt 
worden, ook t.o.v. het handelen van mensen. Met halfzachte meelopers, die bij 
de eerste tegenwind afhaken of de kop in het zand steken, is het Koninkrijk van 
God niet gediend, horen we. Jeremia benadrukt dat Gods woord als een vuur is, 
dat dus ook iets zal moeten doen ontvlammen. Het is niet genoeg om je bij God 
prettig en geborgen te voelen, mensen moeten ook hun verantwoordelijkheid 
nemen en handelen. Hoe kan dit er concreet in onze tijd uitzien? 
 
 
 
 
 

Van de predikant 
 
 
 

Vrijheid spreek je af 
Ook dit jaar heeft de oecumenische taakgroep samen met het Oranje comité en 
de Albert Schweitzerschool voor een indrukwekkende herdenking op 4 mei 
gezorgd. Bijzonder was dat jongeren uit beide kerken eraan meededen, Kirsten 
Schmidt deed het o.a. als onderdeel van haar maatschappelijke stage die ze bij 
onze kerk liep. Zo geef je geschiedenis door. 
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5 mei was door het gospelkoor All Together mee voorbereid. Een aantal 
avonden hebben we bij elkaar gezeten, teksten gezocht rondom vrijheid. Bart 
Schlief (12) en Marleen Geven (15) hebben het volgende gedicht gemaakt: 
 

Wat zou ik doen? 
Oorlog op pad 
Talloze mensen in groen 
Militairen, vechten, bevrijden. 
Wat zou ik doen? 
 
Als de duivel gekomen 
En miljoenen mensenlevens ontnomen, 
Dan is het echt geen kleinigheid 
Maar niemand ziet de waarheid 
 
Ik wil helpen, kan ik dat wel? 
Moet IK dan niets doen?  
… 
Dit is geen kinderspel. 
 
 
In het geheim,  

Ontstaat een duister plan 
… 
Wat doe IK dan? 
 
Het negeren? Toch proberen 
Het kwaad te stoppen? 
Maar kan ik dat wel aan? 
Zal ik doorlopen of stilstaan? 
 
Ben ik bang 
Uw steun, Uw kracht 
Zal mij helpen 
In het duister van de nacht. 
Laat mij dienen 
Sterk staan 
De oorlog voorbij 
Voor vrede gaan. 

 

De zomer in 
Het zijn de maanden waar de schepping voluit haar kracht laat zien. Na de 
uitbundige bloei van het voorjaar wordt ook het frisse groen van de bomen nu 
voller en dieper. Volheid is overal te bespeuren. De jonge eendjes en lammetjes 
zijn groot geworden. Overal groeit het gras, bloemen zijn niet meer weg te 
denken. Juni is de groeimaand, juli de hooimaand en in augustus zijn er al weer 
nieuwe appels van eigen bodem. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar als je er bij 
stilstaat welke enorme kracht er in de natuur is, dan zet het je aan het denken 
over beheer van schepping, van de aarde, en onze verantwoordelijkheid daarin. 
Ooit zei iemand tegen mij: 
 

“Als je bukt – om te zien hoe de bloem haar blad heeft gevouwen en zich 
wendt tot het licht… 
Voor je het weet ga je door de knieën en je ziet: van aangezicht tot 
aangezicht.” 
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Vakantie 
8 juli ben ik weer terug van mijn studieverlof. De maand juli maken we al weer 
volop plannen voor het nieuwe jaar. Hoe gaat het verder met de joppers? Wilma 
zal eind augustus afscheid nemen. Ze gaat opnieuw naar Roemenië, voor een 
jaar of misschien langer, op zoek naar werk daar. Het land en de mensen 
hebben een plek in jouw hart gekregen en jij in hun hart. We zijn je erg dankbaar 
wat je hier voor de jongeren hebt betekend toen je het stokje van Marianne hebt 
overgenomen. Het begon met jouw belijdenis en nu is er een groep jongeren 
waar we trots op zijn. Wilma dank je wel! 
In september gaan we met de kinderkerk op excursie naar Dordrecht. In de 
haven ligt de Ark die we nu eens zelf willen bekijken, het verhaal van de pinguïns 
zal ons altijd bijblijven. 
En verder is juli de maand om voorzichtig de lijnen uit te zetten naar het 
winterwerk, de planning voor de koren, de gespreksgroepen, de oecumene, het 
nieuwe adventsproject voor de kinderkerk. In augustus ben ik dan zelf op 
vakantie (1-30 augustus). Wij als predikanten hebben een vervangingsregeling 
getroffen in de regio van de werkgemeenschap. Mocht het nodig zijn dan kunt u 
contact opnemen met de scriba of de voorzitter. 
 

ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 
Het seizoen loopt  volgens de kalender op zijn einde. Velen hebben het gevoel 
dat de lente nog moet beginnen maar de eindexamens zijn echt al geweest. Ook 
de bezinningsdag is achter de rug. Wat is hier uitgekomen? Als je zoiets 
opschrijft dan zou de gedachte, was hier nu een hele dag voor nodig,  post 
kunnen vatten. Misschien bent u er weleens bij betrokken geweest om een 
slagzin te maken zoals sommige bedrijven hebben, denk aan “sure we can”. 
Zo’n zin heeft maar enkele woorden maar toch kost het uren of dagen om die te 

maken. Waarom duurt zoiets zo lang? 
Dat heeft alles te maken met het proces 
dat hieraan vooraf gaat. Informatie wordt 
gedeeld, vragen gesteld, beantwoord, 
discussie hierover en samenvatten. Op 
de bezinningsdag hebben we nagedacht 
over de vraag: wat vinden we het 
belangrijkst, wat houden we zoals het is 
en waar kunnen we nog wat meer 
aandacht aan besteden. De gebieden 
die, mogelijk, meer aandacht kunnen 
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krijgen zijn pastoraat, joppers en kinderen. Dit betekent niet dat alle andere 
zaken niet belangrijk zijn. Het betekent wel dat we vinden dat die zaken zo goed 
lopen dat ze zo kunnen blijven.  
Voor het pastoraat gaan we onderzoeken of we op dit gebied nog meer kunnen 
doen. Dit zal uiteraard in eerste instantie besproken worden in de 
pastoraatgroep. Met de kinderkerk zal gesproken gaan worden wat we nog 
verder voor en met de kinderen kunnen doen. Voor de joppers willen we samen 
met ’s Heerenberg als eerste stap contact leggen met mensen van de landelijke 
kerk die zich gespecialiseerd hebben in jeugdwerk. Op voorhand is het 
aantrekkelijk dit samen met een andere gemeente te doen. Als eerste wordt de 
groep hierdoor groter en minder kwetsbaar. 
Daarnaast betekent gezamenlijk ook gezamenlijk ondersteunen in menskracht 
maar ook in financiële zin. 
Bovenstaande is het belangrijkste van de bezinningsdag dat te maken heeft met 
het maken van een nieuw beleidsplan. De kerk wordt geacht elke vijf jaar een 
beleidsplan te maken. De uitkomsten van de bezinningsdag zullen opgenomen 
worden in het beleidsplan. 
 
Als u nu vraagt, kan ik ook aangeven wat ik belangrijk vind voor de komende 
jaren? Dan is het antwoord: uiteraard kunt u dat. Dat kan altijd. U kunt de scriba 
of mijzelf  benaderen. 
Kunt u nog op andere wijze bijdragen? Ja, zeker. Er zijn verschillende plaatsen 
waar u van harte welkom bent. Bijvoorbeeld bij de evenementencommissie of de 
werkgroep kerk in actie. Als u meer voelt voor pastorale werkzaamheden dan is 
pastoraal medewerker of ouderling een mogelijkheid. Mogelijkheden zijn er 
genoeg. Aan u om ze aan te grijpen. 

 
Op 25 mei 2013 was de landelijke introductie van het 
liedboek. Dit was een succes en goed bezocht. Het 
liedboek gaan we in Didam geleidelijk introduceren via de 
koren en er komt een mogelijkheid het gezamenlijk aan te 
schaffen. In de winteractiviteit van januari 2014 zullen we 
extra aandacht aan het nieuwe liedboek besteden.  
 

Johan Boelee 
 
De scriba mw. J. Dienske is afwezig van 13 juli t/m 20 juli en van 
29 juli t/m 03 aug. De volgende personen kunt u in deze tijd bereiken: 
Mw. D. Ros-Mullink, Fluunseweg16, 6942 GM, telefoon: 228847 
De heer J. Boelee, Lange Klauwenhof 10, 6942 HZ , telefoon: 220136 
  

Anneke Dienske (scriba) 
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College van Kerkrentmeesters 
Energieverbruik 
De kosten van gas en elektriciteit zijn een wezenlijk onderdeel van de vaste 
lasten van ons kerkgebouw. Om deze uitgaven ook in de toekomst beheersbaar 
te houden zijn in het recente verleden een aantal maatregelen genomen. 
 
In 2008 is de verwarmingsinstallatie geheel vernieuwd. De kerkzaal en 
nevenruimten kunnen sindsdien separaat verwarmd worden. Waar mogelijk 
wordt gebruik gemaakt van warmte – terugwinning. Door deze investering is het 
gasverbruik nagenoeg gehalveerd.  
 
Met ingang van 1 januari 2009 zijn we onderdeel van het collectief 'Energie voor 
Kerken'. De gezamenlijke inkoop van energie en keuze van de juiste leverancier 
levert jaarlijks een aanzienlijke besparing op.  
 
De vervanging van oude gloeilampen door energie-zuinige exemplaren en de 
gerichte aandacht voor 'stookgedrag' dragen eveneens bij aan de 
kostenbesparing. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks bij de belastingdienst een aanvraag ingediend voor 
teruggave van 50% van de betaalde energiebelasting.  

 

Ter illustratie een paar cijfers van 2012: 
Levering gas en elektriciteit   € 6.613,-- 
Periodiek onderhoud installatie   € 1.494,-- 
Terug ontvangen energiebelasting       – € 1.090,-- 
Totaal lasten   € 7.017,-- 

 

In onderstaande grafiek ziet u het verloop van het energieverbruik in de 
afgelopen jaren. 
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Financiële zaken op orde 
Het Kantoor der Kerkelijke Administraties, KKA, heeft onlangs een advies 
uitgebracht naar aanleiding van een bespreking op 11 april over de organisatie 
en de financiële huishouding van onze gemeente. 
In het advies worden een tiental aandachtspunten genoemd ten aanzien van de 
inkomsten en de uitgaven. Deze punten zullen in het college nader worden 
besproken en uitgewerkt.  
In de slotopmerking van het advies wordt geconcludeerd dat het college de 
zaken goed op orde heeft en zorgvuldig omgaat met de aan haar zorgen 
toevertrouwde middelen. 
 
De pastorie 
Voor de huur van de pastorie is wel enige belangstelling, maar dit heeft tot nu 
toe nog geen concrete resultaten opgeleverd. Inmiddels is er ook een melding op 
Funda.nl, dus we verwachten meer reacties. 
 
Gift 
Het college is blij verrast met een extra gift van € 1.000,-- op rekening van de 
kerk. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Solidariteitskas 2013 
Vorige maand zijn de enveloppen voor de solidariteitskas rond gebracht. 
Wilt u controleren of u de bijdrage van € 10,-- al heeft voldaan? 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Collectebonnen 
Vraag ernaar bij één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  
Altijd gemakkelijk, geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij de 
belastingen. Een kaart kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,00.  
 
Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef data van geplande activiteiten vroegtijdig door aan de heer Ap Folmer en 
natuurlijk ook de wijzigingen. U komt dan niet voor verrassingen te staan.  
 

Wim Kooijman 
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College van Diakenen 

Noodhulp 
(NOOD)HULP aan mensen die niet meer weten rond te komen. 
De koelkast is leeg, de bankrekening leeg en de mensen ook. Het aantal 
hulpvragen stijgt. Ook in Didam. Op dit moment worden 2 x zoveel 
voedselpakketten uitgedeeld als vorig jaar. Het Solidariteitsfonds ontvangt ook 
steeds meer aanvragen voor acute hulp. Dit fonds is een noodfonds waaraan de 
Gemeente Montferland bijdraagt samen met de kerken. 
Armoede voorkómen is beter dan genezen. Het is echter moeilijk de mensen op 
te sporen die echt hulp nodig hebben. Mocht u in uw omgeving constateren dat 
mensen het moeilijk hebben dan kan vrijblijvend met de Diaconie contact worden 
opgenomen. Wij kunnen tips geven welke instanties concreet kunnen helpen. 
 

KLEDINGBANK  
De Kledingbank draait sinds november vorig jaar en voorziet in een grote 
behoefte. Er wordt heel veel kleding ingeleverd zodat vaak extra 
sorteermomenten nodig zijn om de kleding uit te zoeken en om alles op maat in 
“onze boetiek” op te hangen. Tot op heden zijn bijna 500 personen voorzien van 
kleding. Deze mensen komen op afspraak en worden door 2 vrijwilligsters 
geholpen. Gezinnen gaan bijna altijd met tassen vol kleding en blije kinderen 
naar huis. Ook cliënten met een pasje van de schuldhulpverlening uit de 
omgeving worden naar onze kledingbank doorverwezen. Alleen in  Arnhem is  
ook een kledingbank gevestigd. Nadat enkele dames uit Winterswijk een bezoek 
aan ons hebben gebracht, zijn ze nu in hun eigen woonplaats bezig een 
kledingbank op te zetten. Ze zijn door onze opzet enthousiast geworden. 
 

Kinderen van groep 8 van een basisschool uit Didam hadden laatst een project 
“Kids for business” en brachten een bezoek aan de kledingbank. De kinderen 
kregen uitleg over het reilen en zeilen van de kledingbank en de vragen waren 
niet van de lucht. Sommige kinderen brachten kleding van henzelf mee waar ze 
uitgegroeid waren. Ook werd veel nieuw ondergoed geschonken door 
communicantjes uit ‘s-Heerenberg. De jeugd wordt op deze manier ermee 
geconfronteerd dat er echt wel armoede is, ook in ons dorp. 
De kledingbank is tijdens de zomervakantie gesloten van 1 juli t/m 11 augustus. 
Na 14 augustus kan er weer kleding ingeleverd worden op woensdag- en 
zaterdagmorgen van 10.00-12.30 uur in het pand aan de Lockhorststraat te 
Didam, naast supermarkt C1000. 
Mocht u vragen hebben over het reilen en zeilen van de kledingbank, neem 
gerust contact op met ondergetekende. 
 

Nees Biemond, tel. 0316-223687 
email: diaconie@pkn-didam.nl 
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Kerkinactie 

Werkgroep-  

Samenwerking 
Samen met de werkgroep uit ‘s-Heerenberg/Zeddam zijn we in gesprek of 
samenwerking mogelijk is. Gezamenlijk een project aanpakken geeft meer 
mogelijkheden om het project groter te maken. 
Onze beide kerkenraden en diaconieën zijn al met elkaar in contact. Als kerken 
in één gemeente Montferland ligt het voor de hand om daar dan ook eerst oog te 
hebben voor de kerken in je eigen burgerlijke gemeente.  
Het eerste gesprek is al geweest en van beide kanten is er veel enthousiasme 
om met elkaar wat aan te gaan pakken. Gezocht zal worden naar een project 
waar we ook weer interactief mee kunnen communiceren. We weten uiteraard 
niet of dat snel kan, of we vlug wat kunnen vinden. Want gezamenlijk 
communiceren met het project is wat gecompliceerder dan contact alleen. Maar 
geen zorgen, tot het nieuwe kerkelijk jaar gaan we gewoon door met onze CCTS 
in Jessore. We houden u op de hoogte. 
 

Ramp Bangladesh 
De ramp met de kledingfabrieken in Bangladesh heeft heel wat stof doen 
opwaaien (zowel letterlijk als figuurlijk). Wanneer je de brief leest (zie www.pkn-
didam.nl) die bisschop Paul Sarkar van de Church of Bangladesh hierover 
schrijft, besef je ineens dat deze ramp een omvang heeft die wij nauwelijks 
kunnen bevatten. Wij weten nu dat het dodental al boven de 1100 is gestegen. 

Teken de Petitie: Help nieuwe rampen in Bangladesh te voorkomen 
Om rampen zoals Rana Plaza te voorkomen roept de Schone Kleren 
Campagne kledinginkopers uit Bangladesh op om het Bangladesh Fire 
and Building Safety Agreement onmiddellijk te ondertekenen. Deze 
overeenkomst is samen met Bengaalse en internationale vakbonden en 
NGO's ontwikkeld. Deze omvat onafhankelijke en transparante 
fabrieksinspecties, verplichte doorvoering van verbeteringen bij gebreken 
aan de gebouwen en herziening van bestaande wetgeving en 
veiligheidsregelgeving. Het programma heeft de potentie om duizenden 
arbeiders, die nu in onveilige fabrieken werken, te redden. 
Help nieuwe rampen in Bangladesh te voorkomen en teken de petitie:  
http://www.cleanclothes.org/action/current-actions/rana-plaza 

 
Voor nu, allen een goede vakantie namens de werkgroep Kerk in Actie, 

Klaas van Hamburg 

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/
http://laborrights.org/safetymou
http://laborrights.org/safetymou
http://www.cleanclothes.org/action/current-actions/rana-plaza
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Cantorij 
Didam, dinsdag 4 juni 2013 
  
Het was dinsdagavond, de repetitieavond van de cantorij. Maar vandaag 4 juni 
was het de laatste keer voor de vakantie. Die zou worden afgesloten met een 
gezellig samenzijn. Deze avond was helemaal 
anders dan al die andere bijeenkomsten. 
We kwamen bij elkaar in het kerkzaaltje. Een 
gezellig gesprekje met koffie en thee. De dames 
Greet Vaessen en Corrie Jansen hadden 
gebakken. Nou, die kunnen er wat van hoor. 
Het smaakte heerlijk en er was zoveel dat we 
nog een tweede keer konden rondgaan. 
Bovendien waren er 2 soorten cake. 

Toen gingen we "creatief" aan het werk. 
Anneke Dienske had iets leuks bedacht. 
Met eierschalen konden we een mooi hartje 
maken. Ze liet ons zien wat de bedoeling 
was. Aan alles wat nodig was, was gedacht. 
Er waren kranten meegenomen, hartjes [om 
te bewerken] lijm, kwastjes, sate prikkers, 
verfdozen, haarlak, schaartjes, 
wattenstaafjes en..... een hele doos vol 
eierschalen. Wat een geweldige 
voorbereiding. Ieder ging enthousiast aan 't 

werk. De eierschalen moesten in stukjes op het hartje worden geplakt. Een 
aantal dames waren zo klaar. Bij anderen, lukte het in het begin niet altijd even 
voorspoedig. De vingers vol lijm, de stokjes verzadigd en overal verf. Alles plakte 
aan elkaar. Daar werd hartelijk om gelachen. Nieuwe ideeën werden geboren. 
Als je 't stokje breekt, heb je weer 2 schone uiteinden. Zo waren we de hele 
avond ijverig bezig. Het effect was heel grappig en 
allen trots op het werkstuk. Met een lintje erachter 
kun je 'm leuk ophangen. 
Toen nog "fris" en lekkere nootjes. Wat een feest. 
We maakten het compleet met nog een foto. Dit 
was een erg gezellige "laatste repetitieavond". 
  
Op dinsdag 20 augustus a.s. gaan we weer zingen. 
  
Allemaal een mooie zonnige vakantietijd. Groeten, 

Mary Wessels 
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Joppers 

Jopperdejop nog aan toe! 
 
Hallo Joppers! 
 
Hier even een berichtje –als geheugensteuntje-. Vorige week heb je een brief 
gekregen (gewoon ouderwets: in de brievenbus), denk je er even aan om hier 
iets mee te doen? Uiterlijk 21 juni verwacht ik post van je terug!  
 
Verder zou het heel erg leuk zijn als jullie er zondag 24 juni ook zijn. Tijdens de 
overstapdienst krijgen we er namelijk 2 nieuwe Joppers bij: Denise & Bart.  
 
En…. Voordat ik het vergeet: later dit jaar (8 september) gaan de kinderen van 
de kinderkerk naar de Ark van Noach en we hebben kunnen regelen dat jullie 
ook mee mogen! Het moet echt een hele mooie en bijzondere ervaring zijn om 
een bezoekje aan deze ark te brengen (de ark is exact nagemaakt en vaart door 
Nederland). Kijk maar eens op de site en kijk of je mee wilt: www.arkvannoach.nl 
(voor de enthousiastelingen: dit is echt alleen voor de Joppers  ). 
 
Tot gauw! 

Wilma Blom 

Expositie 
Elke zaterdag van 15 juni tot 19 oktober is van 11.00 uur tot 16.00 uur een 
expositie in de St. Pieterskerk aan de Voorstraat in Beesd te bezoeken. Tijdens 
deze uren is ook een historische rondleiding mogelijk, die vanaf de kerk vertrekt. 
In oktober wordt het Kuyperjaar afgesloten met een symposium. 
Voor verder informatie verwijs ik u naar www.pgbeesd.nl  
 

Anneke Dienske (scriba) 
 
 
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   

http://www.arkvannoach.nl/
http://www.pgbeesd.nl/
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen
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Gemeentezondag op 1 september 
 

Zondag 1 september is de gemeentezondag met activiteit! 
 

Hartstocht ! 

 
Er zal een openluchtdienst zijn, op welke locatie is nu nog niet bekend. Vanuit 
die locatie zullen we de activiteiten organiseren. Denkt U aan stevige schoenen, 
we willen graag in de omgeving rond! (geen flinke rondgang hoor!) 
 
Voor de mensen die minder goed ter been zijn zal er op 
locatie een bezigheid zijn! 

 
Ook de kinderen doen uiteraard mee! 
 
 Houdt U de berichten in de volgende SAMEN 
in de gaten voor de juiste locatie! 
 
We sluiten de dag af met een maaltijd. 
 

Graag aanmelden vóór 26 augustus bij Anneke Ketterink, 
via mail: lakz@planet.nl, of telefonisch: 0316-221752 

 
De Evenementencommissie 

 
 

Inloopmorgens Meulenvelden 
 
We kunnen terugkijken op een fijn seizoen waarin we met elkaar veel gedeeld 
hebben, maar waarbij we ook van enkelen uit onze kring afscheid hebben 
moeten nemen. In september hopen we de draad weer op te pakken. We hopen 
dan ook nieuwe deelnemers te verwelkomen omdat de kring wel erg klein wordt. 

Voor de data verwijzen we u naar de volgende editie van Samen. 

Een hartelijke groet en een fijne zomertijd toegewenst, 
 

Nel Blom en Riet Kooij 

mailto:lakz@planet.nl
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Tienermoederweek 
 

Tienermoederweek, Dominicanenklooster te Huissen 

Jaarlijks zet het Dominicanenklooster in Huissen zijn deuren open voor groepen, 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In de maand juli wordt in dit 
klooster weer een week voor tienermoeders met hun baby/kindje georganiseerd. 
De maaltijden worden door het klooster verzorgd en moeder en kind krijgen een 
eigen slaapkamer. Er wordt een afwisselend programma aangeboden en de 
moeders zijn verplicht dit programma te volgen. Tijdens het programma is er 
opvang voor de kleintjes. Verleden jaar heeft deze week  een diepe indruk op mij 
gemaakt. Er zijn hele jonge moeders die prima de zorg van een baby aankunnen 
en er zijn ook moeders die het helemaal niet meer zien zitten, het huis uitgezet 
zijn door hun ouders, in een opvangtehuis geplaatst, door vriend  en familie 
verlaten. Onderwerpen als: “Wat zijn jouw kwaliteiten”?, ”Zorg dragen“, 
“Structuur aanbrengen“,  “Toekomst plannen” komen aan de orde. Naast deze 
ingrijpende onderwerpen worden  workshops gegeven in dans en muziek en 
schilderen om zich hierin te kunnen uiten. Gedurende de week zijn deskundigen 
aanwezig, die niet alleen tijdens deze week de nodige hulp bieden maar ook 
voor hen klaar blijven staan in de komende tijd.  
Als u een jonge moeder kent voor wie deze week wat kan betekenen 
(woonplaats en achtergrond zijn niet van belang) geef deze mogelijkheid dan 
aan hen door. 
De Tienermoederweek is dit jaar van 29 juli t/m 2 augustus.  
 
Een inschrijfformulier voor de “Tienermoederweek” is aan te vragen bij: 
Dominicanenklooster , Stadswal 1,6851 AH, Huissen tel:026-3264422 
 

Anneke Dienske 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

tel:026-3264422
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‘Helden van Sion’ 
Sjalom Israël-vrienden, 
 

Van harte nodigen wij u uit om in de maanden juni, juli of 
augustus op bezoek te komen in het Israël-Centrum in Nijkerk, 
bij de tentoonstelling ‘Helden van Sion’. De tentoonstelling gaat 
over het ontstaan van de staat Israël in 1948. 
Met leuke interactieve opdrachten en uitdagingen wordt dit een 

onvergetelijke ervaring en een leerzaam dagje uit in de vakantie. 
 

Israël ontstond niet in één dag. Vele eeuwen van verlangen naar een thuisland 
en vele jaren van moeite en strijd gingen er aan vooraf. De Holocaust, de 
stemming in de Verenigde Naties in 1947, de jarenlange strijd met de Arabische 
buurlanden en de situatie vandaag komen aan bod in de tentoonstelling ‘Helden 
van Sion’.  
Israel het land door God aan de kinderen van Jakob gegeven. 
 

Praktische informatie 
Tentoonstelling geopend in juni, juli en augustus, dagelijks van 10.00 tot 15.30 
uur (zondag gesloten). 
Toegang gratis (inclusief koffie/thee) 
Boeiend voor alle leeftijden, interactieve speurtocht voor kinderen tot ca. 13 jaar. 
Adres: Israël-Centrum, Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk 
Inlichtingen: Tel. 033-2458824 of info@christenenvoorisrael.nl  

Marco Lenting 

Naar Griekse eilanden 
Interkerkelijke Reisgroep Doetinchem 
Er zijn nog maar 4 plaatsen voor de 15 daagse reis naar de Griekse Elanden: 
Kos, Rhodos en Patmos, 5 t/m 19 september 2013. Deelnemers komen uit de 
Achterhoek, Graafschap en Liemers. Het maximum aantal deelnemers is 25. 
Op Kos bezoeken we de bakermat van onze geneeskunde. Op Rhodos gaan we 
naar Kamiros, het Pompeï van Griekenland. Op Patmos vinden we de grot van 
Johannes en schitterende uitzichten. Op het eiland Nysiros kunnen we in de 
dampende vulkaan lopen. Verder komen we met de boot in de havens van Simi, 
Kalymnos, Leros en Lipi. En op elk eiland natuurlijk veel zon en mogelijkheid tot 
zwemmen in zee. 
De prijs is € 1.650,- all inclusive, ook busvervoer van Doetinchem naar Schiphol. 
Vandaar vliegen we met een rechtstreekse vlucht naar Kos. 
Inlichtingen en opgave via e-mail: reisgroepdoetinchem@kpnmail.nl of bel naar 
de reisleider Leo van Gog 0314-335947. 

Leo van Gog 

mailto:info@christenenvoorisrael.nl
mailto:reisgroepdoetinchem@kpnmail.nl
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Personalia 

Bedankjes 
 
Hartelijk dank. 
Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken voor hun inzet bij de 
voorbereiding van de kerkdienst voor ons 50 jarig huwelijk. 
Het was een onvergetelijke dag! Er zijn prachtige liederen gezongen en ook de 
kleinkinderen kwamen allemaal aan de beurt. Het was ontroerend mooi.  
De opbrengst van de collecte was € 147,21. Het mooie bedrag gaat naar de 
KWF kanker bestrijding. Ap Folmer zal hiervoor zorgen. Nogmaals heel hartelijk 
dank.  

Wim en Corrie Jansen 
 
Bij deze willen wij U hartelijk danken voor de belangstelling, telefoontjes, 
bezoeken en de bloemen welke wij hebben ontvangen na mijn verblijf in het 
ziekenhuis in Enschede alwaar ik opgenomen was voor een hartoperatie. 
Het was fijn te ondervinden dat wij tot zo’n meelevende gemeente behoren. 
Het was hartverwarmend ! 
Het gaat gelukkig weer de goede kant op met mij. 
Hartelijk dank, 

Jos en Anneke Witte 

Overleden 
 23 mei 2013  Mevr. J. Lenselink   Leeuwerikstraat 45 

Gevestigd 
 Dhr. en Mevr. J.H.N. Kapteijn – Evers   Karrewiel 24 

Verhuisd rectificatie 
 Mevr. Valkhof – Teunissen van de Beuk 26 naar Lockhorststraat 5-28 

(en niet Lockhorststraat 5-26) 

Vertrokken 
 Amsterdam  Mevr. I. Smeenk   Schutterstraat 21 

 Tilburg   Mevr. M. Gertzen   Hoeveslag 3 

 Doetinchem  Dhr. M. Buwalda   de Beuk 34 
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Agenda 

 
23 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
24 juni 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
30 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
04 juli 15.30 uur Dienst in Meulenvelden – mw. ds. K. van Bergen 
07 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), ds. ir. T. Gaastra, 

Terborg 
09 juli 14.00 uur Pastoraat overleg 
11 juli 19.00 uur Verjaardagsfonds 
14 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
21 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
28 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
01 aug 15.30 uur Dienst in Meulenvelden – r.-k. voorganger 
04 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. N.M. Drop, Zelhem 
11 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, Apeldoorn 
18 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J.E. Roth-Wijnands, 

Hummelo 
19 aug 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
20 aug 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
25 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. F.J. van der Ree, 

Rozendaal 
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