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Voorwoord 
     Maak ons tot mensen 
 

Heer, maak ons tot mensen  
naar het beeld van uw zoon:  
met ogen die niet alleen kijken,  
maar ook kunnen aanzien,  
 
met oren die niet alleen kunnen horen, 
maar ook kunnen luisteren,  
met een mond die niet alleen praat,  
maar ook kan aanspreken,  
met een verstand dat niet alleen begrijpt,  
maar ook kan verstaan,  
 
met een hart dat niet alleen klopt,  
maar ook bewogen kan zijn,  
met handen die niet alleen grijpen, 
maar zich ook kunnen openen, 
met voeten die niet alleen draven,  
maar ook tegemoet kunnen komen, 
  
want zo zijn wij gezegend,  
en elkaar tot zegen.  

         Wim van der Zee 
         Uit: Medemens, Kerk in Actie, november 2009 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 25 augustus t/m zondag 6 oktober 2013 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
25 augustus 2013 – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. F.J. van de Ree, 

Rozendaal 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 30:15-21; Lucas 13:22-30 
 
Het is een vraag van onze tijd: hoe krijg ik toegang tot Gods koninkrijk? Een tijd 
waarin we onszelf centraal stellen, ons eigen behoud. Zeker heeft geloof te 
maken met je eigen persoonlijke relatie tot God. Je moet er zelf aan werken de 
verbinding met God open te houden. Tegelijk brengt dat met zich mee dat we 
deel uitmaken van een geloofsgemeenschap, waarvan de anderen ons tot steun 
zijn om vol te houden en ons uitdagen om nieuwe wegen te zoeken, juist in ons 
geloofsleven. In de bijbel, zowel in Tenach als in het evangelie, wordt de 
gelovige direct naar de naasten gewezen, de anderen in de samenleving. Het 
omzien naar elkaar overstijgt in deze verhalen alle door mensen getrokken 
grenzen. Stof genoeg om over na te denken en je doen en laten er naar te 
richten. 
 

1 september 2013 – Startzondag, openluchtdienst op het terrein van de 
Hondensportvereniging aan de Baarleweg, thema: Hartstocht 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. De Cantorij en All Together 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Rosemarijn de Kroon 
Lezingen : Hebreeënbrief 13:1-6 
 
We starten het seizoen dit jaar met een buitendienst op de ons vertrouwde plek 
van de hondensportvereniging. Fijn dat we er opnieuw gebruik van mogen 
maken. Ons thema is ´hartstocht´. Wat zet jezelf in beweging en hoe kan je 
geloof je daarin tot steun en motor zijn. Paulus schrijft aan de 
geloofsgemeenschap een brief en vat aan het slot het kernachtig samen: “hou 
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de onderlinge liefde in stand en hou de gastvrijheid in ere, want zo hebben 
sommigen zonder het te weten engelen ontvangen”. Over liefde valt veel te 
zeggen, Paulus heeft er veel over geschreven, zichtbaar, zo zegt hij nu, wordt dit 
o.a. in gastvrijheid. 
 
Na afloop van de dienst is er een programma dat voorbereid is door de 
Evenementencommissie. Zie voor verdere informatie elders in deze SAMEN. 
 
5 september 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 

8 september 2013 – 12e zondag van de zomer, ‘kies voor het leven, welke 
keuze maak je dan?’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
Collecte : Missionair werk & Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Deuteronomium 30:15-20; Lucas 14:25-33 
 
Mozes kijkt aan het einde van zijn leven terug. In een lange afscheidsrede 
spreekt hij iedereen toe.  Aan het einde komt hij kernachtig tot de volgende 
woorden van wijsheid: ‘Ik roep vandaag hemel en aarde tot getuige …’ en hij 
houdt het volk de keuze voor tussen leven en dood, zegen en vloek. ‘Kies dan 
het leven …’ God geeft ons de keuze, de mogelijkheid om te kiezen. Mozes gaat 
op alle mogelijkheden uitgebreid in, maar geeft dan één stemadvies! De keuze 
voor het leven heeft duidelijk de voorkeur bij God – voor de mensen zelf, voor de 
naaste, voor de aarde, voor iedereen zal dat een zegen zijn. Wat is dan de 
keuze in ons doen en laten juist in deze tijd, nu in ons eigen leven!? Wat schept 
leven en wat doet leven (bijv. gezondheid) teniet?  Goed om daar een uur over 
na te denken. 

15 september 2013 – 13e zondag van de zomer, ‘bekeren – je leven doel en 
vorm geven’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : JOP 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 32:7-14; Lucas 15:1-10; 1 Timotëus 1:12-17 
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Omkeer, omkeren is een thema dat de bijbel ons vaak aanreikt. Sta even stil, kijk 
waar je leven op gericht is, welk doel streef je na, hoe geef je het vorm, betekent 
het niet ook dat je soms op je schreden terug moet komen?  
Bekering kan door anderen op gang worden gebracht, door wat anderen zeggen, 
doen of misschien je bevragen. Bekering kan ook iets zijn dat je overkomt, van 
buitenaf of van binnenuit. Geraakt worden door de Eeuwige, zijn schepping, 
schoonheid, troost, het onverwachte.  Paulus beschrijft hoe hem dit overkwam: 
op reis valt hij van zijn paard, omdat hij – overrompeld – een stem hoort. Het is 
een stem die hem tegenhoudt, een stem die hem vraagt om radicaal te stoppen 
met zijn manier van leven. Deze stem … soms houdt ze tegen en soms komt ze 
je tegemoet. Het kan allebei. Je bekeren als een bewuste draai die je vanaf nu 
aan je leven wilt geven, en ook bekeerd worden als je onverwacht staande 
gehouden wordt met de vraag: waar ben je (in Gods Naam) mee bezig? Goed 
om daar deze zondagmorgen over na te denken. 
 

22 september 2013 – 1e zondag van de herfst, Vredesdienst in LOIL 
10.00 uur : oecumenische vredesdienst, pastoor B. Aarsen, m.m.v. 

het Oecumenisch koor 
Collecte : Vredeswerk 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Lezing : Amos 8: 4-7 
 
Voorbereiding door de oecumenische taakgroep en pastoor Ben Aarsen. 
Met in het bijzonder aandacht voor de situatie in Syrië. 
 
Zie ook de tekst elders in deze SAMEN 
 
 
In het najaar lezen we uit een geschiedenisboek: Het eerste boek Koningen. In 
beide boeken wordt 400 jaar geschiedenis kernachtig verteld, vanaf koning 
Salomo (ongeveer 973-933 v Chr.) tot aan koning Sedekia (597-587 v Chr.). Het 
is een vertelling waarin voor elk van de veertig koningen (39 vorsten en één 
vorstin) een plaats is gereserveerd, waarin elk koningschap vanuit godsdienstig 
perspectief wordt bekeken. Boeiende verhalen waarin de mens in zijn zwakte en 
overmoed wordt geschetst, met steeds het oog gericht op waar het uiteindelijk 
om gaat: de geschiedenis van de koninkrijken Israël en Juda loopt uit op 
verwoesting en ballingschap en juist daarvoor hebben profeten de koningen en 
het volk keer op keer gewaarschuwd. 
 
Elia is daarbij een centrale profeet, in zijn voetspoor komt Elisa. Elia is de 
tegenspeler van koning Achab. Achab heeft tijdens zijn regering de Baälcultus in  
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Israël geïntroduceerd na zijn huwelijk met de Fenicische prinses Izebel.  Een 
nieuwe religie, andere spiritualiteit, die hij naast het joodse geloof toeliet, 
vereerde. Kan Baäl naast de Eeuwige, de God van Israël worden vereerd, of zal 
Baäl voor de Israëlieten de plaats van de Eeuwige moeten overnemen? Voor 
welke god moet Israël kiezen in het politieke spel van hun tijd? Is religie 
ondergeschikt aan het machtsspel of is geloof zo sterk dat het een eigen 
identiteit geeft en men dan ook de soms verreikende en levensbedreigende 
consequenties aanvaardt? 
Elia is duidelijk: “mijn God is de Eeuwige”. 
 

29 september 2013 – 2e zondag van de herfst, ‘Hoe aardig kún je zijn?’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Juhasz Istvan Stichting 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : 1 Koningen 17:1-16; Lucas 16:19-31 
 
Koning Achab haalt een prinses uit de handelshaven Sidon naar zijn hoofdstad 
Samaria. Hij breidt daarmee zijn strategische, economische en culturele basis 
uit; er wordt verwoed gebouwd in Israël. Dan zet het verhaal de focus op Elia. 
Als hongervluchteling komt hij in het gebied van Sidon terecht en treft daar een 
arme weduwe en haar zoon aan, die door hun voedselvoorraad heen zijn. 
Achab heeft zijn kaarten gespreid, hij streeft naar voortdurende groei en zet niet 
al zijn kaarten op die scheppers- en herdersgod van Israël, hij wil gepast ruimte 
maken voor de cultus van Baäl en die van Asjera; tenslotte is Asjera de 
moedergodin van Kanaän en is Baäl de god van vruchtbaarheid en strijd. Voor 
de economische groei en de onderhandelingen met de buurvolken zijn dit 
symbolen, goden, die ertoe doen. 
Overal aan meedoen … Achab verliest daardoor, net als zijn voorgangers en de 
meeste opvolgers, het contact met de kern en de bron: de verbondenheid met de 
Eeuwige. Droogte en honger volgen, de goden van het land ten spijt. Aan Elia de 
taak om hem opnieuw bij de kern te betrekken. 
 
 
3 oktober 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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6 oktober 2013 – 3e zondag van de herfst, ‘je zult moeten kiezen!’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), mw. ds. 

A.U. Melzer 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 1 Koningen 18:21-39; Lucas 17:1-10 
 
Wie is machtiger: Elia of de profeten van Baäl en Asjera? Het verhaal gaat dat er 
een offerwedstrijd heeft plaatsgevonden op de berg  Karmel, een huzarenstukje 
in het optreden van Elia. Van meet af aan was hij tegenover zijn koning heel 
duidelijk: geen Baälcultus, er is maar Eén God, de Eeuwige, Hij geeft dauw en 
regen waardoor de hongersnood in het land ophoudt. De kracht van God werd 
duidelijk in de kleine verhalen van de weduwe van Sarfat, olie in overvloed en 
haar zoon die weer tot leven komt. Nu zal Elia Achab ontmoeten. Hiervoor roept 
Elia heel Israël bijeen, er ontspint zich een strijd met de krachten van de 
Baälprofeten. Mooi om te lezen. Het zet je aan tot nadenken: waar komt je hulp 
uiteindelijk vandaan? Wat wil je nu echt? Het roept om duidelijke keuzes! 
 

Van de predikant 
Het nieuwe seizoen begint met onze startzondag 1 september. Dit jaar een 
openluchtdienst rondom het thema ‘hartstocht’, de cantorij én All Together 
werken mee. Er zal een mooi programma zijn na de dienst, de voorbereidingen 
zijn in volle gang.  
 

Samen Leren rondom het geloof 
Het afgelopen jaar kwam steeds vaker de vraag om avonden waar we onze 
kennis rondom de bijbel, de geloofsgeschiedenis, het geloof zelf kunnen 
verdiepen. In het najaar zijn daarom nieuwe verschillende mogelijkheden 
opgezet:  

• De gespreksgroep 40+ pakt de draad weer op met het verhaal van de 
verloren zoon. Informatie hierover bij Dorien Schlief. Er kunnen altijd nog 
mensen bij aanschuiven. We spreken op een ongedwongen manier eens in 
de 6 weken met elkaar rond een geloofsthema.  

• De boekenleeskring. Het afgelopen jaar hebben we verschillende romans 
gelezen rondom de grote vragen over de situatie in Israël en de verhouding 
tussen Israël en de Palestijnen. De komende keer houden we ons meer 
bezig met wat er in onze samenleving speelt en hoe we daar vanuit ons 
geloof een beeld kunnen vormen. We gaan het boek lezen van Arjan van 



9 

der Leij ‘de Pretparkgeneratie’. De bedoeling is dat we 3x per jaar 
samenkomen. Hebt u interesse: informatie kunt u krijgen bij Herma ten 
Brinke. 

• Oecumenische bijbelkring. De taakgroep oecumene heeft het initiatief 
genomen voor een regelmatige bijbelkring. Emeritus ds. Leen den Besten 
zal deze kring begeleiden. We zijn daar zeer blij mee, met zijn 
deskundigheid zal er veel verdieping gegeven worden. Voor informatie kunt 
u terecht bij Wim Locher. 

• Bijbelse schilderijen bespreken. Vaak zijn christelijke verhalen onderwerp 
van schilderijen. We willen dit seizoen 3 avonden beleggen rondom 
schilderijen die in het Rijksmuseum te zien zijn en het geheel afsluiten met 
een excursie naar het nieuwe Rijksmuseum. Hebt u interesse, informatie 
kunt u krijgen bij Trudi Boelee. 

 

Ontmoetingsmomenten 
Ook het komend seizoen starten de inloopmiddagen en –ochtenden weer. Op 
woensdagochtend eens per maand is de inloopochtend in Meulenvelden. 
Graag heten we nieuwe mensen welkom! Het is een kleine ochtend-viering 
rondom een thema met momenten van zingen en gebed. Om op adem te 
komen, om je verhaal te kunnen vertellen en om gesteund de dag weer verder in 
te gaan. Informatie kunt u krijgen bij Riet Kooij. 
Inloopmiddagen gaan ook weer van start. Bijpraten maar ook altijd een 
inhoudelijk moment. Iemand komt vertellen over zijn passie, zijn hobby of laat 
zien wat hem of haar beweegt. U bent van harte welkom. Informatie kunt u 
krijgen bij Jan Hagen.  
Ook dit jaar nodigen we u uit om deel te nemen aan het zieken Triduüm. Het is 
een gewoonte geworden om dit namens de kerken van Didam aan te bieden. 
Zelf zal ik maandagmiddag in de viering voorgaan. Informatie kunt u krijgen bij 
Dieneke Ros 
In het najaar zi jn weer Groothuisbezoeken gepland. Dit jaar rondom het thema: 
‘crisis – hoe houden we het vertrouwen vast?’ De uitnodiging ontvangt u in uw 
brievenbus. We zijn erg dankbaar voor alle helpende handen voor en achter de 
schermen om dit elk half jaar weer te kunnen organiseren. U bent van harte 
welkom. Informatie bij Dieneke Ros. 
 

Gemeenteavond 18 september 
De laatste jaren was de avondmaalscollecte bestemd voor het project in 
Jessore. Dit project ronden we af, u hebt er al eerder meer over kunnen lezen. 
De nieuw bestemming is de stichting C.O.M.E, Communicatie Middel East. Een 
stichting die jaarlijks ontmoetingsseminars organiseert voor Israëlische en 
Palestijnse jongeren. Het is ons gelukt om de coördinator van deze projecten 
voor een avond uit te nodigen. In september is Marijke Hoffner voor een aantal 
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weken vanuit Israël in Nederland. OP 18 september komt zij naar Didam om ons 
meer over dit project te vertellen. Van harte welkom!! 
 

Bezoek uit Turnhout 
Afgelopen jaar was All Together te gast bij de protestantse gemeente in 
Turnhout. Het werd een tweedaags uitje naar België waar we gastvrij werden 
onthaald. Toen ontstond het plan voor een tegenbezoek. Op zondag 29 
september gaat hun jaarlijkse gemeente excursie naar Didam. Ze zijn te gast in 
de kerkdienst en na een broodmaaltijd vertrekken zij voor een bezoek aan 
Oriëntalis. Het is de bedoeling om samen met hen te lunchen en zo elkaar te 
ontmoeten. 
 

Oogstdankdienst 13 oktober 
Het lukt ons ook dit jaar weer om aandacht te kunnen blijven geven aan de 
oogstdankdienst, dankzij de medewerking van de werkgroep Kerk in Actie. Ieder 
die ons het fruit aanreikt en helpt om de mooie bakjes te maken en dan het 
rondbrengen met elkaar: Een concreet en zichtbaar teken van medeleven. Voor 
informatie en als u mee wilt helpen, kunt u contact op nemen met Klaas van 
Hamburg. 
 

Bezoek aan de Ark in Dordrecht 
Het was de kinderen beloofd, na het project in de 40dagentijd van de 3 pinguïns 
en hun verhaal in de Ark, gaan we met zijn allen naar Dordrecht. De 
uitnodigingen zijn nog in de zomervakantie verstuurd; ouders, kinderkerkleiding 
en helpende handen … het wordt een mooie dag. Informatie bij Jannie van de 
Peppel of Desiré Wenting. 
 

Eredienst en nieuw liedboek 
Zo begint ons seizoen weer. Doordeweeks zijn de activiteiten, maar kern is toch 
de dienst op zondag. Blij dat Rolf Zandbergen, de cantorij en All Together de 
lofzang gaande houden. Langzaamaan gaan we ons oefenen in nieuwe liederen 
uit het Nieuwe liedboek. In januari bij de winteractiviteit gaan we uitvoerig bij het 
liedboek stilstaan. We willen u graag de mogelijkheid geven om het liedboek 
gezamenlijk aan te schaffen. In het najaar hoort u daar meer over. 
  

Ds. Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad 
Soms vraag je je af of de aarde echt wel met constante snelheid ronddraait. Of 
het verstrijken van de tijd altijd het zelfde is. Het lijkt zo te zijn dat het beleven 
van de tijd onder andere afhangt van wat je doet of beleeft op een dag. Een 
vakantiedag thuis, waarin je allerlei dingen onderneemt of waarbij je verdiept 
bent in een boek, kan dan ook zo maar voorbij zijn. Zo kan ook de vakantie en 
zomerperiode al weer achter ons liggen, terwijl de vakantie voor het gevoel nog 
maar net begonnen is. Zo kwam de bekende herinnering van de redactie van 
Samen, voor het inleveren van kopij (service van de redactie), onverwachts op 
de mail binnen. Net zo iets als de wekker in de ochtend. Het is voorbij, aan de 
slag. 
 
En er is best veel te doen. Gelukkig zijn er veel mensen die meewerken. Zonder 
hen zou dat niet mogelijk zijn. Op 1 september is er weer de gelegenheid elkaar 
te ontmoeten in activiteiten die de evenementen commissie voor ons klaar heeft 
liggen. U heeft gemerkt in de afgelopen jaren dat dit van alles kan zijn, want ze 
zijn zeer creatief met het invullen van deze dag. 
 
Een paar weken later is er een oecumenische viering in Loil. Aangezien de 

Mariakerk is aangewezen als kerk waar elke 
zondag een eucharistieviering plaats vindt, 
kan in die kerk geen oecumenische viering 
plaatsvinden. 
 
De kerkenraad zal de draad weer oppakken 
en verder gaan met zaken waar een begin 
mee is gemaakt: kerkherindeling, 
beleidsplan naast allerlei reguliere 
activiteiten. Misschien denk u nu, is dat nog 
niet gereed? Het antwoord is dan nee, het is 
nog niet gereed en het zal ook nog wel even 
duren. Het lijkt me goed even stil te staan bij 
de snelheid waarmee het gaat. Het zijn 
onderwerpen waar je mijns inziens  de tijd 
voor moet nemen en waar je de tijd voor kan 
nemen. Als kerkenraad kan je vervolgens op 
twee manieren hiermee omgaan. De ene is: 
pas in een zo laat mogelijk stadium noemen 
dat je met iets bezig bent of precies het 
omgekeerde. In het laatste geval zal voor 
alle niet betrokkenen het zichtbaar zijn hoe 
lang iets loopt. Dit lijkt me geen enkel 

probleem. Zo krijgt u een reële indruk hoe de zaken lopen. En als u vindt dat het 
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best wat sneller kan, dan bent u van harte welkom om in wat voor vorm dan ook 
ons te helpen.  
 
Wij hebben graag de beste stuurlui aan boord.  
            Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 
De pastorie 
Het College van Kerkrentmeesters is blij u te kunnen meedelen dat we er in 
geslaagd zijn huurders voor de pastorie te vinden. Vanaf 1 september zullen de 
a.s. bewoners (een moeder en dochter) er in trekken. Leegstand levert 
achteruitgang, we hoeven er niet meer in deze mate naar om te zien en het pand 
gaat weer geld opleveren in plaats van kosten. Kortom: het is voor ons een zorg 
minder. We zijn blij dat we dit nu, met ondersteuning van het Kantoor der 
Kerkelijke Goederen, tot een goede oplossing hebben kunnen brengen. 

Kerkbalans 2013 
Totaal toegezegd bedrag: € 43.113,--  Tot heden (7 augustus) hebben we  
€ 32.756,-- mogen ontvangen.  

Solidariteitskas 2013 
In mei zijn ruim 400 enveloppen voor de solidariteitskas rond gebracht. Daarin 
vragen wij u een bijdrage van € 10,-- te betalen voor de solidariteitskas. 
Tot nu toe is € 2.175,-- op rekening van de kerk bijgeschreven. 
Wilt u controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

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.  
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden.  
Wilt U deze datum en tijd goed in het oog houden? Door omstandigheden heeft 
de redactie deze keer zeer beperkt de tijd om tot een goede uitgave van SAMEN 
te komen 
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Collecten 
 
 

Sepa en Iban  
Per 1 februari 2014 wordt in alle landen van de EU één uniform 
betalingssysteem, Sepa, van kracht.  
Dit betekent o.a. dat uw bankrekeningnummer vóór die datum door uw bank 
wordt omgezet in een ibannummer van 18 tekens.  
Ook de bestaande bankoverschrijvingsformulieren en acceptgirokaarten worden 
aangepast aan het nieuwe systeem. 
Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de PKN: 
www.pkn.nl/sepa   

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, penningmeester 

Collecten in het tweede kwartaal 2013
€

Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 91,50 

Hoofdcollecte
Eredienst en kerkmuziek 31,00 
Missionair werk en kerkgroei 49,05 
Werk in onze eigen gemeente 16,50 
Kinderkerk 72,45 

Algemeen diaconaal werk 5x 210,27 
Kerk in Actie – zending 123,55 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 23,10 
Stichting De Duif 52,22 
Kledingbank 108,75 
Hakuna Matata 61,85 

Uitgangscollecte
Thuiskerkenwerk 14x 541,25 
Vastenpot+spaardoosjes 145,81 

Totaal 1.527,30 
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Uit de kerkenraad 
De taken en werkzaamheden van Ap Folmer. 
De laatste kerkenraadsvergadering kwamen we te spreken over de 80e 
verjaardag van Ap Folmer en het 50-jarig huwelijk van Ap met Dies. Twee 
memorabele dagen van een bijzonder paar. Hierover doorpratend kwam ook de 
kwetsbaarheid van onze kerk aan de orde, want als Ap om welke reden dan ook, 
zou uitvallen, wie zou dan in staat zijn om hem te vervangen? Want buiten de 
zichtbare taken die hij vervult, zijn er zo veel onzichtbare taken. Zo heb ik de 
opdracht gekregen om met Ap een gesprek te hebben, te zien hoe we verder 
kunnen gaan en om mensen te vinden die, wanneer dat nodig mocht blijken te 
zijn, voor hem kunnen inspringen of hem kunnen vervangen. 
 
Ik zou de volgende indeling van taken willen maken: 
 

1. Algemene zaken in- en rond het kerkgebouw. 
2. Zaken die direct te maken hebben met de (zondagse) eredienst. 
3. Administratief werk. 
4. Alles wat niet in de vorige punten onder te brengen is. 

1. Algemene zaken in – en rond het kerkgebouw. 
• Verwarming. Kennis van de verwarmingsinstallatie en het bedienen ervan. Als 

er problemen zijn contact opnemen met de Technische Dienst en aanwezig 
zijn bij reparatie. Ook aanwezig zijn bij het jaarlijks onderhoud. 

• Verhuur en zaalbeheer. Het verhuren van de Kerkzaal en de andere zalen in 
het kerkgebouw. Het bijhouden van de agenda en eventuele veranderingen. 
Zorgen dat de financiële kant goed wordt afgehandeld. 

• Kopieerwerk. Het kopiëren van allerlei voorkomend werk, met name grote 
oplages, zoals liturgieën. Zorgen voor het onderhoud op de juiste tijd. Papier 
en toner bestellen voor de kopieermachine. Mogelijkheden van de machine 
eigen maken.  

2. Zaken die direct te maken hebben met de eredienst. 
 

• Het klaarmaken van de tafel. Het zetten van de kandelaars en in het bijzonder 
het juiste antependium ophangen. Het tijdig bestellen van de kaarsen. 

• Psalmbord. Het invullen van het psalmbord, na het ontvangen van de 
gegevens van de dienstdoende voorganger of Rolf Zandbergen. 

• Verwarming. Bij een normale zondagdienst werkt de verwarming automatisch, 
maar bij bijzondere diensten moet de verwarming vroegtijdig worden 
aangezet, evenals bij rouw – en trouwdiensten. Bij middag- en avonddiensten, 
bijzondere bijeenkomsten wordt de verwarming eveneens met de hand 
geregeld. 
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• Mededelingen. Het invullen van de afkondigingenlijst voor de dienstdoende 
ouderling. 

• Liturgieën. Het kopiëren van de liturgieën bij bijzondere diensten. 
• Voordeur en fietsenhok. Het openen en sluiten van de voordeur, zijdeur en het 

hek van het fietsenhok. 
• Verlichting. Zorgen dat de juiste verlichting brandt. 
• Koffiedrinken na de dienst. Het maken van het rooster voor koffiezetten na de 

dienst. 
• Uitvaart en Trouw. Eventueel op verzoek van de nabestaanden, de 

uitvaartonderneming of het bruidspaar, de kerk inrichten. Een lokaliteit 
ontruimen voor afscheid nemen van de overledene. Zorgen voor koffie of thee 
voor de familie. Eventueel liturgie kopiëren. Ingang voor de kerk vrijhouden. 

3. Administratief werk. 
 

• Ledenadministratie. Het verzorgen van de ledenadministratie. 
• Formulieren. Het verzorgen en bestellen van formulieren, collecte-

enveloppen. 
• Post. Het sorteren van de ingekomen post in de postbakken. 
• Financieel beheer. Het financieel beheer van inkomsten uit verhuur en de 

financiële afhandeling van de uren van de interieurverzorgster. 

 4. Alles wat niet in de vorige punten onder te brengen is. 
 

• Keuken. Het beheer van de keuken, de afwasmachine vullen of legen. 
• Schoonmaken. Het aansturen van de interieurverzorgster, financiële 

afhandeling van de gewerkte uren. 
• Contactpersoon. Contactpersoon voor alle mensen die werkzaamheden 

moeten verrichten in – of aan het gebouw. Dit houdt o.a. in deur openen en 
sluiten en eventueel blijven voor beantwoorden van vragen.   

• Voedselbank. Bemoeienis met de voedselbank. 
• Afval. Afspraak maken om de aan de weg gezette container te legen. 
 

U ziet het is een hele lijst geworden, maar ik ben ervan overtuigd dat de lijst niet 
compleet is.  
De kerkenraad doet daarom een dringend beroep op u, om u aan te melden en 
één of meerdere taken op u te nemen, zodat u tijdig ingewerkt kunt worden door 
Ap Folmer. 
 

U kunt zich aanmelden bij de scriba van de kerkenraad: 
Mevr. J. Dienske, 
Zuiderlaan 45a, 
6905 AD  Zevenaar. 
Of kerkenraad@pkn-didam.nl 
           Herman Makkinga 
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Kerkinactie 

-Werkgroep 
Kerk in Actie presenteert: ‘De andere agenda’! 

Welke agenda gaat u kopen voor 2014? Welk thema, 
welke lay-out en wat moet er allemaal in staan? Kerk 
in Actie heeft voor u de ‘andere agenda’ gemaakt. 
Hierbij staat ‘andere’ vooral voor ‘de ander’, onze 
naaste. Voor Kerk in Actie is ‘de ander’ heel 
belangrijk.  
 
In de agenda leest u over een duurzame wereld, 

armoedebestrijding, voedselzekerheid, recht en gerechtigheid. Onderwerpen die 
Kerk in Actie aan het hart gaan. In de agenda staan ook leuke en bruikbare tips 
voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. Zodat u ook zelf in 
actie kunt komen. Elke week hoopt Kerk in Actie u te inspireren met een spreuk 
of Bijbeltekst. Uiteraard vertellen wij u ook graag over bijzondere projecten als 
voorbeeld van wat Kerk in Actie wereldwijd doet.  
 
Het formaat van de agenda is een liggende A5. Zo hebt u genoeg ruimte om al 
uw afspraken te noteren. U kunt deze agenda via de kerk bestellen voor € 9,95.  
Koop ook een ‘andere agenda’ en laat u heel 2014 inspireren door Kerk in Actie! 
Bestellen kan via de invullijsten in het kerkhuis of in de hal.  
Graag voor 1 oktober. 
Wij willen de agenda’s 1 oktober gaan bestellen, zodat u ze op tijd ter 
beschikking hebt. 
           Klaas van Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden.  
Wilt U deze datum en tijd goed in het oog houden? Door omstandigheden heeft 
de redactie deze keer zeer beperkt de tijd om tot een goede uitgave van SAMEN 
te komen 
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College van Diakenen 
Jaarrekening 2012 Diaconie Protestantse Gemeente Didam 
 

Zoals elk jaar publiceert de Diaconie ook dit jaar weer de goedgekeurde 
jaarrekening over het boekjaar 2012. Deze jaarrekening is opgesteld door onze 
administrateur Jan Wes en gecontroleerd door het Kantoor Kerkelijke 
Administratie. Deze jaarrekening is daarna toegelicht en goedgekeurd door de 
kerkenraad in de vergadering van 24 juni 2013. 
 
De inkomsten waren ca. € 13.700,--, we hebben uitgegeven ca. € 11.300,-- 
 
Door koerswinst op beleggingen van ca. € 6.500,-- is het vermogen in 2012 ca. € 
5.900,-- hoger. Hierbij moet worden aangetekend dat het om ‘papieren’ groei 
gaat op basis van de eindkoersen op 31-12-12, pas bij eventuele verkoop van 
deze aandelen komt dit bedrag vrij als besteedbaar geld. Overigens gaan we dit 
jaar kritisch kijken naar onze beleggingen en willen we ons meer richten op 
direct besteedbare opbrengsten van onze beleggingen, bijv. door uitgekeerde 
dividenden niet te herbeleggen, maar deze te besteden aan diaconaal werk. We 
hopen u hierover in de loop van het jaar te informeren. 
 

Wilt u de volledige jaarrekening inzien en een toelichting op de jaarrekening, 
neemt u dan contact op met een van de diakenen, we maken dan graag een 
afspraak met u.  
        Marijn de Kroon, Penningmeester 
 

Jaarrekening Diaconie 2012 Protestantse Gemeente Didam 
    
ACTIVA   31- 12- 12 31- 12- 11 
      
Vaste activa       
onroerende zaken  18.814 18.814 
financiële vaste activa  156.365 149.901 
   Subtotaal 175.179 168.715 
Vlottende activa       
kortlopende vorderingen  3.983 4.367 
geldmiddelen  124.318 124.920 
   Subtotaal 128.301 129.287 
        
Totaal generaal   303.480 298.002 
        
PASSIVA   31- 12- 12 31- 12- 11 
        
vermogen  299.897 293.950 
kortlopende schulden  3.583 4.052 
        
Totaal generaal   303.480 298.002 
    
Staat van baten en lasten  rekening 2012 begroting 2012 rekening 2011 



18 

BATEN        
Baten onroerende zaken   2.619 2.600 2.638 
Rentebaten en dividend   6.615 5.800 5.647 
Bijdragen levend geld      939 750 865 
Door te zenden collecten   3.524 3.500 5.013 
Totale baten 13.697 12.650 14.163 
    
LASTEN       
Lasten onroerende zaken 477 500 468 
Verplichtingen/bijdragen andere 

organen 956 1.400 1.113 

Kosten beheer en administratie 1.386 1.200 1.218 
Rentelasten 112 200 91 
Som van de exploitatielasten 2.931 3.300 2.890 
        
Diaconaal werk plaatselijk 2.524 2.000 1.655 
Diaconaal werk landelijk 1.871 3.000 3.129 
Diaconaal werk wereldwijd 6.888 5.000 7.482 
Saldo Fondsen en 

voorzieningen     0 

Overige baten en lasten -6.464 0 -726 
Som diaconale werk en 

overige lasten 
4.819 10.000 11.540 

        
Som der lasten 7.750 13.300 14.430 
        
Resultaat 5.947 -650 -267 

 
Nadere toelichting op de staat van baten en lasten 

 
 BATEN 
  

rekening 
2012 

begroting 
2012 

rekening 
2011 

Baten onroerende zaken       
pacht onbebouwde eigendommen 2.619 2.600 2.638 
        
Rentebaten en dividend       
interest lening u/g 159 150 159 
interest SKG inschrijvingen 714 350 363 
interest obligaties 0 2.000 0 
dividend aandelen 3.314 500 1.601 
overige rentebaten 2.428 2.800 3.524 
  6.615 5.800 5.647 
        
Bijdragen levend geld       
collecten in kerkdiensten 939 750 855 
overige bijdragen levend geld 0 0 10 
  939 750 865 
        
Door te zenden collectes       
doorzendcollectes landelijk 492 500 795 
doorzendcollectes wereldwijd 3.032 3.000 4.218 
  3.524 3.500 5.013 
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LASTEN  rekening 
2012 

begroting 
2012 

Rekening 
2011 

Lasten onroerende zaken       
verzekeringen 201 200 198 
Waterschaplasten 68 100 65 
kosten beheer door derden 208 200 205 
  477 500 468 
        
Verplichtingen/bijdragen andere organen       
diaconaal quotum 936 1.300 1.063 
overige bijdrages en contributies 20 100 50 
  956 1.400 1.113 
        
Kosten beheer en administratie       
kosten bestuurscollege 115 0 0 
kosten jaarrekening 1.271 1.200 1.218 
verzekering aansprakelijkheid     0 
  1.386 1.200 1.218 
        
Rentelasten       
interest en bankkosten 112 200 91 
        
Diaconaal werk plaatselijk       
saldo ondersteuning personen 0 0 0 
maatschappelijk werk 668 0 0 
ziekenzorg 949 500 0 
ouderenwerk 434   0 
bijdragen vakantiekosten zieken     0 
jeugddiaconaat 0 500 0 
overige lasten 473 1.000 1.655 
  2.524 2.000 1.655 
        
Diaconaal werk landelijk       
betaalde doorzendcollecten 493 500 795 
aanvulling doorzendcollecten 378 300 584 
bijdragen aan andere instellingen 1.000 2.200 1.750 
  1.871 3.000 3.129 
        
Diaconaal werk wereldwijd       
betaalde doorzendcollecten 3.032 3.000 4.218 
aanvullingen doorzendcollecten 540 500 550 
bijdragen aan andere instellingen 1.816 0 2.714 
bijdragen in zake "rampen" 1.500 1.500 0 
  6.888 5.000 7.482 
        
Saldo fondsen en voorzieningen       
onttrekking reservefonds 0 0 0 
        
Overige baten en lasten       
koersresultaat -6.464 0 -844 
Overige baten en lasten     -41 
overige lasten, afboeking vordering     159 
  -6.464 0 -726 
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Diaconie Protestantse Gemeente Didam  
 
 
Klacht Protestantse Kerk in Nederland over nakomen rechten niet 
gedocumenteerde volwassenen door de Staat der Nederlanden is ontvankelijk 
verklaard. 
 
De Nederlandse Staat heeft op de klacht van de PKN gereageerd met het 
verzoek deze aanklacht niet in behandeling te nemen. Het Europees Comité 
voor Sociale Rechten heeft de klacht ontvankelijk verklaard. Het is goed te horen 
dat de klacht in behandeling wordt genomen. Daardoor is de positie van de 
kerken in Europa erkend. De kerken komen op voor de waardigheid van mensen 
die op straat gezet worden. 
 
De kerk keert zich niet tegen overheden. De kerk gaat ook niet op de stoel zitten 
van de overheid. De kerk gaat ook niet over de vraag wie wel of geen status 
krijgt. Maar de kerk dient wel op te komen voor de mensen in de marge. De 
beschaving wordt afgemeten aan de vraag hoe om wordt gegaan met de wees, 
de weduwe en de vreemdeling, zo leren we uit de Bijbel. De menselijkheid staat 
op het spel. Dan kan de kerk niet zwijgen! 
 
Wordt vervolgd. 
          Ingezonden door Jan Wes 

De wereld verbeteren 
 

Een bekwaam wetenschapper zit aan zijn bureau te werken aan een project om 
de wereld te verbeteren en plots komt zijn dochtertje van 5 jaar binnen. 
“Ik wil spelen” zegt ze, maar de man antwoordt dat hij nu geen tijd heeft en dat 
ze hem moet laten werken. “Want ik wil de wereld wat beter maken” zegt hij. Na 
wat zeuren, lijkt het dochtertje toe te geven, maar dan verandert ze van tactiek. 
“Laat mij dan helpen, dan ben je vlugger klaar met de wereld te verbeteren” zegt 
ze. De man is vertederd en zoekt een oplossing. Hij vindt in een tijdschrift een 
mooie wereldkaart, scheurt die in stukken en geeft het aan zijn dochtertje. “Hier, 
breng jij deze wereld maar weer helemaal in orde”. Hij hoopt zo voor de rest van 
de dag van haar af te zijn, want zijn dochtertje is nog klein en kent het beeld van 
de wereldkaart niet. Maar na een kwartiertje komt ze al fier terug met de 
wereldkaart netjes aaneen geplakt. 
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“Klaar” roept ze uit. “Hoe heb je dat gedaan?” vraagt vader verbaasd. 
“Gemakkelijk” zegt het meisje. “Toen je de kaart uit het tijdschrift scheurde, zag 
ik dat op de achterkant de foto van een mens stond. Toen ik de wereld niet in 
elkaar kon puzzelen, heb ik alle stukjes omgedraaid en eerst de mens in orde 
gebracht. Toen ik daarna het blad omdraaide, zag ik dat de wereld ook in orde 
was.” 
           Huib van den Dool 
 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 11 juli 2013 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans  € 155,60 
Mevr. Folmer  € 162,60 
Mevr. Hendriksen €   57,50 
Dhr.  Mintjes  €   64,40 
Mevr. Westenberg 3x € 204,00 
Mevr. Horjus 2x  €   82,00 
        --------- 
Totaal    € 726,10 
 
Mevr. Boon was niet aanwezig. 
De volgende keer nemen we de telling van haar mee. 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. Tevens dank aan de collectanten, die u elke 
verjaardag weer een bezoekje brengen. 
 
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 op donderdag 17 oktober 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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Bijbelstudiekring in Didam 
 
De oecumenische taakgroep in Didam gaat een Bijbelkring oprichten die 
maandelijks bij elkaar zal komen van oktober 2013 t/m maart 2014. De Bijbel 
heeft grote invloed op onze cultuur gehad en is nog een inspiratiebron voor vele 
mensen. Er staan prachtige verhalen in en leefregels. Allerlei vragen zullen aan 
de orde komen. In welke historische context is een bijbeltekst ontstaan? Wat 
staat er eigenlijk precies? Wat heeft de schrijver er mee willen zeggen? (de 
Bijbel is grotendeels als verkondiging geschreven, niet als geschiedschrijving). 
Hoe beleef je als moderne mens die oude teksten, spreken ze je aan, heb je er 
wat aan in je dagelijkse leven? Wat is de invloed van de Bijbel op beeldende 
kunst en literatuur?  
 
De Bijbelkring zal geleid worden door emeritus-predikant Leen den Besten uit 
Zevenaar, die veel ervaring heeft met dit soort gespreksgroepen en over een 
grote kennis beschikt van het christendom. Een van zijn benaderingsmethoden 
is nauwkeurig uitpluizen wat er staat, een soort “close reading” om de tekst zijn 
geheimen te ontlokken. Leen houdt van een onorthodoxe benadering en van 
tegenspraak en een geanimeerde discussie, het is zeker niet de bedoeling dat hij 
hoorcolleges gaat geven. De eerste bijeenkomst zal gaan over Openbaring 1  en 
vindt plaats op 2 oktober in de protestantse kerk, Torenstraat 8 te Didam, 
aanvang 20.00 uur. Vervolgens hebben de deelnemers inspraak in de keuze van 
de teksten en Bijbelvertalingen.  
 
De Bijbelkring zal telkens bijeen komen op de eerste woensdagavond  van de 
maand om 20.00 uur in de protestantse kerk te Didam, Torenstraat 8, te 
beginnen met oktober. 
 
Alle mensen kunnen deelnemen, jong en oud, wel of niet kerkelijk betrokken.  
 
Verwachtingen onzerzijds:  dat u de bijeenkomsten regelmatig zult bijwonen en 
dat u tijd zal kunnen vinden om thuis de te behandelen tekst alvast door te lezen.  
 
Heeft u interesse?  Opgave voor de oecumenische Bijbelkring kan bij:     
-  Wim Locher, tel. 223149, of e-mail:  lochernap@gmail.com;  
-  en bij Dorien Schlief, tel. 224828, of e-mail:  j.schlief@chello.nl 
            Wim Locher 
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Inloopochtenden Meulenvelden 
De vakantie zit er weer op en dat betekent dat we ook weer met onze 
inloopochtenden in Meulenvelden beginnen. Te beginnen 18 september, en 
daarna op16 oktober, 20 november en 18 december hopen we elkaar weer te 
ontmoeten in gebouw Waverlo en wel steeds op de woensdag om half 11  
's ochtends. Woont u niet in Meulenvelden, maar wilt u ook graag komen om 
andere ouderen te ontmoeten, dan bent u van harte welkom. Mocht het vervoer 
een probleem zijn, belt u dan één van onderstaande nummers, dan wordt u 
gehaald en gebracht. 
Hartelijke groeten,  
           Nel Blom, tel. 228655 
           Riet Kooij, tel. 223380 
 

Oecumenische vredesdienst 
De wereldwijde vredesweek wordt gevierd van 21 t/m 29 september. In de 
gemeente Montferland vindt de vredesdienst plaats in Loil op zondag 22 
september om 10.00 uur. 
Voorganger zal zijn pastoor Ben Aarsen. Medewerking wordt verleend door de 
Oecumenische Zanggroep. In de dienst proberen wij ons verlangen naar vrede 
vorm te geven en besteden aandacht aan brandhaarden zoals Syrië. Ons 
verdriet over het onnodige bloedvergieten op aarde kunnen we verzachten door 
het zingen van mooie liederen. De oecumenische taakgroep heet u van harte 
welkom. 
            Wim Locher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden.  
Wilt U deze datum en tijd goed in het oog houden? Door omstandigheden heeft 
de redactie deze keer zeer beperkt de tijd om tot een goede uitgave van SAMEN 
te komen 
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Triduüm wordt 65 
 

In Didam, Loil en Nieuw-Dijk bestaat al een jarenlange 
traditie van ontmoetingsdagen voor zieken, ouderen en 
alleenstaanden van alle gezindten. 
 
Zoveel jaren al dat het komend najaar de 65e editie zal 
plaatsvinden. 
 
Op maandag 2 en dinsdag 3 september gaat dat 
gebeuren. Twee dagen van ontmoeten bij Jan & Jan in 
Didam met vieringen, praatjes, muziek en gezelligheid. 
 
De protestantse geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar 
weer van harte uitgenodigd om deze dagen samen met 
de katholieke geloofsgemeenschap door te brengen. 
 
Ds. Annette Melzer zal ook haar medewerking verlenen 
aan één van deze dagen. 
 
Spreekt u dit aan, of kent u iemand die dit wel zou willen, 
bel of mail dan met Dieneke Ros (pastoraat), zij zal die 
dagen ook aanwezig zijn. 
 
Tel. nr: 228847 
Email: pastoraat@pkn-didam.nl   Dieneke Ros 
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Eenzaamheid 
 
EENZAAMHEID, WAT DOEN WE ZELF EN WAT DOEN WE SAMEN?  
 
26 september 2013 
Vredebergkerk in Oosterbeek 
 
 
Op donderdag 26 september 2013 organiseren Sensoor Gelderland en de 
Provincie Gelderland in samenwerking met de SBOG en Coalitie Erbij een 
provinciale conferentie over eenzaamheid. 
 
Doel van deze conferentie is inspirerende initiatieven tegen eenzaamheid onder 
de aandacht te brengen en samenwerking tussen organisaties verder te 
ontwikkelen door uitwisseling van goede praktijken.  
 
Eenzaamheid komt vaak voor en heeft nadelige gevolgen voor gezondheid en 
het welbevinden. In het kader van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl zoeken 
velen naar een nieuwe manier om met eenzaamheid om te gaan. 
 
De conferentie is bedoeld voor vrijwilligers en betaalde medewerkers van 
organisaties die te maken hebben met eenzaamheidsproblematiek en die na 
willen denken over nieuwe mogelijkheden om eenzaamheid te lijf te gaan.  
De conferentie vindt plaats in het kader van de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid, van 26 september tot en met 5 oktober 2013.   
 
Reserveer nu vast in uw agenda: donderdag 26 september van 09.00 tot 14.00. 
Locatie: Vredebergkerk in Oosterbeek 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Informatie over aanmelding volgt later. 
           Sensoor Gelderland 

Thomasviering  
 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur in de Andreaskerk te Zevenaar 
Thema: Verder gaan. 
Het Liturgiekoor Herwen en Aerdt o.l.v. Lia Thijssen verleent medewerking. 
Belangstellenden uit de gehele Liemers van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groeten namens de Werkgroep Thomasvieringen De Liemers 
 
            Henk Herstel 
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Gemeentezondag 1 september 
 

                 Harts-tocht ! 
 
 
 
Zondag 1 september is de gemeentezondag met activiteit! 
 
Er zal een openluchtdienst zijn, locatie: HondenSportVereniging “de Nevelhorst”, 
Baarleweg. Denkt U aan stevige schoenen, we willen graag in de omgeving rond! 
(geen flinke rondgang hoor!) Wilt u uw eigen (tuin)stoel meenemen ? 
 
Voor de mensen die minder goed ter been zijn zal er op locatie een bezigheid zijn! 
 
Ook de kinderen doen uiteraard mee! 
 
Het programma ziet er ongeveer zó uit :  
 
10:00 uur : openluchtdienst,  
11:00 uur : koffie / thee met iets lekkers, 
12:00 uur : start van de activiteit, 
14:00 uur : terug op het terrein, aansluitend eten 

    we met zijn allen. 
 
 
 
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 
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Verhuisberichtje!  
U zult vast denken.. de verhuisberichtjes staan normaal toch alleen maar 
achterin het krantje? Dat klopt ook, maar ik wilde er graag even een persoonlijk 
woordje aan toevoegen.  
 
Dit voorjaar was ik er al even.. in Roemenië. Daar heb ik niet alleen stage 
gelopen, maar ook een ontzettend fijne tijd gehad met mijn Roemeense vriend. 
Nu ben ik afgestudeerd als lerares en er zijn voor mij geen werkkansen hier in de 
buurt, een mooi moment om een start te maken aan mijn leven samen met mijn 
vriend: in Roemenië! Zondag 25 augustus vertrek ik met het vliegtuig, op naar 
Roemenië, op zoek naar werk en kijken of dat echt ons plekje is.  
 
Ik wilde u bij deze ons adres geven (we wonen gewoon bij zijn ouders in hoor), 
maar voordat ik dit doe wil ik u vooral heel erg bedanken. Tijdens de 
voorbereidingen van mijn stage vorig jaar, tijdens mijn stage in het voorjaar, 
maar ook na mijn terugkomst in Nederland (en nog steeds) heb ik veel lieve en 
mooie woorden van u mogen ontvangen die mij veel steun hebben gegeven. Het 
geeft mij telkens weer een warm gevoel om zoveel bijzondere mensen te 
kennen! Dus bij deze: Ontzettend bedankt!  
 
Ik streef er naar om in contact met u te blijven, dus wees niet bang: ik blijf 
schrijven in de SAMEN! Ook blijf ik berichtjes schrijven op mijn website: 
www.wilmablom.weebly.com  
 
En dan hierbij ons adres: 
Rigo, Adorján & Blom, Wilma 
Str. Liviu Rebreanu 202 
407105 Jud. Cluj - Bontida 
ROMANIA 
 
Heel veel liefs en het gaat jullie goed!  
            Wilma Blom 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden.  
Wilt U deze datum en tijd goed in het oog houden? Door omstandigheden heeft 
de redactie deze keer zeer beperkt de tijd om tot een goede uitgave van SAMEN 
te komen 
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Personalia 
Overleden 
• 09 Juli 2013   Mevr. G. Vos – Ziel   Verheijstraat 15 
• 20 Juli 2013   Mevr. R. Hoepel – Nas  Irisstraat 14 
• 22 Juli 2013   Mevr. A. Brussen – Wolters Waverlo 31 
 

Gevestigd 
• Mevr. S. Kraaijvanger  de Plataan 103 
 

Vertrokken 
• Naar Delft  Dhr. M. de Wit  de Eik 38 
 
Geslaagd  
• Oud-plaatsgenote Evelien Jansen is afgestudeerd aan de kunstacademie 

Zwolle. 
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Een stralend licht 
 

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,  
een stralend licht voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.  
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  
een levend woord voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet dat U verlossing geeft.  
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening voor de volken,  
een zegening voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.  
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft.  
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw Koninkrijk in de volken,  
uw wil geschied’ in de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.  
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard’! 

 
     C. Cristensen,  
     Uit: Ontmoeting, Vijftig mogelijkheden voor inspiratie,  
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Agenda 
25 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. F.J. van der Ree, 

Rozendaal 
26 aug 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
27 aug 19.30 uur Cantorij 
01 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  

(startzondag) 
02 sept 19.45 uur All Together 
03 sept 19.30 uur Cantorij 
04 sept 20.00 uur Taakgroep Eredienst t.h.v. fam. Horjus 
05 sept 15.30 uur Dienst in Meulenvelden – mw. ds. K. van Bergen 
08 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering),  
  mw. ds. A.U. Melzer 
09 sept 14.00 uur Overleg vrijwilligers Meulenvelddiensten  
  (kerkzaal Torenstraat) 
 19.45 uur All Together 
10 sept 14.00 uur Pastoraal overleg 
 19.30 uur Cantorij 
15 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen,  
  Doetinchem 
16 sept 19.45 uur All Together 
17 sept 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
22 sept 10.00 uur Dienst in de kerk van Loil, pastoor B. Aarsen 
23 sept 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
24 sept 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
29 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
30 sept 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
01 okt 19.30 uur Cantorij 
02 okt 20.00 uur Taakgroep Eredienst t.h.v. fam. Horjus 
06 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering),  
  mw. ds. A.U. Melzer 
07 okt 19.45 uur All Together 
08 okt 19.30 uur Cantorij 
13 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(Oogstdankdienst) 
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