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Voorwoord 

 

Van grond en vuur zult Gij ons maken 

 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld.  
 
Volk dat in duisternis gaat, mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, dat zij weer glanzen als nieuw.  
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld. 
 
Niet meer beklemd en verdeeld, niet meer in woorden gevangen, 
een en gekend en bevrijd, eindelijk mens zal ik zijn. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, uw evenbeeld.  
 
Daar staat de stoel van het recht, daar zal staan de tafel der armen,  
dan is de dag van het Lam, zie, Ik kom haastig, zegt Hij.  
 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, hoog op rotsen, 
aan levend water, van geur en smaak, van licht en stem, uw evenbeeld. 

 
Huub Oosterhuis, 

Het Nieuwe liedboek, lied 773 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 19 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 13 oktober t/m zondag 24 november 2013 

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

13 oktober 2013 – 4e zondag van de herfst, dankdienst, 
     'de stem van de ijle stilte' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
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 19:1-18; Lucas 17:11-19 
 
Elia had het lef om tegen koning Achab op te staan. Toen moest hij vluchten. Hij 
zit eenzaam in de woestijn. Het land dat ooit veelbelovend werd genoemd, heeft 
trekken van het land van angst, zoals Egypte in de Thora wordt genoemd. Elia 
kan niet meer … er is maar één gebed op zijn lippen: “Eeuwige, het is genoeg, 
neem mijn ziel.” Zijn lef is uitgedoofd. Daar aan de grens van het mensmogelijke 
wordt hij aangeraakt. Een stem die spreekt ‘eet, ga op weg’, is genoeg. Genoeg! 
Een woord om over na te denken, dat een keerpunt in zijn leven markeert. 
Keerpunten scheppen openingen en nieuwe mogelijkheden. 
 

20 oktober 2013 – 5e zondag van de herfst, kanselruil met Zeddam/ 
     ’s-Heerenberg, ‘tot opvolging geroepen’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. F.A. Gijzel, Zeddam 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : 1 Koningen 19:19-21; Lucas 18:1-8 
 
Elisa wordt Elia’s opvolger. Een geroepene, anders dan destijds bij Elia zelf. 
Elisa is een rijke boerenzoon, hij ploegt met 12 span wordt gezegd én zelf is hij 
het 12e span. Teken van fysieke kracht. Elia werpt hem zijn profetenmantel op 
zijn schouders, een onherroepelijk teken. Een taak die je roept, die je aanneemt 
of niet? 
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27 oktober 2013 – 6e zondag van de herfst, ‘moestuin of wijngaard?’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-

Zemmelink, Aalten 
Collecte : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 21; Lucas 18:9-14 
 
Een verhaal over toekomst. Vlak naast het buitenverblijf van koning Achab is de 
wijngaard van Nabot. Achab wil de wijngaard van Nabot hebben: ‘geef me jouw 
wijngaard, dan wordt hij mij tot moestuin.’ Wie de verhalen van de Thora goed 
kent, spitst de oren. De wijngaard in de bijbel is het land dat symbool staat voor 
toekomst: beloofd land van vrede. Kanaän bij name genoemd, wijngaard als tuin 
van verwachting, een geschenk. De moestuin in de bijbel staat voor de grond die 
je wilt hebben, bezitten, het leven dat je in eigen hand wilt houden en bepalen. 
Achab zal het land bezitten, maar de prijs is hoog. Al moet Nabot zelfs sterven, 
zijn visioen van de wijngaard is niet te doven. 
 

3 november 2013 – 7e zondag van de herfst, Allerzielen, m.m.v. De Cantorij 
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 : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 28:10-22, kinderlectorij: Openbaring 21 
 
We gedenken de namen van hen die zijn gestorven. Voor hen uit ons midden die 
het afgelopen jaar zijn overleden steken we een kaars aan en hebben we een 
klein gedachtenis symbool voor de families. Wie zelf een naam wil gedenken 
wordt uitgenodigd om dit aan de scriba door te geven. Ook zal er een moment 
zijn waar ieder die dat wil een kaars kan ontsteken. 
 
“Vrienden die zijn overleden, 
al wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede 
van uw ene NAAM. 
Laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij 

laat hun namen nieuw geschieden 
aan uw overzij. 
Allen die zo, zonder adem 
biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen 
van uw vaste NAAM” (NLB 733) 
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7 november 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
 

10 november 2013 – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Voedselbank 
Ontvangstcommissie : fam. Bikkel 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : 2 Koningen 4,8-37 
 
We lezen het verhaal over de profeet Elisa wat heel erg lijkt op het verhaal van 
Elia in 1 Koningen 17 waar we de cyclus mee zijn gestart: nadat Elisa een arme 
weduwe en haar zonen van de hongersnood redt, volgt er nu een verhaal over 
een vrouw die het tegengestelde is van de weduwe: welgesteld, heeft een man 
en geen kinderen. Als enige vrouw in de hele bijbel wordt zij ‘groot’ genoemd, 
d.w.z. groot in sterkte, liefde en vreugde, maar ook groot in rouw of pijn, groot in 
rijkdom en in aanzien. Hoe gaat Elia met haar en haar gastvrijheid om? 
 
Uit het Nieuwe Liedboek een tekst: 
 
In de schaduw 
Van uw vleugels 
Waak ik 
Met uw licht 
Voor ogen 
Bid ik mij 
Het donker door 
Zing ik mij 
Van zorgen vrij (NLB pg 169, Sytze de Vries) 

 

17 november 2013 – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 2 Koningen 4,38-41, psalm 103: Danken een zegen 
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Ps 103 begint met de zegen: ‘zegen mijn ziel de eeuwige’. Danken en zegenen 
liggen in elkaars verlengde, bestuiven elkaar, zijn elkaars oogst. Veel wordt er 
door mensen gezaaid, letterlijk maar ook in woorden in daden, in hoopvolle 
verwachting en soms zelfs tegen beter weten in. Oogsten is nooit 
vanzelfsprekend. In het leven oogsten vraagt om geduld. Oogst komt soms 
onverwacht. Zo graag willen we dat kinderen, jongeren onze liefde voor de 
Eeuwige overnemen. Onvermoeibaar wordt er gezaaid, voorgeleefd in hoop en 
twijfel. Pijnlijk als jongeren andere wegen gaan, andere vormen zoeken. Wie 
geduldig kan blijven vasthouden aan zijn eigen geloof dat de Eeuwige zelf groot 
is in zijn trouw, wie geleerd en geoefend heeft om met zijn ziel de Eeuwige 
hiervoor te zegenen, heeft dan misschien ook de moed om in alle onmacht, met 
alle pijn en vertwijfeling aan de Eeuwige het behoud van het geloof in jonge 
mensen voor te leggen. ‘Zegen mijn ziel de Eeuwige’, bene-dictus, het goede 
leren spreken is misschien de grote oogst van kunnen danken. 
 
Uit het Nieuwe Liedboek een tekst: 
 
Kleed 
Het leven valt in de plooi van uw 
naam. 
Optimisten steken trompetten 
En zwaaien met vlaggen. 
 
Hun hulpgeroep klinkt als een loflied. 
Ziekte wordt loutering bij genezing 
En verhoring grenst aan het inzicht 
Dat u gaat zoals u gaat. 

 
Dit spel kan ik niet spelen. 
Mijn trompet klinkt vals 
En mijn vlag is gescheurd. 
 
Maar zodra iemand zingend rivieren 
laat dansen en beken doet springen 
valt uw naam in de plooi van mijn 
kleed. 
(NLB pg 176, Anton Ent bij psalm 66) 

 
 
24 november 2013 – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-

Zemmelink, Aalten 
Collecte : Werk in onze eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 5,1-27 
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Wat maakt een mens tot mens? Wanneer kom je tot je recht? Hoe word je wie je 
bent? Is dat door wat je bereikt? Naäman is een groot man, maar dan ineens 
klinkt daar als een donderslag bij heldere hemel: die man nu –een sterke held– 
was melaats. 
Dat ene woord stelt alles in een ander daglicht, alle status en positie en alles wat 
je voorstelt. Melaats wil zeggen: de huid is aangetast en daarmee in het besef 
van de Bijbel de hele mens aangetast. Het staat voor: je kunt niet werkelijk 
leven. Je wordt uitgestoten uit de gemeenschap. Het zet een reusachtig 
vraagteken bij heel de grootsheid van Naäman. Nu is er een gerucht … er is een 
profeet die hem zou kunnen helpen: Elisa. 
 
Uit het Nieuwe Liedboek een tekst: 
 
Wanneer wij moeten gaan 
Langs de grenzen van het leven 
Waar ziekte ons klein maakt 
Onzeker en afhankelijk 
Laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 
 
Als leven pijnlijk wordt 
Het broze lichaam vervalt: 
Laat er een omarming blijven 
Die ons draagt. 
Laat er mensen zijn 
Die ons vasthouden; 
Doe zelf uw naam eer aan 
En laat U vinden 
Als wij U zoeken. 
Amen 
(NLB pg 1372, Sytze de Vries) 

 

Van de predikant 

De toekomst van de kerk 
Voor de nieuwe start van de Theologische Vorming voor gemeenteleden hebben 
we een avond georganiseerd rondom de toekomst van de kerk. 
Godsdienstsocioloog dr Maarten van der Meulen uit Groningen gaf hierbij een 
inleiding. Hij had een goed zicht op de stand van zaken in onze protestantse 
kerk. Mooi om alle nieuwe initiatieven die gaan ontstaan te zien. De PKN zet dan 
ook in om pioniersplekken te stimuleren. 
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In het beleidsstuk ‘met hart en ziel’ geeft de dienstenorganisatie van de PKN in 
Utrecht een mooi beeld over de huidige situatie. Ik wil een klein stuk daaruit 
citeren: 
Door vergrijzing en secularisatie lijkt de bestendige daling van het ledental van 
de Protestantse Kerk door te zetten (2,5% ledenverlies per jaar). Gemeenten 
worden kleiner, de gemiddelde leeftijd van de leden neemt toe, het aantal 
vrijwilligers, ook in kerkenraden, neemt verder af. Door de vergrijzing wijzigt ook 
het karakter van gemeenten met de jaren. Steeds minder gemeenten kunnen 
nog een fulltime predikant betalen. Op het platteland gaan, mede door de 
ontvolking, deze processen nog sneller dan in verstedelijkte gebieden. Ook 
wordt de financiële speelruimte van veel gemeenten van de kerk snel kleiner: 
voor het eerst zijn in 2011 de inkomsten uit Kerkbalans gedaald ten opzichte van 
het voorgaande jaar; ook de bijdragen van gemeenten voor het werk  
van Kerk in Actie lopen terug. Het geld dat besteed moet worden aan het 
onderhoud van het kerkgebouw legt in veel gemeenten een steeds groter beslag 
op de slinkende middelen. Tegelijk vinden gemeenten het moeilijk om over hun 
eigen kerkelijke grenzen heen te kijken; door een focus op het in stand houden 
van eigen gemeente en kerkgebouw worden kansen gemist op samenwerking 
met gemeenten in vergelijkbare situaties. 
 
In onze samenleving zijn veel mensen op zoek naar zingeving en is er een 
openheid voor spiritualiteit. Voor veel zinzoekers komt de kerk daarbij echter 
nauwelijks in beeld. De oorzaken daarvan zijn divers: geloofsgemeenschappen 
hebben vaak hun eigen taal en rituelen, die een zekere inwijding veronderstellen 
voordat je je er thuis kunt voelen. Ook betekent lid worden van een kerkelijke 
gemeente een vorm van binding die veel mensen in onze tijd van 
individualisering en zelfontplooiing niet ambiëren. Belemmerend is ook dat in het 
publieke domein de betekenis van religie veel minder bespreekbaar is geworden 
dan vier jaar geleden nog werd aangenomen; de openheid voor spiritualiteit staat 
naast de tendens het publieke domein af te sluiten voor religie en kerk. Intussen 
is onze samenleving ook in die zin post-christelijk dat kennis van het christelijk 
geloof bij velen minimaal of zelfs afwezig is. Ook onder kerkleden heerst 
daarover soms verlegenheid. Tegelijk zien we binnen de Protestantse Kerk dat 
de teruggang van leden en middelen bij actieve kerkleden samengaat met een 
verlangen naar een vrijmoediger benoemen van de inhoud van het geloof en een 
vernieuwing van het gemeenteleven die recht doet aan de veranderde cultuur.  
 

(…) 
 

Individualisering heeft in de afgelopen decennia er aan bijgedragen dat 
kerkleden makkelijker afscheid namen van geloofsgemeenschappen. Tegelijk 
zien wij nieuwe vormen van gemeenschappen ontstaan, minder volgens de 
bestaande ordening van het kerk- zijn, en meer in netwerk-constructies. Ten dele 
speelt de stormachtige ontwikkeling van internet en sociale media daar een rol 
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bij; daarnaast bestaan die netwerken fysiek, bijvoorbeeld in kleine 
gemeenschappen in steden en op het platteland. Op het platteland heeft de 
grote waarde van lokale gemeenschappen tot gevolg dat gemeenten van de 
Protestantse Kerk niet snel zullen fuseren met gemeenten in naburige dorpen of 
opgaan in streekgemeenten, zeker als die lokale gemeenschap beschikt over 
een beeldbepalend historisch kerkgebouw. Door de eerder genoemde krimp leidt 
dit op veel plaatsen tot een verdere fragmentarisering van het protestants 
kerkelijk leven. 
 

In de kerkenraad zijn we hierover in gesprek. Als je deze feiten leest, wat 
betekent dat dan voor de gemeenschap hier ter plaatse? Hoe kunnen we 
samenwerking zoeken met de gemeenten in de buurt, krachten bundelen, 
bijvoorbeeld voor het werk met jonge mensen? Kortom hoe gaat ons beleid eruit 
zien de komende 5 jaar als we ook de ontwikkelingen in de samenleving serieus 
nemen. Een spannend traject. 
 

Bezoek aan de Ark in Dordrecht 
Sommigen herinneren zich nog de 40dagentijd en het project van de kinderkerk. 
Drie pinguïns die verdwaalden in de Ark en allemaal avonturen beleefden die 
met geloof en zingeving te maken hadden. Nu lossen we onze belofte in en gaan 
met de hele kinderkerk naar Dordrecht waar de ARK levensecht is nagebouwd. 
U zult er nog meer van lezen. 
 

Allerzielen 3 november 
Ook dit jaar gedenken we de namen van hen die zijn overleden. Allereerst in 
onze eigen gemeenschap, één voor één zullen we hun namen noemen. 
Daarnaast mag u zelf ook een naam aandragen uit u eigen levenskring. Dit kunt 
u aan de scriba doorgeven. In de dienst zelf worden kaarsen ontstoken en wie in 
stilte wil herdenken kan dan naar voren komen en een licht ontsteken. Het wordt 
een feestelijke dienst in samenwerking met de cantorij: 
 

Te wit om door te gaan 
Het sneeuwt. Het is bevroren water, 
het is verloren tijd, het is 
 

andersomtaal, een zwijgzaam praten 
licht vallend uit de duisternis. 
 

Het sneeuwt, het heeft met dood te maken, 
en met de klokken van voorbij, 
 

er ligt vergeving op de daken, 
er is een toekomst buiten mij. 
(NLB pg 1481, Guillaume van der Graft) 
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“Heb vertrouwen in het langzame werk van God” 
 

Heb geduld! In een tijd waar alles snel moet gaan, beslissingen genomen 
moeten worden, is ‘geduld hebben’ een moeilijke taak. Ook in het kerkenwerk. 
Het liefst zouden we direct resultaat willen zien voor al onze inspanningen. 
Misschien zelfs zichtbaar resultaat. Maar 
wie alleen naar cijfers kijkt komt bedrogen 
uit. De feiten, ook voor onze 
gemeenschappen, wijzen ons een andere 
weg. De weg namelijk van het geduld in 
het langzame werk van de Eeuwige. 
Geduld hebben en dan vooral met elkaar 
is iets groots en van uitnemend belang, 
juist in onze tijd van overheersend 
individualisme. Geduld kunnen 
opbrengen heeft te maken met onze toewijding aan de toekomst. In geloofstaal 
ons vertrouwen in de komst van het koninkrijk van de Eeuwige.  
Ongeduld bergt het gevaar in zich dat we belangrijke tussenstappen overslaan. 
Je target bereiken is één zaak, beseffen dat je het misschien toch niet helemaal 
in de hand hebt een andere. In de kerk oefenen we ons er wekelijks in: geduld. 
Niet alleen van ‘wacht maar … alles wordt goed’, berusting. We oefenen ons ook  
in het besef dat we ons doel uiteindelijk niet in de hand hebben, maar er wel toe 
moeten leren verhouden: heb vertrouwen in het langzame werk van God. We 

gaan op weg naar iets en dat betekent dus 
ook dat we moeten omgaan met het 
onbekende en het nieuwe dat zich aandient, 
elke dag opnieuw. Dat vraagt om de moed om 
misschien wel een verkeerde beslissing te 
nemen. Een oefenen dat jezelf en je karakter 
daarbij gaat vormen in het spoor van de 
Schriften, ze geven richtlijnen genoeg. Wat 
daarbij helpt is dat we Coram Deo, voor Gods 

aangezicht  vandaag nog niet de mens van morgen hoeven te zijn, we mogen 
het leren. God aanvaardt mij zoals ik ben en niet zoals ik zou moeten zijn. In 
vallen en opstaan geduldig te leren is een heilzame oefening om aan het leven 
te groeien. 
 
Viktor Frankl, een joodse psychiater die de 2e wereldoorlog heeft overleefd 
schrijft: ‘de vraag naar de zin van leven, zoals die over het algemeen wordt 
gesteld, is uiteindelijk een verkeerde vraag. Het is niet aan ons om naar de zin 
van het leven te vragen. Het is het leven zélf dat vragen stelt, en wel aan óns. 
Wij zijn degenen die daardoor bevraagd worden. Wij zelf zijn het die op de 
voortdurende vraag van het leven, die elk moment tot ons gericht wordt, de 
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‘levensvragen’, antwoord moeten geven. Leven betekent niets anders dan 
bevraagd worden. Ons hele bestaan is niets anders dan antwoord geven, ons 
leven ver-antwoorden; in de concrete beleving van het hier-en-nu. 
 
Belangrijk op die weg is het geduld en het durven fouten maken. Het is een zaak 
van vertrouwen, een zaak om te leren dat de kleine tussenliggende stappen 
nodig zijn, ook al zijn ze verkeerd. Hoe kan ik toch het vertrouwen houden dat 
mijn antwoorden op de levensvragen de juiste zijn? Groei- en 
genezingsprocessen, maar ook processen van loslaten hebben hun eigen 
tijdsverloop, hun eigen tijdsduur. Zaaien en wachten tot het zaad opkomt is 
daarvan een voorbeeld. Uitzieken gaat bij de één sneller dan bij de ander, vraagt 
van de één meer geduld dan van de ander. Hele oude Griekse schriften spreken 
zelfs van geduld als deugd, als het leren volhouden of innerlijk standhouden, als 
strategie of frustratie-tolerantie en vooral als lange adem.  
 
Lastig wordt het als ons leven helemaal over de kop gaat. Een collega schreef 
daarover: 
‘Mijn plannen zijn gedwarsboomd – maar ik schik me, op een wijze die niet de 
mijne is, met geduld. Zo blijf ik meester over mijn leven en geef ik ook het 
dwarsbomen van mijn plannen een plek. Het is tragisch en heeft ook iets sterks, 
wanneer een mens zich schikt in het onvermijdelijke: gelaten, berustend, 
voornaam. Is er een grens aan dit vermogen? Jazeker! Als ik er de kracht niet 
(meer) voor kan opbrengen, eenvoudigweg omdat ik er de kracht en de tijd niet 
meer voor héb, of omdat die tijd me niet meer gelaten is of dreigt ontnomen te 
worden, dan is het met mijn geduld ook gedaan.’ 
 
Geduld heeft een tweelingzusje en dat is de hoop. Ze dragen elkaar. In ons 
Gods vertrouwen zeggen we dat de inspiratie en de bemoediging van anderen 
werkelijk een zegen is. Geduld hoopt dus niet in zijn eentje, maar is verbonden 
met wat ons is aangereikt door de generaties voor ons en door mensen om ons 
heen. In het pastoraat delen we deze verhalen met elkaar. Want wat 

motiveert mij om ten opzichte van die ander 
geduld op te brengen? Misschien kunnen we 
de fouten van de ander met geduld aangaan 
omdat er ooit iemand mij de kans heeft 
gegeven te leren dat ik fouten mag maken. 
Misschien kan ik geduldig luisteren omdat ik 
in wezen besef dat ik het niet voor die ander 
kan oplossen. Misschien uiteindelijk ons 

besef dat we met die ander aan de hand voor Gods aangezicht staan. Hij heeft 
een ‘eeuwen’-geduld met zijn mensen, waarin hij hoopvol steeds opnieuw de 
mens aanspreekt, oproept om in zijn voetspoor verantwoordelijk te zijn.  
 



13 

In ons onderlinge pastoraat is geduld een oefening in mildheid, in 
betrouwbaarheid. Pastoraat vraagt om een eigen manier van luisteren. Verhalen 
waarin iemand in groeit, waarin iemand het kan uithouden en waar iemand 
uiteindelijk in vertrouwen kan loslaten. Ik wijs dan in het gesprek op iets dat in 
werkelijkheid niet gezien werd of te klein was om gezien te worden. Ik neem 
degene die naar mij luistert bij de hand en we kijken als het ware samen door 
een raam en wijzen naar buiten. 
 
Geduld opbrengen, juist ook in het pastoraat, om dit kleine aan te wijzen, om wat 
nooit in het licht heeft gestaan zichtbaar te maken, is geen gemakkelijke zaak. 
Het kan wel genezend werken. De oefening ligt relationeel gezien dan erin om te 
luisteren naar dat wat die ander verteld en daarin de aanspraak te ontdekken die 
op mijn horen wordt gedaan. Een horen dat geijkt is om momenten van 
vertrouwen en betrouwbaarheid in het verhaal van die ander aan te wijzen. 
Tegelijk is het ook een aanspraak aan mij, om niet voor die ander zijn doel te 
willen bereiken, het niet voor die ander op te lossen, maar om te overwegen 
waarin die ander mij nu oproept om tot mijn eigen verantwoordelijkheid over te 
gaan. Wat zou die verantwoordelijkheid kunnen zijn? Misschien alleen maar om 
voor die ander een luisterend oor te zijn en het samen uit te houden, omdat het 
verhaal van de ander, ook in zijn fouten, mij niet onverschillig laat. 
 
Zou geduld haar wortels hebben in het goede vertrouwen dat de ander net als ik 
in dialoog zijn weg mag vinden op wat het leven vraagt en geeft, maar dan 
anders? 
  

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
In september hebben de moderamen van ’s Heerenberg-Zeddam en Didam voor 
de tweede keer overleg met elkaar gevoerd. Het was een open gesprek waarin 
ervaringen met elkaar zijn uitgewisseld. Dit jaar zal er nog 1 keer kanselruil 
plaats vinden. Dus ds. F. Gijzel zal in Didam en ds. A. Melzer zal in 
’s Heerenberg-Zeddam voorgaan. Er vindt nog een gesprek plaats tussen beide 
diaconieën. Beide moderamen ontmoeten elkaar weer in juni 2014. 
De kerkenraad is begonnen met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Een 
eerste concept is gereed en wordt besproken in de kerkenraadsvergadering van 
eind september. In het beleidsplan leggen we vast wat onze uitgangspunten zijn, 
wat belangrijk is en waar we vooral aandacht aan willen besteden. Het 
beleidsplan kan vervolgens gebruikt worden om concrete actieplannen te maken 
en is ook input voor het werkplan van de predikant. Van zo’n beleidsplan merkt u 
op zich niets, maar het resulteert dus eindelijk in hoe de predikant haar tijd 
besteed en waar taakgroepen en colleges zich op richten. Hierbij mag best 
opgemerkt worden dat er veel activiteiten zijn die altijd noodzakelijk zijn en dus in 
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elk beleidsplan terug komen. Het gaat dus vooral om de extra of tijdelijke 
activiteiten. 
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is stilgestaan bij het digitale liedboek. 
De kerkenraad heeft besloten deze versie vooralsnog niet aan te schaffen. De 
digitale versie verwachten we voorlopig nauwelijks te gebruiken en naar het 
bleek moesten we hier een jaarlijks terugkerend bedrag  van 350 euro voor 
betalen. Later bleek dat ook op de classis aangegeven is dat gemeentes deze 
kosten erg hoog vinden. We zijn inmiddels wel in het bezit van 
begeleidingsbundels voor koorzang en voor orgelbegeleiding. U heeft onze 
organist, Rolf Zandbergen, hier al uit kunnen horen spelen. 
 
Op zondag 29 september 2013 heeft u de cantorij van Turnhout uit het nieuwe 
liedboek horen zingen. Zij zongen tevens een Zulu lied. Jammer genoeg is dat 
lied niet opgenomen in het nieuwe liedboek. Als u er was dan 
heeft u kunnen ervaren dat we een feestelijke dienst hadden. 
Toch heel bijzonder met zoveel gasten erbij. Zo’n dienst, 
ontmoetingen erna, de andere activiteiten die de bezoekers nog 
gingen ondernemen, maken zo’n dag tot een waardevolle dag, 
een dag waar je later weer met plezier op terugkijkt. Eén van de 
gasten zei voor de kerkdienst: “wel een eind rijden voor 1 uur 
kerkdienst”. Waarop ik heb geantwoord: ”het is niet alleen 1 uur kerkdienst, maar 
vooral het gezamenlijk beleven waaronder de reis, die de dag waardevol 
maken”. Zou het niet zo met het hele leven zijn?     

 Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans 2014 
Het lijkt nog ver weg, maar over drie maanden wordt de actie Kerkbalans weer 
gehouden. Om precies te zijn: van 12 t/m 26 januari 2014. 
Het college is al bezig met de voorbereidingen. De benodigde materialen kunnen 
pas worden besteld wanneer zeker is dat alle bekende wijzigingen in het 
ledenregistratiesysteem zijn doorgevoerd en wanneer in het daaraan gekoppelde 
bijdragesysteem de juiste selectie is gemaakt   van leden die voor aanschrijving 
van actie kerkbalans in aanmerking komen.  
Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de actie kan alleen een succes 
worden door de inzet van veel vrijwilligers. 
Als u mee wilt doen, verzoeken wij u contact op te nemen met Gerrit Kooij, tel 
223380 of een van de andere leden van het college. 
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Ledenregistratie 
Het ledenregistratiesysteem wordt niet alleen gebruikt als basis voor de actie 
kerkbalans maar is ook van onschatbare waarde voor de predikant en  alle 
medewerkers van de taakgroep pastoraat. 
Wie worden er nu geregistreerd? 
Volgens de richtlijnen van de landelijke kerk wordt er onderscheid gemaakt 
tussen leden en meegeregistreerden. 
Leden zijn doopleden en belijdende leden van de Protestantse kerk in 
Nederland. Meegeregistreerden zijn personen binnen een gezinsverband die al 
dan niet lid zijn van een ander kerkgenootschap en personen die niet zijn 
gedoopt (ook genoemd: ongedoopte kinderen) 
 

Per 25 september is de stand voor de Protestantse gemeente te Didam als volgt: 
 

       Leden Meegeregistreerden 
 

Doopleden   m  103      20 
     v  112      14 
 
Belijdende leden  m  113        1 
     v  167 
 
Geen doop of belijdenis m        81 
     v        64 
       -----    -----  
Totaal      495    180 
 
Bron: LRP (ledenregistratie PKN)  Stand: 25 september 2013 

 

Collecten 
Enkele collectes in de komende tijd willen we graag wat nader bij u toelichten 
 
► Collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap op 20 oktober 
In het najaar van 2014 verschijnen vier Bijbelvertalingen: de Bijbel in Gewone 
Taal, het Oude Testament in het Gun, het Nieuwe Testament in Mina en de 
Mòoré bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft veel werk verricht om 
deze vertalingen mogelijk te maken. Maar bijbelvertalingen zijn kostbaar. Als 
goededoelenorganisatie is het Nederlands Bijbelgenootschap financieel 
afhankelijk van giften en ontvangt het geen subsidies. Hun missie – zorgen dat 
de Bijbel zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt – realiseert men door 
steun van leden, donateurs en inkomsten vanuit kerkcollectes. Daarom 
ondersteunen wij van harte deze collecte want daarmee helpen wij mede hun 
partners in Burkina Faso, Benin en Togo om deze mensen met het evangelie te 
bereiken. Van harte aanbevolen. 
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► Collecte Protestantse Kerk Rondom Hervormingsdag op 27 oktober 
Deze landelijke collecte is bestemd voor het bovenplaatselijk werk van de 
Protestantse Kerk. Bram Hoekman is diaken van de hervormde gemeente 
Dirksland en is afgevaardigd naar de synode. Bram zegt: “Het lidmaatschap van 
de synode ervaar ik als een verrijking. Het verruimt je blik, je kunt ervaringen 
uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.” Voor het bovenplaatselijk werk 
collecteren vindt Bram een goede zaak. Want daarmee groeit het besef dat we 
als kerkgemeente geen eiland zijn, maar bij elkaar horen en samen kerk vormen. 
Het is belangrijk dat er als Protestantse Kerk gezamenlijk beleid en visie op de 
toekomst wordt geformuleerd. Dat gaat niet alleen over de kerkorde, maar ook 
over de inzet van vele bevlogen vrijwilligers zoals Bram. We bevelen de collecte 
van harte bij u aan. 
 

Het nieuwe Liedboek 
Op 25 mei jl. is het nieuwe liedboek gepresenteerd. De kerkenraad heeft 
besloten dit liedboek bij ons te introduceren bij de winteractiviteit in januari. Ook 
is besloten om als kerk niet meer voldoende exemplaren voor alle kerkgangers 
aan te schaffen, maar alleen enkele voor gasten in onze gemeente. Dit betekent 
dat wij van de kerkganger verwachten dat hij/zij over een eigen liedboek 
beschikt. Omdat het nieuwe boek meer is dan een liedboek, het bevat o.a. ook 
gebeden, is het ook bedoeld voor thuisgebruik. De kosten zijn € 25,-- per stuk. 
Wij stellen u in de gelegenheid om gezamenlijk te bestellen. Dat heeft het 
voordeel dat, afhankelijk van het aantal, een korting kan worden verkregen die 
we als kerk graag gebruiken om de kosten van de gastenexemplaren mede te 
dekken. Bestellen kan door het elektronische bestelformulier op de website van 
onze gemeente (www.pkn-didam.nl) te gebruiken, of door invullen van onderstaand 
formulier (of overschrijven) en in te leveren bij Gerrit Kooij of een van de andere 
kerkrentmeesters. Bestellen kan tot uiterlijk 20 oktober. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bestelling Liedboek 
Ondergetekende 
Naam: 
 

Adres: 
 

Bestelt     ..   exemplaren van het liedboek en zal deze bij aflevering betalen 
 

Datum:                                     Handtekening: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.pkn-didam.nl/
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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. 

Wim Kooijman 
 

College van Diakenen 

“Goede doelen gevraagd” weer op herhaling 
Ook vorig jaar heeft de Diaconie u gevraagd goede doelen aan te dragen die u 
na aan het hart liggen. Vooral de doelen die op een kleinschalige en zichtbare 
manier bijdragen aan de nood in de wereld. Het aantal inzendingen viel helaas 
wat tegen, maar heeft toch een paar leuke contacten en reacties opgeleverd. In 
2012 hebben de volgende door u aangedragen doelen gesteund: 
Binnenland: 

 Minimaweken Klooster Huissen 

 Kledingbank  

 Stichting Passion Hummelo 

 INLIA 
Buitenland: 

 SOS kinderdorpen 

 Stichting IntReS 

 Artsen zonder grenzen 
Zoals u ziet hebben we vorig jaar ook een tweetal grote doelen gesteund. We 
willen echter bij voorkeur de kleinschalige doelen die u na aan het hart liggen 
steunen. Daarom nodigen we u weer van harte uit ons uw doel aan te bevelen. 
Graag ontvangen we dan van u de volgende gegevens: 

 uw motivatie; waarom draagt u dit doel een warm hart toe, 

 een korte beschrijving van de doelstellingen van het gekozen doel, 

 een verwijzing naar publicaties en/of een website voor meer 
achtergrondinformatie, 

 het bankrekeningnummer voor giften. 
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De diaconie zal uw doel vervolgens in overweging nemen. Uiteraard houden we 
wel het recht om zelf onze keuze te maken op basis van de overwegingen die 
altijd ten grondslag liggen aan het wel of niet accepteren van een aanbeveling 
voor giften. 
 
Uiteraard doneren we ook regelmatig aan noodfondsen en rampen die zich 
voordoen, dat zijn vaak incidentele giften. Deze staan hierbuiten en hiervoor 
hebben we altijd voldoende financiële ruimte. 
 
U kunt uw aanbevelingen richten aan de diaconie, dat kan via een e-mail naar 
diaconie@pkn-didam.nl of met een kort briefje gericht aan: 
Diaconie Protestantse Kerk te Didam, postbus 823, 6940 AD Didam. 
 
We zien uw reactie met interesse tegemoet, graag vóór onze volgende 
vergadering op 17 december a.s. 

Namens de diaconie, Marijn de Kroon 
 

Kledingbank 
(Samenvatting uit het jaarverslag 2012)  
 
Begin 2012 kwamen signalen dat er bij cliënten van de Voedselbank Montferland 
ook dringend behoefte was aan kleding.  
Op uitnodiging van diaken Reuling kwamen afgevaardigden van de katholieke en 
de protestantse kerken, het Solidariteitsfonds Montferland en de Voedselbank 
bijeen. Men zag de noodzaak van de kledingbank en er werd een traject uitgezet 
en een haalbaarheidsonderzoek gedaan.  
 

Wat vanuit de gezamenlijke kerken is geïnitieerd, is in heel korte tijd uitgegroeid 
tot een zelfstandige stichting die geheel op vrijwilligers draait. Vanuit de kerken 
wordt dit initiatief met raad en daad ondersteund en is ook als diaconaal project 
in de beleidsplannen meegenomen. 
 

In de statuten staat als doelstelling van de Stichting Kledingbank Montferland: 
“Herbruikbare kleding doorgeven aan mensen die de kleding hard nodig hebben, 
maar zelf niet (meer) de middelen hebben om ze aan te schaffen”. 
Hiermee wil de Kledingbank een steentje bijdragen aan de armoedebestrijding. 
 

De eerste groep mensen waren diegenen die door verwijzing van een 
hulpverlener gebruik maakten van de Voedselbank. Dat is een categorie van de 
burgerbevolking die per dag met bijvoorbeeld een gezin van 4 personen samen 
maar € 11,- per dag te besteden hebben voor eten, kleding, huishoudelijke 
artikelen, ontspanning e.d. Deze financiële criteria worden ook gehanteerd bij het 
verstrekken van kleding. 
 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl


19 

Kleding inzameling 
De hoeveelheid en kwaliteit van de aangeboden kleding overtreft alle 
verwachtingen. Door het grote aanbod kan er ook erg kritisch gesorteerd 
worden. De kleding die wij niet kunnen gebruiken gaat naar andere goede 
doelen.  
Inmiddels heeft de Kledingbank Montferland wijd en zijd bekendheid gekregen. 
Hierdoor ontvangen we nu al cliënten uit Duiven, Westervoort, Zevenaar, 
Rijnwaarden, Terborg, Aalten, Doetinchem etc. 
De cliënten worden ontvangen door minimaal twee vrijwilligers die helpen met 
uitzoeken en passen. 
Er is kleding voor dames, heren, jongens, meisjes en zwangere dames, 
waarvoor, indien nodig, zelfs een babypakket wordt samengesteld.  
Een cliënt mag na 5 maanden weer een aanvraag indienen via de hulpverlening. 
 
De Kledingbank loopt nu dankzij alle vrijwilligers als een geoliede machine, maar 
zal ongetwijfeld nog wel eens bijgestuurd moeten worden. Zeker als de 
aanvragen zo blijven binnenstromen zoals ze nu doen. 2013 laat een 
spectaculaire toeloop zien. We gaan met liefde door met ons werk voor de 
Kledingbank. 
 
Kleding kan ingeleverd worden op woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00 – 
12.30 uur. 
Lockhorststraat 10, naast supermarkt C1000.  
Ook handdoeken, hoeslakens en dekbedovertrekken zijn welkom.  
Bezoek ook onze website: www.kledingbankmontferland.nl 

Nees Biemond secr. 
 

Kerkinactie 
          Werkgroep 

Afscheid van de technische school de CCTS in Jessore Bangladesh 
Met onderstaande brief hebben wij afscheid genomen van ons project in 
Jessore. 
De brief is ook voorgelezen in de dienst van 1 september. 
Wij hebben als werkgroep, in uw opdracht, dit met erg veel plezier gedaan. En 
met uw volle medewerking is het dan ook een goed en geslaagd project 
geweest. Daarvoor hartelijk dank aan u allen. Het was voor ons als kerkelijke 
gemeente nieuw om op deze manier contact te hebben met een project. Het is 
goed om te ervaren dat de betrokkenheid zo veel meer is dan alleen maar 
collecteren. 
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Geachte mijnheer Biswas, 
 

Hier dan eindelijk weer een berichtje van onze kant. 
 

Inmiddels hebben wij alweer ruim vier jaar een goed contact met u en uw 
voorganger Dhr. James D’Rosario. Wij zijn uw school daarom ook een beetje als 
onze school gaan beschouwen. De manier van communicatie en het inspireren 
van elkaar heeft het contact zo veel concreter gemaakt. Deze verbondenheid 
hebben we niet eerder gekend tijdens andere projecten. 
 

De collectes tijdens het Heilig Avondmaal zijn al die jaren het uitgangspunt 
geweest voor de CCTS. Daarnaast hebben we verschillende acties op touw 
gezet zoals de bijzondere maaltijden, boeken verkopen en we hebben zelfs een 
kerkje in het klein nagebouwd waar weer een donatie in gedaan kon worden 
voor de CCTS. 

Van deze acties hebben we steeds verslag gedaan in ons kerkelijke blad 
‘Samen’ en zijn de door u toegestuurde foto’s opgehangen in onze kerk. 

Het is fijn om te constateren dat de financiële opbrengst dan ook hoger was dan 
verwacht. 
 

Meerwaarde van het ontstane contact is dat wij een kijkje achter de schermen 
van uw school hebben gekregen en u een kijkje achter de schermen bij ons in 
Didam kon nemen. 

Wij willen u ook hartelijk bedanken voor het feit dat wij van beide kanten, vanuit 
ons geloof en vertrouwen in God, elkaar bij de hand hebben mogen nemen. 

Op deze manier konden we van elkaar leren en het geloof delen. Het was ook 
fijn dat wij Rev. Paul Sarker van de Church of Bangladesh hier in Nederland 
hebben mogen ontmoeten. 

Terugkijkend op dit alles heeft dat voor u en voor ons veel goeds gebracht. Wij 
sluiten dit project dan ook met een fijn gevoel af. 

Wij gaan nu op zoek naar een project wat dichter bij huis om ook de jeugd er 
meer bij te kunnen betrekken of waar zelfs uitwisseling met de jeugd een 
mogelijkheid kan zijn. 
 

Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar gaan wij daarom op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. 

Wij willen u en uw medewerkers hartelijk bedanken voor al het goede dat wij 
door deze contacten hebben mogen ontvangen en wensen u namens onze 
kerkelijke gemeente 

dat u samen met de CCTS en de Church of Bangladesh een zegen mag zijn in 
Bangladesh. 
 

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst! 
 

Namens Kerk in Actie Didam, Klaas van Hamburg 
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Een nieuw project voor de avondmaalscollectes 
Met ‘s-Heerenberg/Zeddam zijn we in gesprek om te zien of het mogelijk is om 
samen op te trekken met een nieuw project. Wij houden u op de hoogte over de 
ontwikkelingen hierover. 
In overleg met diaconie en kerkenraad willen we ons, tot die tijd, concentreren op 
het samen brengen van Joodse- en Arabische jongeren.  
Afgelopen 18 september hebben we een gemeenteavond gehad over de 
stichting COME (Communication Middel East) waar Maaike Hoffer ons aan de 
hand van een diaprojectie liet zien wat COME is en doet, nl. een stichting die 
jaarlijks ontmoetingsseminars organiseert op neutraal terrein voor 30 jongeren, 
om hiermee onderling respect te stimuleren en een duurzaam contact te 
bevorderen. De verdeling is 10 jongeren uit Palestijns gebied,10 jonge 
Palestijnen uit Israëlisch gebied en 10 jonge Israëliërs. 
 
De avondmaalscollecte zal dus voor dit mooie doel bestemd gaan worden. 

12 oktober: inleveren fruit voor oogstdankdienst 
De kerk is deze zaterdag open en u kunt weer fruit (graag heel divers) inleveren 
van 9.30 uur tot 14.00 uur. We hebben nooit te veel. De voedselbank kan het 
ook hééééél goed gebruiken. 

Bedankje aan Cobie Bikkel 
Als werkgroep willen wij Cobie, ook via deze weg, bedanken voor haar positieve 
inbreng in onze groep van de afgelopen jaren. Cobie wil nu wat anders aan gaan 
pakken en dat gunnen we haar van harte. Nogmaals hartelijk bedankt. 

 
Klaas van Hamburg 

 

Gemeenteavond liturgie 30 oktober 
Op woensdag 30 oktober organiseert de taakgroep Eredienst een 
gemeenteavond. Op deze avond staat de liturgie zoals we die als gemeente elke 
zondag vieren  centraal. Onder begeleiding van onze dominee Annette Melzer 
wandelen we door de opbouw van de liturgie en krijgen we een beeld van wat 
we doen en waarom we dit doen tijdens onze viering.  
Om 19.45 uur staat de koffie klaar zodat we om klokslag 20.00 uur kunnen 
starten. De avond zal plaatsvinden in de kerkzaal.  
Graag tot 30 oktober voor een leerzame en inspirerende avond. 
 

Namens de Taakgroep Eredienst, Jan de Jongh 
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Triduüm 2013 
 

65 jaren oud 
 

Voorbij 
De onstuimigheid van de jonge jaren. 

Daarvoor in plaats 
het wel weten hoe het gaat, 

het relativeren, 
het breder zien. 

 
Gegroeid 

in hoop en vertrouwen 
dat iets steeds mogelijk is 

dat iets blijft 
dat iets overgedragen wordt 

en iets niet verdwijnt in het niets. 
 

Dat is licht op de toekomst! 
 

Maandag 2 en dinsdag 3 september waren de jaarlijkse Triduümdagen bij Jan en 
Jan. Licht op de toekomst was het thema. 

De opening werd verzorgd door pastoor Ben 
Aarsen. 
De Oudheidkundige Vereniging vertelde a.d.h.v. 
een diavoorstelling over oud Didam. Om 12.00 uur 
de vertrouwde borrel. Na de lunch vertelde diaken 
Theo Reuling op een boeiende wijze over de 
kledingbank. Wat juist in deze tijd heel actueel is. 
's Middags werd de Mariaviering verzorgd door, ja 
u leest het goed, onze predikant ds. Annette 
Melzer. 
Dinsdag werd de morgen weer geopend met een 
viering door pastoor Jürgen Jansen. Bakker Paul 

Berntsen vertelde als een buutte reedner over zijn saucijzen. Deze werden 
natuurlijk ook warm bij een kopje koffie geserveerd. Pastoor Jürgen Jansen 
vertelde voor de borrel zijn levensverhaal, zijn beweegredenen om pastoor te 
worden. Dit vond ik persoonlijk erg leuk. Hij ontpopte zich tot een eigentijdse 
pastoor, waar de gemeenschap heel blij mee mag  zijn. Na de lunch kwam er 
nog een moment van ontspanning. Deze middag werd ook om 3 uur afgesloten. 
Kortom 2 dagen, waarin de deelnemers zich naar mijn mening weer prima 
hebben vermaakt. 

Dieneke Ros 



23 

Tienermoederweek 
Inspiratieweek voor moeders en kinderen in het Dominicanenklooster in Huissen 
van 5 t/m 9 aug. 2013. 
Aan deze week deden zowel tienermoeders als alleenstaande moeders met 
kinderen in de leeftijd tot 12 jaar mee. Deze groepen waren samengevoegd  om 
financiële redenen, anders was het niet gelukt. Het is van belang dat de moeders 
in deze week wat losser van hun kinderen komen en van hun beslommeringen 
thuis om zich wat meer op zich zelf te kunnen richten. Zij vertrouwden hun kind 
toe aan de kinderleiding, die zich heeft ingezet om er een fijne week van te 
maken. Voor de kinderen was er een apart programma, ook ’s avonds, zoals een 
speurtocht, bezoek aan het Dijnmagazijn in Bemmel, creativiteit, sport en spel. 
De baby’s kregen op tijd hun natje en droogje. 
De volgende onderwerpen kwamen bij de moeders aan de orde: 
Onderwerpen die kunnen helpen bij de opvoeding van de kinderen 
Stilstaan bij persoonlijke kwaliteiten 
Creatieve en ontspannende activiteiten 
Praktische tips rondom financiën, werk, opleiding en ontwikkeling. 
De mogelijkheid om iets mee te krijgen van het kloosterleven door deelname aan 
de rondleiding, deelname aan Lauden, middagviering en Vespers. 
 

De deelnemers hebben deze inspiratieweek als heel positief ervaren en we 
hopen dat het volgend jaar ook weer plaats kan vinden. 

Anneke Dienske 

Inloopmiddag 

Op 24 oktober hopen we weer onze eerste inloopmiddag van het seizoen te 
houden. Hoewel het officieel bedoeld is voor de 55-plus-leeftijd, zijn ook anderen 
die niet meer werken van harte welkom. We hebben altijd een zeer eenvoudig 
programma. Vaak is het alleen gezellig bijpraten of voor nieuwelingen kennis 
maken met een aantal gemeenteleden, maar ook soms is er iemand die iets wil 
laten zien van zijn/haar hobby Daarnaast hebben we in onze gemeente iemand 
die heel goed films kan maken en ons van tijd tot tijd daar ook van laat genieten. 
Tussen de bedrijven door wordt u voorzien van koffie of thee en in het tweede 
deel van de middag van een glaasje fris. We hopen dat Henk en Ine, na het 
overwinnen van hun gezondheidsproblemen (waarbij zelfs operatief moest 
worden ingegrepen) straks weer in staat zijn hun barwerkzaamheden te 
verrichten. De middagen duren van 14.30 uur tot 16.30 uur. U hoeft zich niet aan 
begin of eindtijden te houden, want wilt u wat later komen of misschien wat 
eerder weg dan is dit geen probleem. En wanneer u slecht ter been bent en toch 
een keer wilt komen kijken, bel dan gerust naar telefoonnummer 0316-223357. U 
wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht. 
Dus misschien tot 24 oktober a.s. 

Jan Hagen 
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Startzondag 
Zondag 1 September was de start zondag we hadden een 
kerkdienst buiten vlak bij de nevelhorst. All together en de 
cantorij zongen mee. Het thema was hartstocht.  
Tijdens de kinderkerk maakten we hartjeskaarten die 
mogten we zelf houden of aan iemand geven. Trudi hielp 
ons erbij.  
Ook mogten we deze keer weer een briefje aan Annette 
geven daar stond op waar we voor wilde bidden. 
Toen de kerkdienst was afgelopen werden we in groepen 
gedeeld en gingen dan om de beurt starte voor de 
Hartstocht/Speurtocht. 
Onder weg kregen we 3 leuke opdrachten bij opdracht 1 

stond mama en vertelde vanalles over 
verschillende soorten granen.  
Bij opdracht 2 gingen we mooie kerkkastelen 
bouwen. 
Bij opdracht 3 moesten we zo veel mogelijk 
plant soorten op schrijven. 
Ook was er nog een stilte opdracht. We 
moeste 10 minuten stil zijn en alle geluiden 
die we hoorden moesten we onthouden. 
Toen we weer op de start plek waren gingen 
we lekker barbecuen en kregen de kinderen een bellenblaas. 
Ik vond het een hele leuke dag en met mooi weer! Het alle leukste vond ik de 
Hartstocht. 
 

Groetjes Colet Wenting 
 
Deze Gemeentezondag met activiteit werd in de openlucht gehouden, waarbij 
we weer dankbaar gebruik mochten maken van de accommodatie van de 
HondenSportVereniging “de Nevelhorst” aan de Baarleweg. 
Annette Melzer was onze voorganger en de muzikale omlijsting werd verzorgd 
door het gospelkoor All Together en de Cantorij onder de deskundige leiding van 
Trudi Boelee met aan de piano Johan Boelee. 
Het was een mooie dienst die door een grote groep gemeenteleden bezocht 
werd. 
De zondag had als thema “hartstocht, waar loop jij warm voor?” 
Gelezen werd Hebreeën 13 de verzen 1-6, een mooie tekst waarin nog eens 
duidelijk werd hoe we als mensen met elkaar om moeten gaan. Een thema dat 
heel goed past in deze tijd van oorlog en onrust. Daar werd in de gebeden dan 
ook ruime aandacht aan geschonken.  
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In het bijzonder de verzen 5 en 6 zijn heel bemoedigend en maken duidelijk dat 
wat er ook gebeurd God ons nooit in de steek zal laten en we niet bang hoeven 
te zijn voor wat mensen ons aan kunnen doen. De kinderen van de kinderkerk 

werden niet vergeten. Annette vertelde hen het 
scheppingsverhaal. Yinte Colenbrander deed 
haar intrede in de kinderkerk en kreeg als 
symbool een “bijtje” als teken, dat ze er(bij) 
hoort. 
Ook de preek van Annette was zeer 
bemoedigend. Tijdens de collecte kon er niet 
alleen een financiële bijdrage gegeven worden, 
maar werden ook briefjes opgehaald waar men 

een voorbede op kon schrijven. Ook nu weer veel voorbeden voor beëindiging 
van het strijdgewoel in Syrië en voor de bewoners van dat land.  
Na afloop van de dienst was er koffie en een krentenbol en werden we in drie 
groepen opgedeeld. De deelnemers aan 
de eerste groep kregen een appel, waarna 
een tweede en derde groep op dezelfde 
wijze geformeerd werden. We gingen een 
(harts)tocht maken. Ik hoorde bij de derde 
groep, waarvan de eerste taak bestond uit 
het oplossen van een rebus gebaseerd op 
de tekst van de preek met als oplossing 
“Houd de onderlinge liefde in stand en de 
gastvrijheid in ere”. Na deze taak volbracht 
te hebben gingen we op pad. Papieren hartjes wezen ons daarbij de weg. Bij de 
eerste post die we aandeden stond Desiré Wenting achter een tafel met o.a. 
graanschoven, waarvan we de namen moesten raden. Het betrof gerst, rogge, 
tarwe en haver. Verder nog een bos koolzaad en een maïskolf waarvan Desiré 
op vakkundige wijze de ins en outs van de bestuiving uitlegde. Er was ook nog 
een stengel hop aan toegevoegd die op deze plaats in het wild groeit. Een leuk 
en leerzaam onderdeel. De tocht ging verder. Het volgende onderdeel bestond 
uit 5 minuten stil zijn, de omgeving en de geluiden op je in laten werken en 
onthouden welke geluiden je hoort. Het stil zijn lukte wonderwel goed. Het 
geluid, dat iedereen gehoord had was het schieten op de schietbaan, een geluid 

wat eigenlijk niet zo goed bij ons thema paste. De 
andere geluiden waren een tractor, een motor, 
vogels en het ruisen van de wind door de 
bladeren. Na het stiltemoment zetten we koers 
naar de Nevelhorst waar de kinderen 
zandkastelen mochten bouwen. De volwassenen 
vermaakten zich met verhalen over hoe de 
Nevelhorst aan zijn naam is gekomen. Henk van 
Grol kon ons uit de droom helpen en vertelde dat 
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dit gebied zijn naam dankt aan een boerderij met dezelfde naam die er nog 
steeds staat, maar waar ooit een havezate heeft gestaan. De volgende post 
voerde ons naar een ander gedeelte van de Nevelhorst waar natuurliefhebber en 
-fotograaf Michel Geven  ons opdracht gaf zoveel mogelijk namen van planten, 
struiken en bomen op te schrijven die we terplekke tegenkwamen. Hij wist er 

enorm veel van. Ook weer een leerzaam 
onderdeel waaraan iedereen met veel 
enthousiasme meedeed. We ontdekten er 
planten waarvan bij velen de namen 
onbekend waren. Na de wandeling begonnen 
de magen te knorren en konden we ons 
tegoed doen aan broodjes, limonade, 
hamburgers en salade. 
Het was een inspirerende, leerzame en leuke 
dag. Bovendien werkte het weer mee, zodat 

we terug kunnen kijken op een mooie gemeentezondag. 
Voor de evenementcommissie en allen die hun medewerking hieraan verleend 
hebben, chapeau! 
De foto’s die gemaakt zijn kunt u bekijken op de website van onze gemeente 
http://www.pkn-didam.nl 
Link daarbij even door naar de website van Michel geven. U weet niet wat u ziet. 
 

Henk Boender 
 

Unicef 
Het werk van UNICEF zal u allen bekend zijn. Nog steeds is het hard nodig om 
stil te staan bij de vaak slechte omstandigheden waarin kinderen in veel landen 
verkeren. Dit kan door er aandacht aan te schenken, maar ook door 
geldmiddelen te creëren waarmee programma’s kunnen worden opgezet op 
medisch gebied, scholing en dergelijke zaken. Daarom doen we ook dit jaar in 
Didam weer ons best om door middel van verkoop van kaarten en andere 
cadeauartikelen geld voor UNICEF bij elkaar te brengen. Zoals U gewend bent 
staan we ook dit jaar weer met onze kraam in de kerk en wel op de zondagen 27 
oktober en 17 november. Na afloop van de dienst bent u weer in de gelegenheid 
om voor dit goede doel uw kerstkaarten of overige zaken te betrekken waarmee 
u dus ook het goede doel steunt. Graag tot ziens op één of beide van deze 
zondagen. 

Riet en Gerrit Kooij  
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Het eerste sneeuwvlokje 
Hier een berichtje vanuit Roemenië! Ik ben nu al ruim een maand in Roemenië 
en het voelt goed. Vannacht was het zover.. het eerste sneeuwvlokje is gevallen 
in Bontida! Laat ik het even duidelijk maken, het veranderde na vijf minuten in 
regen, dus ik vermoed dat er maar weinig mensen zijn die dit vlokje hebben 
opgemerkt. Dit maakt het uiteraard wel extra speciaal voor mij, dat begrijpen 
jullie wel. De herfst is echt begonnen nu. Dat maakt mij meer actief, want als ik 
naar de wc moet, dan is het kiezen: of een regenjas aan, of rennen maar! Ik kies 
meestal voor het laatste.. zo ben ik nu eenmaal. De natuur is ook met het 
seizoen aan het veranderen. Soms rijd ik door gebieden waar het betoverend 
mooi is, de bomen krijgen een gekleurde glans, oranje, goud.. erg mooi! Op 
andere momenten is het letterlijk bagger, door de regen ontstaan er modderige 
plekken.  
Ik ben op dit moment nog niet aan het werk, maar met zo hier en daar contacten 
–die zich weer uitbreiden-, denk ik persoonlijk dat het allemaal goed komt! 
Beloven jullie met z’n allen extra hard te zingen in de kerk? Misschien hoor ik 
jullie warme gejubel wel hier in Roemenië. Over zingen gesproken: Gospelkoor, 
ik vind jullie nieuwe outfit echt te gek! Ik wens jullie in Nederland ook een erg 
mooie tijd toe in de herfst, want ondanks de regen en de grijze wolken in de lucht 
heeft ook dit seizoen erg mooie kanten. 

Groetjes, Wilma Blom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen
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Thomasviering 
Zaterdag 26 oktober, 19.00 uur in de Andreaskerk op de Markt te Zevenaar  
 

In mei vierden we in een indrukwekkende en goed bezochte dienst het 10-jarig 
bestaan van de Thomasvieringen in De Liemers. Het thema was toen ‘Even 
stilstaan’. 
De laatste viering van dit jaar sluit daar op aan met het thema ‘Verder gaan’. 
Welke weg volg je, welke keuzes maak je daarbij, met wie loop je mee? 
En hoe ga je verder na een ingrijpende verdrietige gebeurtenis in je leven? 
Het Liturgiekoor uit Herwen en Aerdt o.l.v. Lia Thijssen verleent medewerking.  
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit  
 

Het wordt vast weer een inspirerende viering. 
 

De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek. 
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!   
 

voor meer informatie: 
 werkgroep Thomasvieringen . tel. 0316-524927  
 website: rvk.kerkenzevenaar.nl 

Henk Herstel 

Personalia 

Bedankjes 
 

Hartoperatie. 
Zonder dat ik het wist liep ik al een poos langs de rand van de afgrond. Gelukkig 
heeft een spoedoperatie in het Radboud UMC voorkomen dat ik dit jaar geen 
Kerst zou vieren. 
Een driedubbele bypass heeft mijn leven gered. 
Twee weken later bleek in Doetinchem dat ook een pacemaker noodzakelijk 
was. 
Ik ben gisteren (29 sept.) ontslagen en hoop thuis te kunnen revalideren. 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele hartelijke, lieve en 
meelevende brieven, kaarten, telefoontjes en bezoekjes. 
Het heeft me goed gedaan te weten dat zoveel mensen om je geven. 
Een speciaal bedankje voor Annette, het engeltje heeft geholpen.  
Natuurlijk ook een groot compliment aan Ine die als "back-office" een zeer 
moeilijke tijd heeft gehad. 
We hopen nu samen aan mijn herstel te werken, zodat ik binnenkort weer in de 
running ben. 
Nogmaals aan allen: hartelijk dank. 

Henk Vreeman 
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Via Annette Melzer heeft de redactie van SAMEN een kaartje van ds. Hermien 
Günther-van Dijk uit Deventer ontvangen waarmee zij ook de mensen van de 
gemeente Didam wil danken die aan haar gedacht en haar geholpen hebben op 
haar weg terug. 
Hierbij een gedeelte van de tekst uit de kaart: 
Het meeleven van zo velen, de kaarten, mails en bloemen, de gedachten, 
gebeden en opgestoken kaarsjes, hebben ons goed gedaan en hebben vast en 
zeker de genezing bevorderd. 
Intussen ga ik vol goede moed stap voor stap en dag voor dag de weg van 
herstel. Ik beleef het als een wonder: de moed en kundigheid van artsen, de 
kracht van het lichaam en de onverwachte vreugde te mogen leven. 
 

Hermien Günther-van Dijk 
 
 
 

Overleden 
 21-08-2013 Dhr. H. Geertsma   de Els 7 

 16-09-2013 Dhr. G.H.J. Beernink   Rozenstraat 44 

 22-09-2013 Mevr. C.J. Slotboom- Henny Waverlo 31 

Gevestigd 
 Mevr. H. Verburgh – Waninge  Haamstraat 31 

Verhuisd 
 Dhr. G.J. Ros     van Fluunseweg 16 naar Oranje-erf 9 

Vertrokken 
 Buitenland Mevr. W. Blom   Oude Maatsestraat 14A 

 Bunnik  Mevr. S. Gertzen  Hoeveslag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 19 november, 
19.30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
12 okt    9.30-14.00 fruit inleveren voor Oogstdankdienst (hal van de kerk) 
13 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(Oogstdankdienst) 
14 okt 19.45 uur All Together 
15 okt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
20 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. F.A. Gijzel, Zeddam 
21 okt 14:00 uur Pastoraal overleg 
 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
22 okt 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
27 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. W. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
28 okt 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
29 okt 19.30 uur Cantorij 
30 okt 19.45 uur Gemeenteavond in de kerkzaal met als thema: de liturgie 
03 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(Allerzielen) 
04 nov 19.45 uur All Together 
05 nov 19.30 uur Cantorij 
06 nov 18.00 uur Pastorale scholing 
07 nov 15.30 uur Dienst in Meulenvelden – mw. ds. K. van Bergen 
10 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
11 nov 19.45 uur All Together 
12 nov 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
17 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
18 nov 19.30 uur Moderamen 
 19.45 uur All Together 
19 nov 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
24 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
25 nov 19.45 uur All Together 
 20.00 uur Kerkenraadsvergadering 
26 nov 19.30 uur Cantorij 
27 nov 20.00 uur Taakgroep Eredienst t.h.v. familie Horjus
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