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Wat te doen bij 
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                 Stand november 2013 
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Voorwoord 
   
  Zegen van onrust 
 
Moge God ons zegenen met onrust 
over gemakkelijke antwoorden, 
halve waarheden en oppervlakkige relaties 
zodat er diepgang is in onze harten. 
Moge God ons zegenen met boosheid 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking 
en de uitbuiting van mensen 
zodat we werken voor rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen 
die we plengen voor hen die leiden door pijn, 
verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. 
En moge God ons zegenen 
met zoveel dwaasheid dat we geloven 
een verschil te kunnen maken in deze wereld. 
Zodat we doen waarvan anderen zeggen 
dat het onmogelijk is. 

          Franciscaans zegenbede 
                                                   
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 2014, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 1 december 2013 t/m zondag 12 januari 2014 

(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
Advent is tijd van verwachting en tijd om je te bezinnen midden in alle hectiek. 
Elke dag biedt de kans om stil te staan, na te denken, te beschouwen. Een weg 
naar binnen, zo zullen we die tijd noemen, waarin de zondag een ankerplek mag 
zijn. Voor de kinderen een speciale tijd. Een heuse engel komt ons verhalen 
vertellen waarover we ons verwonderen, … zal het echt waar zijn? Na de 
diensten gaan we oefenen voor het kerstspel van dit jaar. Een verhaal over 
gezien worden en de moeizame weg om het oordeel van anderen langs je heen 
te laten glijden. Op kerstavond spelen we het dan voor elkaar, voor de kinderen 
die er bij willen zijn. En zoals elk jaar aan het eind de weg van het licht … de 
kerststal. Mooi dat er op de achtergrond weer zoveel helpende handen zijn. 
 
De advent is een tijd van zingen. In de kerk klinkt het bijzonder mooi. 
All Together, de cantorij en misschien zelfs het prille kinderkoortje. De 3e advent 
treden we in de voetsporen van vorig jaar, opnieuw een Carols-dienst. Dan is er 
natuurlijk de samenzang vooraf op de kerstavond en de kerstochtend, volop de 
vreugde over het nieuwe begin dat van Godswege steeds weer gebeurt. 
 
De lezingen in de advent brengen ons de verhalen van de aartsmoeders 
dichterbij. Waar komt Jezus toch eigenlijk vandaan? Generatie op generatie 
worden dingen doorgegeven: we horen over Tamar, Rachab, Ruth, Batseba. 
Sterke vrouwen in moeilijke tijden, die ook in staat waren om voor- en afkeur van 
zich af te laten glijden. Zo komt de lijn van de engel en het kinderkerstspel 
opeens weer terug. 

01 december 2013 – 1e zondag van Advent, Tamar 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair werk & Kerkgroei (zie toelichting op blz. 16) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 38:1-30; Matteüs 24:32-44 
 
Tamar werd weduwe. Ook het huwelijk met de tweede zoon van Juda bleef 
kinderloos. Opnieuw wordt zij weduwe, de tweede keer. Welk mens kan dit 
verdragen? Als zij dan ook nog door haar schoonvader terug wordt gestuurd en 
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niet met zijn jongste zoon mag trouwen, is de toekomst voor haar heel somber. 
Tamar legt zich niet neer bij het noodlot, maar verzint een list …. 
 

Tamar  
Fier rechtop 
Neemt ze het recht 
In eigen hand 
Gaat 
Tot de grens 
Van haar vermogen. 
‘Eeuwige 
 Geef ons de moed 
 Om op te komen voor recht 
 Kwetsbaar en toch zo sterk.’ 
 

17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
 

05 december 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

08 december 2013 – 2e zondag van Advent, Rachab 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Pastoraat (zie toelichting op blz. 16) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jozua 2, Matteüs 3:1-12 
 

Rachab biedt ruimhartig de verspieders van het nieuwe land een schuilplaats 
aan. Dit in tegenstelling tot de stad Jericho zelf, die een gesloten samenleving 
blijkt te zijn met hoge dichte muren. Geen vreemdeling komt er in of uit, niets 
nieuws mag er gebeuren. De stadsbewoners hebben het gerucht gehoord van 
het nieuwe dat zich heeft aangediend en angstig wordt de stad op slot gedaan. 
Ook Rachab heeft ervan gehoord, maar bij haar geen angst maar een belijdenis: 
‘De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op 
aarde.’ Zij dwingt de belofte af dat allen die zich in haar huis bevinden gespaard 
zullen blijven. 
 

Rachab 
Haar geloof 
Haar lef 
Haar standvastigheid 
Baren nieuwe toekomst 
Voor het godsvolk  

Voor haar naasten 
‘Eeuwige God 
Verbindt ons 
Door die rode draad 
Van de liefde’. 
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17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

15 december 2013 – 3e zondag van Advent, Caroldienst 
10.00 uur : Caroldienst, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Lepra Stichting 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 
We sluiten aan bij een heel oude oecumenische traditie, die in 1918 (dus 90 jaar 
geleden) in Engeland is ontstaan. Carols zijn liederen en hymnen die het wonder 
van ‘Christmas’ bezingen. Teksten die liturgisch van aard zijn, maar ook de 
beleving van mensen weergeven. Jaarlijks wordt de Caroldienst van het Kings 
Collage in Cambridge uitgezonden. Onze opzet is eenvoudiger. Al een aantal 
maanden zijn gemeenteleden bezig om een aantal onbekende Carols in te 
studeren. Ook zal er veel gemeentezang zijn van bekende Carols. De dienst 
bestaat daarnaast voornamelijk uit lezingen. We beginnen vanuit het Oude 
Testament met de verwachting op de komst van de Messias tot aan de geboorte 
van Christus. De kinderen hebben daarin een speciale plek. U bent van harte 
welkom om mee te zingen of gewoon de viering mee te beleven! 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 
21 december 2013 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
 

22 december 2013 – 4e zondag van Advent, Batseba 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : 2 Samuel 11, Matteüs 1:1-17 
 
Het verhaal van David en Batseba is bijzonder. Het is oorlogstijd en de 
handhaving van wetten is uiterst complex. Ook relationeel ethische richtlijnen 
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staan dan onder grote spanning. Welke macht heb je, hoe trouw kan je zijn ook 
als jonge echtgenoot in de strijd (Deut 20:7 ontslaat hem zelfs van dienstplicht)? 
Relaties komen onder druk te staan. Batseba, wordt verteld, is allereerst dochter 
van Eliam en vervolgens ook gehuwd met Uria de Hethiet. Geroepen komt zij bij 
David, ‘gezuiverd van haar onreinheid (vs 4 NBG)’, David ligt bij haar, ze wordt 
zwanger. Na Uria zal zij dit kind jong verliezen. Opnieuw een weduwe als 
aartsmoeder. 
Het verhaal vraagt om opschorting van je oordeel. Wat maakt dat een ieder 
handelt zoals hij of zij dat doet? Waar ligt onrecht en waar recht? Voor welk 
dilemma kom je te staan in tijden van grote druk, kies je voor het belang van de 
gemeenschap of je eigen belang? De consequenties kunnen groot zijn. En juist 
zij is een van de aartsmoeders van Jezus. 
 
Batseba 
Pijn en verdriet 
Blakeren haar leven 
Zwart. 
 
De geboorte 
Van het kind van de vrede 
Doet haar opbloeien 
Als een roos. 
‘Eeuwige God, 
 Leven kan zo’n pijn doen. 
 Wees aanwezig. 
 Open uw toekomst.’ 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
 

24 december 2013 – Kinderkerstfeest, levende kerststal 
18.30 uur : Viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
 
Dit jaar voeren we met z’n allen een heus kerstspel op!! Drie weken lang is er 
geoefend, liederen en muziek. Wie niet mee heeft geoefend is ook welkom, want 
we vieren samen en bovendien hebben we nog schaapjes en engelen nodig 
voor in de kerststal. Welkom en ja, opa en oma mogen ook mee! 
 
De hele adventstijd hebben we een kerststal opgebouwd met de kinderen. Nu op 
kerstavond maken we ons op voor de echte, levende kerststal. Een feest zoals 
we het kennen van de voorgaande jaren. Iedereen is welkom, gewend of niet 
gewend hier in ons kerkje. Kinderen, kleinkinderen, opa’s en oma’s. Wil je jezelf 
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als herder of engel verkleden, graag! In ons kleine kerstspel zal je verrast 
worden met een mooi verhaal, met schaapjes, chocomelk en mooie liederen.  

24 december 2013 – Kerstnachtdienst 
21.30 uur : Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Lukas 2:1-20 
 
Ook dit jaar zingt de cantorij in de kerstnacht. Ingetogen vieren we met grote 
vreugde met hun prachtige stemmen. De kribbe, de herders en de engelen. 
Allemaal hebben ze een verhaal dat jaar in jaar uit mensen in beweging brengt. 
Een verhaal over Gods komst in een mensenleven is niet anders te verstaan dan 
in de geboorte van een kind. Dit kind. God zien we in het kwetsbare. Het is een 
paradox. Het kleine dat ergens aan de rand van het bestaan ligt en daar vinden 
we Gods aanwezigheid. Voluit zingen we de bekende liederen; als er een plek is 
waar Stille Nacht gezongen mag worden, dan in deze nacht. 
 
‘Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
En leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade genoeg zijn 
Die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet 
Wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.’ 
 

25 december 2013 – Kerstmorgen, Maria 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 

m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Helpende H/Crèche : Denise van de Peppel 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen : Johannes 1:1-14, Matteüs 1:18-25: MARIA 
 
Maria, bewogen door  Gods Geest brengt haar kind ter wereld met de naam 
‘God redt’, Jezus. Dit kind zal mensen verbinden met de aarde en het hemels 
visioen. Met dit kind ontstaat een nieuwe toekomst, juist doordat hij ons laat zien 
hoe je sporen van vrede kan zoeken. Met zijn geboorte wordt God zichtbaar, 
kwetsbaar in mensenhanden gelegd, groots in vertrouwen. 
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Maria 
Met open handen 
Ontvangt zij het nieuwe leven: 
Kind van God 
Dat hemel en aarde verbindt. 
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven 
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 
Koning van de vrede. 
 

29 december 2013 – Zondag na Kerst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Werk in onze eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3; Lukas 2:33-40 
 
Op deze zondag na Kerstmis mediteren we verder over het wonder dat God tot 
ons is gekomen in het mensenkind Jezus. De profeten spreken met rijke beelden 
over zijn komst, beelden vol vreugde dat er gerechtigheid in aantocht is. Het is 
bijna pure liefdestaal. In het evangelie horen we over Simon en Hanna, hun 
zegen enerzijds maar ook de voorspelling dat dit gezegende kind het niet 
makkelijk zal krijgen. Bevrijding en smart zal zijn levensweg kenschetsen. 

31 december 2013 – Oudejaarsavond 
19.00 uur : avondgebed, dhr. H. Makkinga, Didam 
Collecte : Eindejaarscollecte 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 

05 januari 2014 – Drie Koningen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marleen Geven 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Jesaja 60:1-6; Matteüs 2:1-12 
 
Het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten. Beladen met geschenken. De 
geboorte van dit kind zet volkeren in beweging. Zoals in het kerstverhaal naar 
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Lucas de herder, de stal en de engelen een onwrikbaar plekje hebben gekregen 
in ons collectief geheugen, zo heeft ook het verhaal van Matteüs met de wijzen 
onze verbeeldingskracht altijd geprikkeld. In onze kerststallen worden ze vrolijk 
bijeengebracht. Spannende vraag is dan natuurlijk wie er genoeg geduld heeft 
gehad met de kerststal thuis om pas vandaag die wijzen ook ter plekke te laten 
verschijnen. Maar wie schenkt er? Wat betekenen de geschenken van de 
wijzen? En hoe zit dat met de verwijzing naar het geschenk dat zij en wij 
ontvangen in Jezus zelf? ‘Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - geef ons moed; ’t is ons 
goed U te zien, Getrouwe, uw hoge rijk te aanschouwen.’ (gz 483) 
 

12 januari 2014 – Jezus' doop 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Stichting Het Passion (Hummelo) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 42:1-7; Matteüs 3:13-17 
 
Heeft water een taal? De taal van verwoesting soms, onbedwingbaar als bij een 
tsunami? Van stilte dan, de rustig rollende branding, onschuldige zee? Als water 
al vertellen kan, dan ook het doopwater dat ons onderdompelt in het Bijbels 
verhaal. Het is bedoeld om mensen leven te geven, te vernieuwen en sterk te 
maken. Wie er doorheen gaat, wordt een ander mens. Ook Jezus gaat door het 
doopwater heen, menselijk. Dan valt er het woord ‘gerechtigheid’. Een moeilijk 
woord, wel centraal in het evangelie van Matteüs, een kernwoord. Om welke 
gerechtigheid gaat het dan? 

Van de predikant 
 
Een bewogen tijd ligt achter ons, veel gebeurt er op ons klein kerkelijk erf. Een 
paar indrukken uit de afgelopen 3 maanden: 

De Kinderkerk 
De kinderen hebben hun voorjaarsproject afgesloten door samen met de leiding 
en de ‘helpende handen’ naar Dordrecht af te reizen en de Ark van Noach te 
bezoeken. Voor het eerst een echt uitje wat indrukwekkend was … en ja hoor 
ook in Dordrecht waren de “pinguïns” te vinden. Nu maken we ons op voor de 
ontmoeting met een engel in de adventstijd, een nieuwe generatie kinderlectoren 
mag dan voor het eerst lezen. Fijn dat jullie dat willen doen. En voor het voorjaar 
is de leiding al weer druk bezig met een project rondom de tien woorden. Het 



11 

kinderkoor dat voorzichtig is gestart samen met de katholieke kerk, de 
schoenendozen als diaconaal kinderproject … wat kunnen we met elkaar trots 
zijn. 
Hoogtepunt wordt het kinderkerstspel, op verzoek van de kinderen zelf dit jaar 
met een echt spiegelverhaal, bijna 20 kinderen zullen eraan deelnemen! 24 
december 18.30 uur, wie met hen wil kerstvieren is van harte welkom en zoals 
vorig jaar opnieuw … het pad van het licht en de levende kerststal. Nu al voor de 
5e keer, een mooie traditie is het geworden. 

Groothuisbezoeken 
In het najaar waren er weer de groothuisbezoeken. Elke twee jaar krijgt ieder 
gemeentelid een uitnodiging. Veel dank aan alle hulp achter de schermen. Het is 
namelijk wel een behoorlijke organisatie, niet alleen voor de vrijwilligers in het 
pastoraat. Dankbaar zijn we dan voor de mooie avonden waarin het 
geloofsgesprek centraal staat. Dit najaar was het rondom het thema ‘geloven in 
crisistijd’. 

Oogstdankdienst 
De oogstdankdienst, ook hier geldt weer dat we dankbaar zijn voor wie eraan 
hebben bijgedragen en meegeholpen. De mooie bakjes stonden voor in de kerk. 
Wie internet heeft moet beslist een keer kijken op onze website www.pkn-
didam.nl, daar staan diverse foto’s en verhalen op. 

Kerkbalans- wat is de kerk u waard? 
Vorige keer schreef ik over de toekomst van de kerk. Landelijk wordt er veel over 
nagedacht, maar ook plaatselijk voelen we de teruggang van leden en dat veel 
werk door ouderen wordt gedaan. De kerkbalans die in januari weer onze 
aandacht vraagt, draagt dit jaar het thema: Wat is de kerk u waard?  “De kerk is 
een warme plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten”, zegt ds. Karin van den 
Broeke, praeses van de generale synode. Zelf ben ik erg blij dat in de afgelopen 
jaren uw bijdrage zo goed als gelijk is gebleven. Een enorme waardering voor al 
ons werk. Net als de generatie voor ons die investeerde in goed vertrouwen dat 
de kerk toekomst zal hebben, zo is de kerkelijke bijdrage ook een investering in 
de toekomst van de kerk voor de komende generatie. Hoe dit allemaal vorm zal 
gaan krijgen, daar werken, hopen en bidden we met gezamenlijke kracht voor. 

Liedboek 
Op 26 januari is de winteractiviteit, deze staat in het teken van het nieuwe 
liedboek. Vanaf die zondag zullen we het ook gaan gebruiken. Op een speelse 
manier maken we elkaar wegwijs en zullen we ook het e.e.a. zingen en oefenen. 
We mogen ons gelukkig prijzen met onze cantorij en All Together. Zij zullen ons 
in de toekomst helpen de nieuwe liederen stap voor stap te leren. 
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Recept voor het leven 
In het najaar waren het de verhalen van Elia en Elisa die ons tot overdenken en 
reflectie uitnodigden. 17 november n.a.v. 2 Kon 4:8 e.v. heb ik het gehad over 
een recept voor het leven. Op verzoek van velen neem ik het in mijn bijdrage op: 
 
‘Men neme 12 maanden 
Ontdoe ze van bitterheid, jaloezie en angst. 
Deel iedere maand in 30 of 31 dagen, 
Zodat de voorraad precies over het hele jaar toereikend is. 
Iedere dag bestaat uit een deel arbeid en twee delen levenslust en humor. 
Men voege eraan toe:  
drie volle eetlepels optimisme 
een theelepel tolerantie 
een graantje ironie en een snufje tact. 
Dan wordt het geheel overgoten, rijkelijk, met liefde. 
Het ontstane gerecht versiert men met toefjes opmerkzaamheid 
Men servere het met opgewektheid 
En een verkwikkende kop tevredenheid. Leef ze!’ 
    

Kerst 
En dan maken we ons op voor de advents- en de kersttijd. Feestmaand, die ook 
een bezinningsmaand mag zijn. Welk nieuw begin gaat het worden? Welke 
verwachting komt tot leven? Hoe trekt God in mijn eigen bestaan voort? Ben ik 
bereid om hem werkelijk te ontvangen en te zorgen als ware hij een kind? 
 
Vol verwachting wens ik u een gezegende tijd en een inspirerend kerstfeest. 
God die midden in ons leven komt, als een kind. 
           ds Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
Uren, dagen, maanden,jaren. 

 
U kent ongetwijfeld het lied waarin dit voorkomt. Op de één of 
andere wijze past dit lied goed bij de tijd van het jaar. Wellicht 
komt dat door het korter worden van de dagen. Wellicht door het 
afsluiten van het kerkelijk jaar en hierop volgend het 
kalenderjaar. Wellicht heeft het herdenken van de overledenen 
hiermee te maken. Wij hebben de overledenen herdacht in de 
dienst van 3 november. Velen hebben deze dienst als waardevol 
en ondersteunend ervaren. In de week hieraan vooraf was dit 
onderwerp veel in het nieuws. Als kerkenraad hebben we 
geconcludeerd dat de timing van de dienst goed is en dat we die 
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ook willen handhaven. We sluiten hierbij aan bij de katholieke traditie en zo ben 
je bijna ongemerkt oecumenisch aan de gang. Niet onopgemerkt mogen “het 
oog en de ogen” blijven die op ons gericht waren in de dienst. De kunstenaars uit 
onze gemeente zijn we bijzonder dankbaar hiervoor. Op deze wijze hebben 
nabestaanden een bijzonder aandenken aan deze dienst. 
 

Een onderwerp wat hierbij aansluit is een namenboek. Als gemeente hebben wij 
bij de classis een verzoek ingediend voor ondersteuning vanuit het 
gemeentefonds bij het inrichten van een gedenkhoek en namenboek. In dit boek 
komen de namen van de overledenen te staan. We zijn nog maar bij de 
aanvraag, maar dan weet u alvast dat hieraan gewerkt gaat worden. 
Het nieuwe liedboek komt er aan. U heeft een liedboek kunnen bestellen. De 
kerk zelf heeft 25 liedboeken besteld voor gasten en algemeen gebruik, 
bijvoorbeeld bij een koorrepetitie. Tijdens de winteractiviteit staat het liedboek 
centraal en daarna gaan we het in gebruik nemen. Dus in 2014 kunt op het bord 
zien staan: lied 867. Aan de ene kant zal het wennen zijn, aan de andere kant 
staan er ook veel bekende liederen in waardoor het ook deels vertrouwd zal 
aanvoelen. 
 

De redactie van SAMEN is bij de vorige kerkenraadsvergadering geweest. De 
kerkenraad is bijzonder blij met het werk dat de redactie verricht voor onze 
gemeente. U kunt volgend jaar een kleine enquête verwachten waarin u 
gevraagd zal worden hoe u denkt over het ontvangen van SAMEN in digitale 
vorm. Steeds meer mensen maken gebruik van een “I-pad” en kijken liever 
daarop dan in een geprint blad. De redactie van SAMEN gaat daarom 
inventariseren wat de behoefte is in de gemeente. 
Tevens zal de redactie de Colofon actualiseren. Mocht u aanpassingen hebben 
hiervoor, laat het dan de redactie weten. 
 

In de kerkenraad kwam het idee op tafel voor het houden van een rommelmarkt 
in 2014. De vraag die daarop volgt was: zouden wij dat kunnen en willen doen? 
En vinden wij mensen die hun schouders hieronder willen zetten? Wij zijn 
benieuwd wat u ervan vindt en vooral of u hieraan zou willen meewerken. 
Meehelpen in de vorm van spullen verzamelen, organiseren en vooral in het 
faciliteren van de opslag van goederen over een termijn van een aantal 
maanden. Laat van u horen! 
 

Op de vergadering van 18 november 2013 zijn de conceptbegrotingen van het 
jaar 2014 van zowel Diaconie als de CvK besproken en goedgekeurd. De 
diaconie heeft voorgesteld in deze tijden waarin sommigen het bijzonder lastig 
hebben de ondersteuning van mensen die het nodig hebben op peil te houden, 
ook al zou dat betekenen dat het vermogen van de diaconie wat  zou 
verminderen. De kerkenraad ondersteunt deze visie van de diaconie.  
Als u dit leest dan staan we aan het begin van de advent. Ik wens u dan ook van 
harte een verwachtingsvolle tijd toe. 
            Johan Boelee 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Kerkbalans 2014 
“Wat is de kerk u waard?”  
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 12 t/m 26 januari. In deze periode 
worden alle gemeenteleden persoonlijk benaderd voor hun vrijwillige bijdrage in 
2014.   
Gelet op uw financiële inspanningen en uw betrokkenheid op de kerk in de 
afgelopen jaren, zien wij de actie Kerkbalans met vertrouwen tegemoet. 
 
Voor het houden van de actie Kerkbalans is elk jaar een groot aantal vrijwilligers 
nodig. 
Wanneer u mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Gerrit Kooij, tel.: 0316-
22 33 80 
 
Zie ook het artikel ‘van onze predikant’, elders in dit nummer van “Samen”.  

Eindejaarscollecte 2013 
“Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen” 
Aan het einde van het jaar blikken wij niet alleen terug, maar kijken ook vooruit 
naar allerlei kerkelijke activiteiten in het nieuwe jaar.  
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om deze plaatselijke 
activiteiten mogelijk te maken. 
In december ontvangt u hierover een brief met nadere informatie. 

Solidariteitskas 2013 
De Solidariteitskas van de PKN is een fonds, dat bestemd is voor steunverlening 
aan kerkelijke activiteiten die niet door een plaatselijke gemeente alleen 
gefinancierd kunnen worden. 
Tot nu toe (13 november) is ontvangen: € 2.385,--  

Kerkbalans 2013 
Het in januari toegezegde bedrag is: € 43.113,-- 
Tot heden (13 november) hebben wij een bedrag van € 38.768,--  mogen 
bijschrijven, waarvoor hartelijk dank. 

Rekeningnummer van de kerk 
Denkt u eraan, dat u met ingang van 1 februari 2014 bij alle banktransacties de 
nieuwe rekeningnummers moet gebruiken?  
Het ibannummer van de kerk, dat u nu al kunt gebruiken, is: 
NL41 RABO 0111 1014 68 
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Begroting 2014 
De begroting van de Protestantse gemeente te Didam is gereed en heeft de 
goedkeuring van de kerkenraad. 

 
De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters spreken hun zorg uit over 
het structurele begrotingstekort. Het ongedaan maken van deze jaarlijkse 
tekorten kan alleen door het nemen van ingrijpende maatregelen.  
De inspanningsverplichting van het college blijft gericht op het terugdringen en 
beheersbaar houden van de jaarlijkse overschrijdingen.  
 

Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening
2014 2013 2012

€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 57.000 53.500 52.313 
Rentebaten en dividenden 8.700 9.200 11.996 
Bijdragen levend geld 49.800 56.000 53.933 
Doorzendcollecten 600 600 862 

Totaal baten 116.100 119.300 119.104 

Lasten
Lasten kerkgebouw 14.200 11.600 14.875 

7.578 9.161 9.365 
Afschrijvingskosten 13.836 14.257 14.399 
Pastoraatskosten 70.692 67.500 69.596 
Kosten kerkdiensten 4.150 7.000 3.982 
Bijdragen aan andere organen 5.950 6.175 6.170 
Salarissen en vergoedingen 4.440 4.700 4.440 
Kosten beheer en administratie 8.360 10.900 8.948 
Rentelasten 2.725 3.050 3.510 

Totaal lasten 131.931 134.343 135.285 

Saldo baten - lasten -15.831 -15.043 -16.181 

Toevoeging aan reserves -6.509 
Onttrekking aan reserves 7.000 
Overige baten en lasten -4.400 -1.884 

Exploitatie resultaat -26.740 -15.043 -11.065 

Lasten overige onr. zaken 
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Indien u de volledige begroting wilt inzien kunt u contact opnemen met Wim 
Kooijman, telefoon: 0316-223043. 
 

Collecten 
Enkele collectes die we graag nader bij u toelichten. 

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei op 1 december 
De Haagse wijk Moerwijk kent veel verschillende culturele groepen, maar er is 
nauwelijks enige binding tussen mensen. Bijna drie jaar probeert de protestantse 
pioniersplek MarcusConnect daarin verandering te brengen. Missionair kerkelijk 
werker Hette Domburg vertelt dat gezocht wordt naar een intensievere 
verbinding tussen de gemeente en bewoners in de wijk. We zoeken de mensen 
op daar waar ze zijn zegt hij. We werken aan meer gemeenschap in de wijk 
waardoor de eenzaamheid en de vervreemding minder worden. De Marcuskerk 
waartoe MarcusConnect behoort, richtte zich al langer op kinderen en tieners in 
de wijk. Nu wil ze ook iets doen voor de vele jonge moeders  en anderen tussen 
de twintig en veertig jaar, waarvan twee derde deel allochtoon is. 
MarcusConnect is voor deze mensen een plek om op adem te komen en God te 
leren kennen. Met een pioniersplek als MarcusConnect wil de Protestantse Kerk 
eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer in de buurt is, als een plek van 
zingeving en een plaats waar men omziet naar elkaar. 
 

Collecte voor het Pastoraat in de Protestantse Kerk op 8 december 
Het is fijn als er mensen zijn die je verhaal willen horen, in tijden van vreugde, 
maar zeker ook in tijden van zorg en verdriet. Daar weten we in de kerk over 
mee te praten. We zijn hier bij elkaar op dagen van blijdschap bijvoorbeeld als er 
een kind gedoopt wordt, maar ook bij rouw, bijvoorbeeld als iemand uit ons 
midden is overleden. Wat fijn dat we er dan voor elkaar zijn. Onze ouderlingen, 
pastoraal medewerkers en predikanten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn 
er voor ons, maar ook voor de gemeenteleden die niet in de kerk komen. Zij 
hoeven de kracht en kennis hiervoor niet allemaal uit zichzelf te halen. De 
Protestantse Kerk helpt door handreikingen en cursussen aan te bieden. En 
jaarlijks is er een pastorale dag waar men toegerust wordt voor de pastorale 
taak. Luisteren en de helpende hand bieden, het kan niet gemist worden in onze 
kerk! Met de collecte hopen we de ondersteuning vanuit de Protestantse Kerk 
blijvend mogelijk te maken. Zodat er handvatten blijven voor onze pastorale 
medewerkers, ouderlingen en predikanten. Want dan zijn zij het beste in staat 
een ander te helpen: u, jou en mij. Geeft u ook aan de collecte? 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 2014, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



17 

Opbrengst collecten in het derde kwartaal 2013 

            Wim Kooijman 

Daklekkage 
Zoals u misschien al hebt opgemerkt, is het plafond in de gang bij de zitkuil open 
gemaakt. De reden is dat er, bij een bepaalde windrichting, tijdens regenbuien 
daklekkage optreedt.  
De aannemer ontdekte dat boven bij de dakpannen regenwater 'doorgedrukt' 
wordt, wat langs het dakbeschot naar beneden loopt en onder de dakbedekking 
door via het plafond en de isolatie zijn weg zoekt. 
Er zal een dampfolie worden aangebracht op het dakbeschot zodat het 
regenwater op de dakbedekking terecht komt en we van de lekkages af zijn.  
Het openliggende gedeelte moet eerst drogen waarna nieuwe isolatie wordt 
aangebracht. 
Ook zijn een paar dakvorsten en kapotte pannen vervangen. 
           Herman Makkinga 

Liedboeken 
De bestelde liedboeken zijn binnen gekomen. Velen van u hebben deze ook al in 
de kerk afgehaald, maar voor diegenen die dit nog niet hebben gedaan is er een 
mogelijkheid hiertoe op de zondagen na de dienst (spreek een kerkrentmeester 
er op aan) of op vrijdagochtend tussen half elf en half twaalf in de kerk. 
Diegenen die dit niet lukt, graag even een telefoontje naar (0316)223380 dan 
komt het ook in orde. 
             Gerrit Kooij 

€
Avondmaalscollecte
Project Jessore, Bangladesh 3x 150,30 

Hoofdcollecte
Algemeen diaconaal werk 6x 249,12 
Kerkinactie-zending 55,90 
JOP 2x 99,20 
Missionair werk en Kerkgroei 43,37 
Regenbooggroep 78,35 
Juhasz Istvan Stichting 212,79 

Uitgangscollecte
Werk in onze eigen gemeente 12x 577,16 

Totaal 1.466,19 
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College van Diakenen 
Dat wat over is…. brengen naar…….waar het nodig is. 
Dit is de doelstelling van de voedselbanken in Nederland. Inwoners van de 
gemeente Montferland kunnen niet zelf een voedselpakket aanvragen, maar 
moeten dat doen via een hulpverlenende instantie. Bij de beoordeling van een 
aanvraag is het bedrag aan leefgeld bepalend. Leefgeld is het inkomen minus de 
vaste lasten. Voor een gezin met twee kinderen komt dat neer op max. € 11,- per 
dag voor eten, drinken, kleding, huishoudelijke benodigdheden, ontspanning e.d.  
Veel cliënten hebben te maken met schulden en bevinden zich in een traject van 
schuldsanering. 
 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die het dankbaar werk vinden. 
Elke vrijdag wordt het voedsel verzameld en verdeeld in een loods van 
Bouwbedrijf Welling. 
Ondanks dat niet voor het voedsel betaald wordt en ook de inzet van vrijwilligers 
geen geld kost, brengt het werk van de voedselbank de nodige kosten met zich 
mee voor koel- en vriesruimte, transport met koelaanhanger, etc.  
Aan het begin van 2012 stond de teller op 47 voedselpakketen per week, aan 
het einde van dat jaar op 67. Deze stijging heeft zich in 2013 voortgezet.  
Korte samenvatting uit het jaarverslag 2012 van de Voedselbank 
 
Actuele toelichting: 
Op dit moment (november 2013) worden in de gemeente Montferland ruim 90 
pakketten uitgedeeld, waarvan ongeveer de helft in Didam. De Diaconie heeft 
onlangs weer een collecte gehouden voor de voedselbank en de opbrengst 
hiervan verdubbeld.  
De werkgroep Kerk in Actie informeert u verder over de mogelijkheid 
levensmiddelen te brengen in onze kerk, zodat deze gezinnen van iets extra’s 
kunnen genieten met de kerstdagen.  
 
De Diaconie wenst u allen een gezegend kerstfeest. 
           Nees Biemond secr. 

Laatste kans “Goede doelen gevraagd” op herhaling 
In de vorige Samen hebben we u weer gevraagd goede doelen aan te dragen 
die u na aan het hart liggen. Het aantal inzendingen ligt op dit moment bij 
drie. Graag willen we u nog een keer aansporen uw voorstel in te dienen. 
Het gaat zoals al eerder bekend is gemaakt vooral om doelen die op een 
kleinschalige en zichtbare manier bijdragen aan de nood in de wereld. Voor de 
volledigheid, in 2012 hebben de volgende door u aangedragen doelen gesteund: 
 
Binnenland: 
• Minimaweken Klooster Huissen 
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• Kledingbank  
• Stichting Passion Hummelo 
• INLIA 
 
Buitenland: 
• SOS kinderdorpen 
• Stichting IntReS 
• Artsen zonder grenzen 
 
Vorig jaar hebben we ook een tweetal grote doelen gesteund, we willen echter 
bij voorkeur de kleinschalige doelen die u na aan het hart staan 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. 
 
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 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 2014, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Kerkinactie 

Werkgroep  

C.O.M.E geeft Hoop 
  

Jezelf de kans geven om het conflict waarin je leeft te bespreken met de “andere 
kant” is niet altijd makkelijk. Het geeft je ook geen directe resultaten of 
oplossingen. Het is echter wel een noodzakelijke stap die je moet nemen als je 
wilt dat de hoop, die je ooit had voor een betere toekomst ontwaakt. 
 
Ik ben Samar, een 23jarige Palestijnse en ik woon in Israël. Ik heb 
deelgenomen aan het COMEseminar. Ik kan eerlijk zeggen dat ik er absoluut 
zonder verwachtingen heen ging, maar dat ik ben teruggekomen als een ander 
persoon. Als Israëlisch burger ontmoet ik op dagelijkse basis joodse Israëli’s, 
maar toch is er, ondanks de fysieke nabijheid, een onmiskenbare scheiding. De 
mogelijkheid om de situatie waarin we leven te bespreken bestaat bijna niet. Dat 
is een van de redenen waarom ik besloot om deel te nemen aan het seminar. 

 
Op Cyprus ontmoette ik zowel joodse 
Israëli’s als Palestijnen uit de Westelijke 
Jordaanoever. Ik had de kans om met 
hen om de tafel te zitten en zeer serieus 
het conflict te bespreken. Ik slaagde erin 
om te luisteren en om mijn eigen mening 
te laten horen. Naast diepe en serieuze 
discussies  die soms eindigden in 
woede of tranen  kregen wij (de 

deelnemers) de kans om op natuurlijke wijze in onze vrije tijd te mixen. De 
mogelijkheid om op deze manier met elkaar om te gaan, hielp ons om sommige 
obstakels die tijdens discussies gevoeld werden, te verbreken. 
 

Het seminar heeft mij niet alleen de gelegenheid gegeven om met de andere 
kant over het conflict te praten, ook heb ik meer geleerd over mijn Palestijnse 
wortels en erfgoed en heb ik de relatie met mijn eigen mensen versterkt. 
 

Vóór het seminar was ik vastbesloten om het Heilige Land te verlaten en naar 
Amerika te verhuizen. Ik wilde het conflict achter mij laten en een plek vinden 
waar ik in vrede kan wonen, studeren en aan een veilige, stabiele toekomst kan 
bouwen. Ik had alle hoop op een mogelijke toekomst in Israël verloren. Maar nu, 
na het ontmoeten van deze fantastische mensen die bereid zijn om het conflict te 
bespreken, te luisteren naar de mening van anderen, die hun persoonlijke 
verhalen willen horen en hun hart willen openen voor de pijn van elke kant  nu is 
mijn hoop voor een mogelijke oplossing voor het conflict nieuw leven ingeblazen. 
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Ik denk nu dat emigratie misschien niet de beste oplossing is, want ondanks alle 
moeilijkheden en pijn is er nog steeds hoop. 
 

We zijn het niet eens geworden over alles en een oplossing voor het conflict is 
niet direct dichterbij gekomen, maar het seminar heeft mij laten zien dat er nog 
hoop is. Daarvoor ben ik elke deelnemer en verantwoordelijke voor het seminar 
dankbaar.  
Uit de grond van mijn hart zeg ik: dank jullie wel. 
        Samar ’48 Palestijnse deelneemster 
 
“toch is er, ondanks de fysieke nabijheid, een onmiskenbare scheiding” 
 

Vrienden aan de andere kant 
 
“Een ervaring die je leven verandert.” Zo typeerde een van de deelnemers zijn 
deelname aan het ontmoetingsseminar voor Israëli's en Palestijnen dat Stichting 
COME jaarlijks organiseert. 
 
Een jaar lang zal jullie gemeente maandelijks de avondmaalscollecte 
bestemmen voor Stichting COME. Hiermee ondersteunen jullie de organisatie 
van deze ontmoetingsseminars. Aan dit seminar nemen joodse Israëli's, 
Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden en Palestijnen die in Israël wonen 
deel, ongeveer 30 in totaal, in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Het seminar vindt 
plaats op Cyprus, ver weg van de dagelijkse omgeving van de jongeren. 
Gedurende tien tot twaalf dagen staan ontmoeting, dialoog en discussie centraal. 
Door middel van persoonlijke kennismaking, sessies met de hele groep, 
discussies in kleine groepen, één-op-één gesprekken en creatieve opdrachten, 
leren de deelnemers elkaars meningen, achtergrond, cultuur, maar ook elkaars 
boosheid, angsten en frustraties kennen. 
 
Al meer dan 40 jaar organiseert Stichting COME deze ontmoetingsseminars, in 
eerste instantie voor jongeren uit het hele Midden-Oosten; de laatste jaren 
specifiek voor deelnemers uit Israël en Palestina. Samen met een groepje van 
zes oud-deelnemers (‘het comité’) ben ik sinds vijf jaar verantwoordelijk voor de 
voorbereiding, het programma, het verloop en de evaluatie van het seminar. 
 
Angst, wantrouwen, vooroordelen, onbegrip. Dit nemen de jongeren mee naar 
het seminar. Wat betekent het dan om tien dagen op een kamer te slapen met je 
‘vijand’? Om uit je eigen narrative te stappen en open te staan voor het verhaal 
van de andere kant? Wat doet het met je om discussies te hebben met je ‘vijand’ 
over de kernpunten van het conflict? Om te ontdekken dat je met mensen uit je 
eigen groep over deze belangrijke onderwerpen ook wezenlijk van mening kan 
verschillen? Om juist te ontdekken dat iemand uit de andere groep hetzelfde 
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denkt als jij? Welke invloed heeft dit op je? Een paar citaten van deelnemers 
geven misschien antwoord: 
“Ik denk nu niet meer in stereotypen, maar in mensen.” 
“Ik ga mijn familie vertellen wat er allemaal gebeurt in dit land!” 
“Ik wil graag Arabisch leren om hen beter te kunnen begrijpen.” 
“Ik wil me verdiepen in de verhalen van beide kanten, ik wil echt begrijpen wat er 
gebeurt.” 
“Ik heb nu vrienden aan de andere kant.” 
“Het is een van de meest sterke en krachtige ervaringen die ik gehad heb.” 
 
Het doel van het seminar is de ontmoeting; deelnemers zijn daarna vrij om met 
hun ervaringen te doen wat zij willen. Er zijn - bewust - geen verplichtingen voor 
deelnemers aan het seminar verbonden. We verwachten dat deelnemers tijdens 
het seminar elkaar zo dicht naderen dat zij graag in contact willen blijven met 
elkaar en ieder voor zich over zijn of haar gedrag, achtergrond en ideeën gaat 
nadenken, zonder dat dit een doel op zich is. Het seminar wordt als een unieke 
persoonlijke ervaring gezien. 
 
Gedurende dit jaar zal ik, of een van de (oud-)deelnemers, jullie op de hoogte 
houden van ontwikkelingen. Meer informatie over Stichting COME en de 
seminars kunt u in de tussentijd op onze website lezen: www.stichting-come.nl. 
 
        Maaike Hoffer 
        Projectleider Stichting COME 
        maaike.hoffer@gmail.com 
 

C.O.M.E. het avondmaalsproject.  
 
 
Iedere derde zondag van de maand staan wij met 
wat lekkers voor bij de koffie. 
Voor €1.00 kunt u daar dan wat van pakken, komt 
helemaal ten goede aan het project. 

 
Kerstmarkt 
8 december is er weer de kerstmarkt in Waverlo. 
Wij staan daar weer van 11.00 uur tot 16.00 uur als werkgroep met de M.O.V. en 
Wereldwinkel, met de producten van de wereldwinkel. 
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Voedselbank voor de kerst. 
Onze kerk is vrijdag 20 december open van 16.00 uur tot 17.00 uur voor 
inzameling voedsel voor de kerstvoedselbank. 
 
 
          Werkgroep Kerk in Actie, 
          Klaas van Hamburg 

Allerzielen 2013 
Zondag 3 november, de zondag na Allerzielen, herdachten wij in de dienst hen 
die ons zijn voorgegaan. In een volle kerk noemden we de namen van degenen 
die ons dierbaar zijn. De namen werden hoorbaar voor iedereen uitgesproken, of 
genoemd in de stilte van ons hart. Voor iedere naam werd een licht ontstoken. 
Centraal stond op het doopvont een glas in lood beeld speciaal vervaardigd voor 
deze dienst. 
Het staat iedereen natuurlijk vrij in het beeld te zien wat hij of zij erin ziet maar 
hier volgen enige suggesties voor de uitleg van de betekenissen. 
Binnen de Protestantse kerk hebben kleuren diverse betekenissen (in de 
Rooms-Katholiek kerk hebben een aantal kleuren een andere betekenis.) 

De kleuren 
• Groen - Vertrouwen 
• Rood - Lijden en liefde 
• Paars - Rouw 
• Geel - Licht 
• Zwart - Diepe rouw 
• Blauw - Trouw 
• Licht bruin - Omarmende liefde 
 
En van beneden naar boven gezien: 

De steen 
• Rots van geloof, vertrouwen. 
• Uit de diepte van mijn ellende roep ik tot u. 

De standaard 
Symboliseert het levenspad door de verschillende kleuren 
en vormen. 
• Het leven kent vele schakeringen van vreugde en heeft 

verdrietige aspecten. 
• Het leven/geloof bestaat uit vallen en opstaan. 
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De ronding (buitenste ring) 
• De buitenste ring symboliseert door het donker bruin overlopend in licht 

bruin/geel dat er altijd mensen naar je omkijken en de Heer zeker. 
• Omring de ander. 
• Kijk vooruit, kijk naar je medemens. 

De mensen 
• De mensen geven de gebondenheid met anderen aan. 
• De armen omhoog geven aan dat het niet vanzelf gaat, dat het soms veel 

moeite kost. 
• Compassie 
• Zorg voor elkaar en contact houden. 
• Hou je ogen gericht op, kijk vooruit en kijk om naar je medemens in al zijn 

facetten. 

De onderste cirkel 
• Op enig moment is er verdriet door verlies van je naaste of door ziekte in vele 

gradaties/kleur. 

De bovenste cirkel 
• Dat er ook weer momenten zijn dat er hoop en vertrouwen mag zijn. 
• Lichtpuntjes en liefde. 
           Herman ten Brinke 

Is Christus dan verdeeld? 
Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid 
 
Zondag 19 januari 2014 om 10.00 uur wordt de gebedsweek voor de eenheid 
van de kerken gevierd met een oecumenische dienst in onze kerk. Voorganger is 
Annette Melzer, het oecumenisch koor zal meewerken. Het materiaal is deze 
keer aangeleverd door de kerken uit Canada. We zullen bidden naar de vier 
windstreken, zoals de inheemse volkeren aldaar. In de vredeswens lichten we 
elkaar op: “Je bent een gave van God”. Intenties voor de voorbeden kunnen bij 
binnenkomst op een briefje worden geschreven. In de liederen zoeken wij onze 
eenheid: één zijn in verscheidenheid!  
      Namens de taakgroep oecumene:  Wim Locher 

Scholing pastoraal team 
  
Eenmaal per jaar organiseren wij met ons pastoraal team een scholingsavond. 
Deze avond beginnen we met een gezamenlijke warme maaltijd. 
Dit keer kwamen wij op woensdagavond 6 november, 18.00 uur bij elkaar.  
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Na een inleidend woordje van Annette, begonnen wij met een heerlijke soep met 
een Bijbels tintje namelijk linzensoep gemaakt door Herma, ik nodig Herma uit 
om het recept van deze heerlijke soep in de volgende “Samen” af te laten 
drukken. 
Vervolgens hadden wij keuze 
uit 2 heerlijke hoofdgerechten 
gemaakt door Barbara en 
Anna en we sloten af met 2 
heerlijke nagerechten door Nel 
gemaakt. 
Na deze goede maaltijd was 
het tijd voor het serieuze 
gedeelte van de avond, 
voorbereid door Annette 
hebben we ons bezig 
gehouden met het vraagstuk of 
onze gemeente 
“Ouderenproof” is. Dit 
onderwerp hebben we 
besproken aan de hand van 
een checklist voor het ouderenbeleid die ons aangereikt werd door het 
Protestantse dienstencentrum Zuid-Holland, Capelle aan de IJssel. 
Er ontstond een interessante discussie, kort samengevat kwamen we tot de 
conclusie dat wij met een kleine groep toch goed ons best doen de oudere 
gemeenteleden aandacht te geven waar nodig. Ook kwamen we weer tot de 
conclusie dat het ook (ik zou haast willen zeggen vooral) belangrijk is de 
jongeren bij de kerkgemeenschap te blijven betrekken. Onze vraag: waar is de 
groep tussen de 20 en 50? 
Over dit onderwerp gaan we op een ander moment nog eens verder 
discussiëren. 
De avond besloten we zo tegen 22.00 uur. Het was een goede avond met dank 
aan Annette die het onderwerp heeft voorbereid en de avond heeft geleid. 
         Namens het pastoraal team, 
          Lies Beijer-Zijderlaan 

Chanoeká  
Van 25 nov. t/m 5 dec. wordt het chanoeka-feest gevierd. Chanoeka betekent 
‘inwijding’; men viert de her-inwijding van de tempel in het jaar 164 voor Christus. 
Jeruzalem was in handen van een Seleucidische koning, Antiochus IV 
‘Epifanes’. Hij wilde de stad vergrieksen. In 169 v.C. plunderde hij de tempel, 
waar vanaf dat moment ‘de Heer des hemels’ of ‘Zeus Olympios’ gediend zou 
moeten worden. Hij onderdrukte de joden op een verschrikkelijke manier. Het 
gebeurde dat wetsgetrouwe joden in Torah rollen verbrand werden. Op Sabbat-
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vieren stond de doodstraf! Dit leidde tot de opstand van de Maccabeeën (of 
Hasmoneeën), die begon in 167 v.C., en uiteindelijk leidde tot de verovering van 
Jeruzalem. Op 25 kislev (Kislev is in onze kalender de tweede helft van 
november en de eerste helft van december) van 164 v.C. werd de tempel 
gereinigd van heidense smetten en opnieuw ingewijd. Er werd bij de her-
inwijding acht dagen feest gevierd. Er moest in de tempel altijd één bijzondere 
lamp, het ‘eeuwige licht’ blijven branden, maar die was nu gedoofd. En er was 
nog maar één kruikje met reine olie, normaliter genoeg voor één dag. Maar door 
een wonder brandde de lamp op deze kleine hoeveelheid toch acht dagen en 
nachten - de duur van het feest. 
In het nieuwe testament wordt het feest genoemd in Johannes 10: 22 En het was 
het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. 23 En 
Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 
(Bronnen: Kerk en Israel, NIK en Beth Yeshua.)     Marco Lenting  

De Ark van Noach 
 
Op een mooie, maar koude, dag gingen we met een groep van 23 mensen naar 
de Ark van Noach in Dordrecht. We verzamelden eerst bij de kerk en gingen 
vanuit daar naar Dordrecht. Eenmaal daar, na ongeveer anderhalf uur in de auto 
te hebben gezeten, wachtten we Annette en ook de kleine Wentings op. 
 
We volgden de witte 
olifantsporen naar binnen, en 
kregen daar een korte 
instructie over de speurtocht 
die we gingen doen. We 
moesten de sporen van de 
olifant volgen en alle 
figuurtjes binnen in de ark 
vinden en die op de kaart 
afknipsen.  
 
We liepen door de 4 
verdiepingen hoge ark en 
bleven (en dan spreek ik voor 
mezelf) in het begin nog op 
de route van de olifantsporen. Ik verzamelde zelf 3 of 4 figuurtjes voor het eten. 
We, alle kinderen, kregen ijs getrakteerd van Herman en iedereen kreeg wat te 
drinken van Annette. We aten gezellig met z’n allen aan een lange tafel, naja, de 
kinderen liepen net als dieren in het wild overal rond. 
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Na het eten ben ik niet verder gaan 
zoeken naar de figuurtjes. Ik ben met 
Anne en Dewi gewoon een beetje door 
de ark gaan lopen en we kwamen op 
gegeven moment Bart, Jan en Sven 
tegen. Ze waren een politie spel aan 
het spelen, en ja hoe groot ik ook 
word, ik zal het denk ik altijd wel leuk 
vinden om als klein kind te rennen en 
me te verstoppen in een groot doolhof, 
zoals de ark. Ik deed dus samen met 
Anne en Dewi mee aan het spel, 

teams werden verdeeld en toen moesten we vluchten… 
 
We konden het spel niet helemaal afmaken, want we werden naar de 
bioscoopzaal geroepen om te verzamelen. Ik kreeg het niet mee, slim slim slim, 
en kwam als een na laatste daar aan. We hebben de film afgekeken en gingen 
daarna naar huis. 
Al met al een super leuke dag! 
            Marleen Geven 
 

All Together in CONCERT 
15 februari 2014 

Gospelkoor All Together in CONCERT 
Thema: INSPIRATIE 

 
 

In 2014 bestaat Gospelkoor All Together 6 ¼ jaar: 
dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan 

en we nodigen u uit om dit samen met ons te vieren. 
Het concert “inspiratie” staat gepland op zaterdag15 februari 

en zal beginnen om 19.30 uur in onze kerk. 
Er zal een 18-tal liederen ten gehore worden gebracht, 

begeleid door tekst en uitleg over de opbouw van het repertoire. 
Na afloop is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een drankje. 

Kaarten kunnen worden gereserveerd op alltogether@pkn-didam.nl à € 7,50 per 
stuk. Wees er snel bij: vol is vol. 

 
Bij deze heten we u van harte welkom!! 

 Namens de concertcommissie van All Together,  
            Wim Locher 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
Verslag van de vergadering d.d. 17 oktober 2013 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans €   171,00 
Mevr. Folmer               €   165,00 
Mevr. Hendriksen   €     70,60 
De heer Mintjes €     91,00 
Mevr. Westenberg €     23,35 
Mevr. Horjus niet aanwezig  
Mevr. Boon niet aanwezig 
Totaal €   520.95 
 ======= 
 
De volgende keer nemen we de tellingen van mevrouw Boon en mevrouw Horjus 
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 20 februari 2014 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 

Gerda Vreeman-Jansen 
Drostlaan 2 
6941 AB Didam. 
Tel.  0316-225111 
E-mail g.vreeman@concepts.nl   

Inloopmiddag 

  
De eerste inloopmiddag hebben we weer achter de rug waar we met ca. 20 
personen bij elkaar waren. Met blijdschap hoorden we dat Henk Vreeman weer 
in redelijk goede doen is. 
Deze middag moest hij voor controle naar het ziekenhuis, maar volgende keer 
hoopt hij weer aanwezig te zijn om samen met Ine ons weer van koffie/thee en 
later van frisdrank te voorzien. Garry showde weer haar zelfgemaakte kaarten 
waarvan de opbrengst bestemd is voor het Rode Kruis. 
De volgende middag is op 12 december a.s. weer vanaf 14.30 uur in het zaaltje 
bij de kerk. 
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Iedereen is weer van harte welkom, ook degenen die nog niet geweest zijn en 
toch wel nieuwsgierig zijn. Loop gerust binnen. We hebben geen vaste 
aanvangstijd en eindigen om ca. 16.30 uur. 

             Jan Hagen 

Donkere dagen 
 
Al 50 jaar een luisterend oor; ook tijdens de donkere dagen 
 
De wintermaanden en de feestdagen staan voor veel mensen in het teken van 
gezelligheid en ontmoetingen met familie en vrienden. Maar het is ook een tijd 
waarin mensen extra worden gemist en waarin mensen meer worden 
geconfronteerd met eenzaamheid. Daarom is Sensoor 24 uur per dag en 7 
dagen per week bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. Anoniem en 
vertrouwelijk. Voor iedereen. We doen dit overigens dit jaar inmiddels 50 jaar in 
Gelderland! 
 
Juist rond de feestdagen is er behoefte aan contact. Maar mensen die kampen 
met verlies, gezondheidsproblemen of een gevoel van eenzaamheid, hebben 
niet altijd iemand in de buurt om hun verhaal aan kwijt te kunnen. De ‘donkere 
dagen’ kunnen er voor zorgen dat mensen zich ‘donker’ gaan voelen. De angst, 
eenzaamheid of problemen stapelen zich dan op. Ook de huidige financiële 
situatie kan deze gevoelens versterken. Werkeloosheid, onzekerheid of 
financiële problemen maken dat niet iedereen zorgeloos van de feestdagen en 
winter kan genieten. Het is dan prettig om te weten dat er altijd iemand is bij wie 
je je verhaal kwijt kunt en die naar je luistert.  
 
De professioneel opgeleide vrijwilligers van Sensoor bieden een luisterend oor 
aan iedereen die daar behoefte aan heeft. 24 uur per dag en 7 dagen per week 
via de telefoon 0900 – 0767 (5 ct per minuut) maar ook via chat of e-mail, kijk 
daarvoor op www.sensoor.nl. 
 
                                                                                                              Ingezonden mededeling van 
 
 
 
 
 
 
Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de website PKN 
Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze ook op de website beschikbaar is. Ga naar 
de website www.pkn-didam.nl , klik op Actueel en vervolgens op Kerkblad SAMEN. 
U kunt er ook direct naar toe via: 
www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen   
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Inloopochtenden Meulenvelden 
We  hebben weer fijne ochtenden gehad met elkaar en daarom gaan we ook het 
volgend jaar weer door met de inloopochtenden in Meulenvelden. Hier volgen de 
data voor de eerste maanden in het nieuwe jaar. Dat zijn steeds 
woensdagochtenden: 22 januari, 26 februari, 26 maart, 16 april en 21 mei, 
telkens vanaf half elf in Waverlo. U kunt dan weer met dominee Annette Melzer 
en met elkaar praten over geloof en al de dingen die ons dagelijks bezig houden. 
Ook degenen die buiten Meulenvelden wonen en tot de doelgroep (=ouderen) 
behoren zijn van harte welkom. En mocht het vervoer een probleem zijn dan 
kunt u opgehaald worden, bel ons dan even, met hartelijke groeten, 
 

Nel Blom tel. 228655, Riet Kooij tel. 223380 
 

Winteractiviteit 
 Zondag 26 januari 2014 is de winteractiviteit gepland.  
 
Zoals gebruikelijk in de winter blijven we in de kerk, 
iedereen kan aansluiten, de activiteit heeft te maken met 
de invoering van het nieuwe liedboek! 

 
Wat precies blijft nog een 
verrassing! 
 
Schrijf de datum vast op of geef u vast op bij Anneke! 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via 

mail : lakz@planet.nl of telefonisch : 221752 
Liefst vóór 20 januari ! 
 
 
 
 
 

De evenementencommissie 
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Personalia 
Bedankje 
 
Lieve gemeenteleden, 
 
Wat ben ik op een bijzondere manier bedacht geworden tijdens de periode van 
mijn rugproblemen met zoveel mooie kaarten, bloemen, bakje soep, potje 
druivengelei, telefoontjes en bezoekjes. 
Dat medeleven heeft me goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor! 
Het gaat nu met mij steeds beter. Ik kom na 2 maanden weer buiten en ik ben 
heel dankbaar dat ik weer zo ver ben opgeknapt. 
        Hartelijke groeten van Dini Luitwieler 

 
Overleden 
• 14 oktober 2013   Mevr. M. van Mackelenberg, Dahliastraat 8 

 
Gevestigd 
• Dhr. G. Kolenbrander  Tesma 68 
• Mevr. E. Grootherder  Tatelaarweg 20 

 
Vertrokken 
• Naar Duiven   Mevr. Hartsteen-Wesche Kerkstraat 22-2 
• Naar Zevenaar  Dhr. M. van Dam  de Plataan, 195 
• Naar Arnhem  Dhr. J. Dijkstra   de Els 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 2014, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
01 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer (1e Advent) 
 17.00 uur Oecumenische Adventsvesper,  
  m.m.v. het oecumenisch koor 
02 dec 19.45 uur All Together 
03 dec 19.30 uur Cantorij 
05 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - r.-k. voorganger 
08 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
  (2e Advent) 
 17.00 uur Oecumenische Adventsvesper,  
  m.m.v. het oecumenisch koor 
09 dec 19.45 uur All Together 
10 dec 19.30 uur Cantorij 
12 dec 14.30 uur Inloopmiddag, kerk 
12 dec 19.45 uur Kerk in Actie. - kerkhuis 
15 dec 10.00 uur Carolsdienst, mw. ds. A.U. Melzer (3e Advent) 
 17.00 uur Oecumenische Adventsvesper,  
  m.m.v. het oecumenisch koor 
17 dec 20.00 uur Diaconie (kerkhuis) 
20 dec 16.00 uur Inzameling levensmiddelen voor de Voedselbank 

(kerkportaal) 
21 dec 15.30 uur Kerstdienst in Meulenvelden – mw. ds. A.U. Melzer 
22 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen  
  (4e Advent) 
 17.00 uur Oecumenische Adventsvesper,  
  m.m.v. het oecumenisch koor 
24 dec 18.30 uur Kinderkerstdienst 
 21.30 uur Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer, m.m.w. de Cantorij 
25 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer  
  (1e kerstdag), m.m.v. All Together 
29 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
31 dec 19.00 uur Oudejaarsavonddienst, dhr. H. Makkinga, Didam 
 

    2014 
 
05 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering),  
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
09 jan 19.45 uur Kerk in Actie. - kerkhuis 
12 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. W.E. Onderwaater, 

Aalten 
15 jan 20.30 uur Evenementencommissie, t.h.v. Desiré Wenting 
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