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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba.  
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kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
                 Stand januari 2014 
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Voorwoord 
 

Bij het avondmaal groeten wij elkaar met: 
 
De vrede van Christus  
 
De vrede van Christus, 
De vrede van Christus, 
Van Hem die kiest voor het leven. 
De vrede van Christus zal jou en zal mij 
En al wie gelooft bereiken. 
 
De vrede van Christus,  
De vrede van Christus, 
Van Hem die kiest voor het leven, 
Zij komt om een plaats bij ons in dit uur, 
Ontvang haar met grote blijdschap. 
 
De vrede van Christus,  
De vrede van Christus, 
Van Hem die kiest voor het leven., 
Zij zoekt zich een weg en leeft pas als jij 
Bereid bent om haar te delen.  
 

       Uit:Hoop van alle volken 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 19 januari t/m zondag 2 maart 2014 
(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 
We starten de Epifanietijd met het gebed om eenheid. Bidden is noodzakelijk, 
gebed schept ruimte voor nieuwe stappen, want al van oudsher weten we dat 
gebed je niet alleen kan troosten, maar ook de helderheid en ruimte in jezelf kan 
scheppen voor nieuwe stappen. Opeens weet je dan wat je te doen staat. 
Meditatie, gebed brengt je naar de grond en de basis van je bestaan. Mooi om 
dat wereldwijd samen te doen, een goede start van het nieuwe jaar. 
 
Op de zondagen in de Epifanie volgen we het oude rooster van de kerk der 
eeuwen. Voor sommigen zullen het bekende verhalen zijn over de opdracht 
mensenvissers te worden, over de zaligsprekingen, het licht der wereld, de wet 
van het koninkrijk, de vraag naar volmaaktheid en de zondag van de leliën des 
velds. Maar zo naast elkaar is het ook een weg van ‘leren’, van catechese, dat 
niets anders betekent dan je opnieuw te laten inspireren wat de oude 
woorden nu, in jouw eigen leven kunnen betekenen, of je op school zit, 
examens moet doen, je opleidingen kiest, in rouw bent of verdrietig, in 
ziekte of vol energie … op zondag zoeken we met elkaar en ook ieder voor 
zichzelf een moment op van bezinnen, van het besef dat we er niet alleen voor 
staan. 

19 januari 2014 – 2e zondag na Epifanie 
Start Week van Gebed voor de Eenheid: oecumenische 
viering 'Is Christus dan verdeeld', m.m.v. de taakgroep 
oecumene, Protestantse Kerk aan de Torenstraat 

10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Oecumene, zie toelichting blz 12 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
 
Deze dienst is voorbereid door Christenen uit Canada. Toen na de oorlog veel 
Nederlanders emigreerden naar Canada, hebben we ook onze kerkelijke 
verdeeldheid geëxporteerd: iedere Nederlandse richting kreeg een Canadese 
variant. Daar moesten we weleens om glimlachen, maar het was natuurlijk een 
spiegel van wie wij zelf zijn. Daarom is het mooi dat vanuit Canada het thema 
van deze gebedsweek is aangereikt: ‘Is Christus dan verdeeld?’- de vraag die 
Paulus al zo dringend stelde. Het begint ermee dat je gelooft dat Christus één is 
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en zijn kerk dus ook. Gaandeweg moet je daar naar leren doen. En wat staat er 
tussen geloven en doen? … Bidden. Hiervoor willen we deze zondag 
gezamenlijk en met overtuiging ruimte maken. 

26 januari 2014 – 3e zondag na Epifanie, start gebruik Nieuwe Liedboek, 
    m.m.v. Cantorij en All Together 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Catechese en Educatie, zie toelichting blz. 13 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 49:1-7, Matteüs 4:12-22 (vissers van mensen) 
 
Vorig jaar mei verscheen het nieuwe Liedboek (NLB). Tot dan werd in de PKN 
het gezangboek uit 1973 gebruikt met daarnaast in onze gemeente ‘Zingend 
Geloven’ en ‘Tussentijds’. De afgelopen jaren is er op het gebied van het 
geestelijke lied veel in beweging, de gemeenschap van de kerk is pluriformer 
geworden.  
Zingen doen we overal. In de kerk zijn dat liederen die geïnspireerd zijn door de 
bijbel, het geloof en de traditie. Een goed geestelijk lied is een rijkdom, het zingt 
over de hoogte en diepte van het leven maar dan voor Gods aangezicht, rake 
teksten en melodieën. De psalmen zijn tot aan vandaag niet uit onze zang weg 
te denken, liederen zijn het van koning David, maar je moet ze leren verstaan. 
Elke zondag zingen we er één en kijken naar de tekst. Oog krijgen voor de 
beweging in de muziek helpt dan erg bij het leren verstaan. Muziek kan dan een 
soort ‘preek’, uitleg en verkondiging, voor je worden.  In het nieuwe liedboek zijn 
alle 150 psalmen opgenomen. Nieuw is dat sommige psalmen nu op 
verschillende melodieën te zingen zijn. Gelukkig mogen we ons prijzen dat zowel 
de Cantorij als All Together ons helpt daarin een weg te vinden. 
Deze zondag zullen we na de dienst u de opzet en de achtergrond van het 
nieuwe liedboek vertellen. Met veel zorg hebben de makers van het liedboek een 
schat aan liederen geselecteerd: Psalmen, lofliederen, dankliederen, gebeden. 
Oude vertrouwde, maar ook hele nieuwe. Liederen uit andere landen, liederen 
voor kinderen. Teksten voor gebed en meditatie. Het Liedboek gaat over het 
leven. Over u. Na een inleiding willen we u op speelse wijze kennis laten maken 
met het nieuwe liedboek. Geef je op voor de middag: dat kan via de website en 
bij Anneke Ketterink namens de Evenementencommissie (lakz@planet.nl / 
0316-221752)  
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2 februari 2014 – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Helpende Hand : Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Sefanja 2:3; 3:9-13, Matteüs 5:1-12 (zaligsprekingen) 
 
‘Geluk is een vlinder: hoe meer je er achteraan jaagt, des te harder vlucht het 
van je vandaan en des te beter verstopt het zich. Maar als je ermee stopt om het 
na te jagen en je andere dingen gaat doen, dingen die nuttiger zijn dan het 
najagen van persoonlijk geluk, dan zal het stiekem van achteren naar je toe 
vliegen en op je schouder gaan zitten’ 
Waar komt geluk vandaan? Dat is de vraag die we ons vanochtend stellen. 
Jezus schetst een levenshouding, veel jonge mensen in onze tijd maken 
vergelijkbare keuzes: niet jagen en najagen, maar leven in het nu, delen, leren. 
Leren ook om, om te gaan met de onzekerheden van onze tijd. Een baan is niet 
vanzelfsprekend, pensioen voor jongeren … je weet het niet. Er komen andere 
waarden in beeld. Misschien dat deze oude tekst daar een steentje aan kan 
bijdragen. 
 
6 februari 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

9 februari 2014 – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei, zie toelichting blz. 13 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Piet Luitewieler 
Lezingen : Jesaja 43:9-12, Matteüs 5:13-16 (licht der wereld) 
 
We lezen een paradoxale opdracht: ‘wees het zout der aarde, wees het licht der 
wereld’, en dan staat er ook: ‘maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout gemaakt worden’? Medelijden met de chemicus onder het gehoor 
is hier wel op z’n plaats. Hoe kan zout nu ophouden zout te zijn? Of het andere 
verwarrende bijna absurde voorbeeld: hoe kan een licht onder de korenmaat nog 
schijnen? Is wat Jezus letterlijk zegt ook wat Hij bedoelt? Moeten we er zo hier 
en daar een smiley tussen denken, toegeven dat hij ons op het verkeerde been 
zet? Zout is zout, toch? Natuurlijk ben je dan het zout van de aarde, als je 



7 

eenmaal dat woord hebt gehoord en ontvangen. Of wordt dat lastig, of is het 
beeldspraak, of heeft het een dubbele bodem? Jezus probeert mensen te 
verbinden, ook door zijn manier van spreken.   

16 februari 2014 – 6e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Bikkel 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluider : Wim Bikkel 
Lezingen : Deut. 30:15-20, Matteüs 5:17-26 (de wet van het 

koninkrijk) 
 
In Mozes' woorden heeft de Eeuwige trekken van een jaloers, zeer verliefd 
iemand die de aanbedene smeekt: ‘Kies voor Mij – dan zul je weten wat leven is. 
Zonder Mij heb je geen leven’. Het leven hangt ervan af … wiens leven? Niet 
alleen moet de gemeenschap weten wat leven is – maar Gods leven hangt er 
ook van af. Pas als mensen kiezen voor een leven met geboden, wordt de 
wereld zoals God die bedoelt. Voor Jezus, als een 2e Mozes, is dus de wet van 
levensbelang. 
 

23 februari 2014 – 7e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-

Zemmelink, Aalten 
Collecte : Kledingbank 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Exodus 22:21-27, Matteüs 5:33-48 (volmaaktheid) 
 
Voor wie het aandurft over grenzen te gaan, die het uitzonderlijke gewoon doét; 
voor wie de andere wang toekeert, voor wie voordoet dat het kan, leven zonder 
geldingsdrang en vergeldingsdrang; voor wie te vaak zijn of haar neus gestoten 
heeft, een uitgestoken hand afgeslagen zag, met te veel wantrouwen bejegend 
werd, om het nog te durven anders te zijn, voor wie met vallen en opstaan kiest 
om in het geloof te staan … met elkaar buigen we ons over de droom: de wereld 
als plek van groei, vrede en betrouwbaarheid. 
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2 maart 2014 – 8e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Marian Lenting 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 49:13-18, Matteüs 6:24-34 (leliën op het veld) 
 
Op deze laatste zondag van de Epifanie, vlak voor Aswoensdag en het begin 
van de vastentijd, nog een keer een stuk uit de Bergrede: Jezus' droom van een 
leefbare samenleving. Deze keer woorden waarin de zorgen om het dagelijks 
bestaan tot het uiterste worden gerelativeerd. Wat is het belangrijkste? 
Godsvertrouwen. Iets waar je dag in dag uit je in kan oefenen en kan leren erop 
te vertrouwen: we zijn geborgen in Gods hand. 
 
Elke ochtend 
Elke ochtend, tussen het aandoen 
Van zijn linker- en zijn rechterschoen 
Trekt zijn hele leven even langs. 
Soms komt de rechterschoen er dan  
bijna niet meer van. 
(Judith Herzberg) 
 
6 maart 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k.voorganger 
 

Van de predikant 
Het nieuwe jaar is begonnen, de plannen zijn gemaakt voor de komende tijd:  
Allereerst de winteractiviteit waar we feestelijk het gebruik van het nieuwe 
Liedboek markeren. Veel bekende liederen staan erin, mooie nieuwe. Sommige 
daarvan hebben we al in de afgelopen maanden gehoord dankzij de cantorij en 
All together. Dan 15 februari het concert van All together. 6 ¼ jaar zingen ze al 
voor ons! Om trots te zijn, niet alleen voor de medewerking in alle mooie 
diensten, maar ook hoe het koor bijdraagt aan de opbouw van de gemeenschap. 
Omzien naar elkaar, oud en jong samen rondom een groot gevarieerd repertoire. 
U komt toch ook de 15e!! 
 
Nieuw is ook de 3-avonden kunst en geloof met een excursie naar het 
Rijksmuseum. Ik ben erg blij om daarin samen te werken met pastor Margot 
Dijkman die veel kennis heeft op dit gebied! 15 januari in de Mariakerk. Als kerk 
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hebben we ook op dat gebied een enorme schat die op deze wijze tot verdieping 
van je geloof kan bijdragen én een belangrijke bijdrage heeft geleverd in cultuur 
en samenleving.  
 
Ook de Bijbelkring gaat verder. En opnieuw mogen we leren met elkaar en van 
elkaar onder de leiding van ds. Leen den Besten. In onze tijd een mooi moment 
om je te verdiepen in de traditie en te ervaren wat de oude teksten aan diepte in 
zich dragen. 
 
De kerst was bijzonder. Zo klein onze gemeenschap is, zo gevarieerd waren de 
4 diensten. Beginnend in Meulenvelden met All Together en het nieuwe 
kwetsbare kinderkoor; het stond symbool voor kracht én kwetsbaarheid, voor de 
wereldomvattende boodschap in een tijd waar er veel onrust is onder de 
bewoners van Tesma, die vlak voor kerst te horen kregen dat ze moesten 
verhuizen. Als gemeenschap stonden en staan we om hen heen op zoek naar 
een goede oplossing. 
 
Het kinderkerstfeest: wat een helpende handen!! die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Dank ook aan allen die thuis de nodige spanning rondom het spel 
hebben opgevangen. De levende kerststal, de midwinterhoorn, chocomelk, 
muziek, het podium, de herinrichting van de stoelen …. En dan was het voor de 
kerstnachtdienst ook allemaal weer als vanouds. De cantorij heeft haar vaste 
plek in deze dienst, het duet, de nacht stil en kostbaar. En bijna als met Pasen 
gaan we dan van de stilte in de nacht over naar de glorie van de ochtend. Het 
was mooi om te zien met hoe velen we samen vierden. 
 
Ik wil iedereen bedanken die deze diensten hebben mogelijk gemaakt, in het 
bijzonder de koster, de organist en de cantrix. Zonder jullie steun en vertrouwen 
lukt dit niet, echt teamwork. Dank. 
 
Nu zijn we in de tijd van de Epifanie, het feest mag nog even na golven tot aan 
maart dit jaar. Het zijn witte zondagen, feestzondagen, waarin we de kern van de 
komst van Christus lezen, bezingen en overdenken.  Waar geloof je in? Carel ter 
Linden heeft er een zeer persoonlijk boek over geschreven: ‘wat doe ik hier in 
GODSNAAM?’. Waarin kan geloof in je leven van belang zijn? Misschien is het 
een idee om, met wie zin heeft, dit boek samen te lezen en aansluitend met  
ds. van der Linde erover in gesprek te gaan. Zin? 
 
Ook met de kinderen, jongeren hebben we weer een bijzonder project op het 
oog in de 40-dagentijd. We gaan ons gedurende de zondagen van de 40-
dagentijd voorbereiden op een bezoek aan de synagoge in Groningen met het 
thema ‘cool in de sjoel’ een ontdekkingstocht daar ter plekke onder leiding van 
een gemeentelid van de sjoel. Zo lukt het toch steeds weer om catechese te 
verbinden met de kinderkerk , dank zij de steun van de joppers. 
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Een plan dat al lang op het verlanglijstje staat is het ‘eethuis’. Samen eten eens 
in de maand en daaraan een moment van bezinning koppelen. Met, voor en door 
elkaar. In kleine kring gebeurt het al, maar misschien is het een idee om te kijken 
of er meer belangstelling voor is. Laat het weten aan mij of de scriba. 
 
Zo begint het nieuwe jaar met veel activiteiten. Bij alles weten we dat we ons als 
gemeenschap, richten op het doorgeven van het geloof in woorden, muziek en 
daden. Een plek willen we met en voor elkaar zijn waar je op adem kan komen, 
waar je samen kan leren en waar als het nodig is je de ander helpt zijn weg te 
vinden, oud en jong. We bouwen, zo klein en gebrekkig soms, ook aan 
gemeenschap van Christus. Zal het ooit anders geweest zijn? 
 
Een gezegend en inspirerend 2014 
           ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
 
Een nieuw jaar is begonnen, een mooi moment om terug en vooruit te kijken. 
Laten we eerst terug kijken. We mogen terugzien op een aantal bijzondere 
diensten in de afgelopen periode. In de laatste twee maanden van het jaar 
stapelen deze diensten zich, uitmondend in het kerstfeest.  
Voordat we met de advent beginnen, herdenken we onze dierbaren. Dit is een 
dienst vol met emoties. Bijzonder dit jaar was “het oog”. Een symbolisch beeld 
waarin je allerlei Bijbelse waarden kan terug zien. Vervolgens begon de 
adventcyclus. Met zoals gebruikelijk om 17.00 uur de vespers. Een moment van 
bezinning in een tijd van drukte, een moment om even stil te staan, voor te 
bereiden. Voorbereiding voor een feest is wellicht net zo belangrijk als het feest 
zelf. Meewerken aan de voorbereiding kan het feest wat extra’s geven. Wij 
mogen ons rijk voelen dat we zo’n variëteit aan diensten kunnen realiseren. Dit is 
alleen mogelijk omdat zovelen zich inzetten voor onze geloofsgemeenschap en 
de oecumene. Ook de kinderen hebben zich voorbereid, op hun eigen wijze en 
voor een speciale dienst. Het mooie van deze kinderdienst was dat na afloop 
kinderen en volwassenen het over sterren en stippen hadden. De sterren die 
symbool staan voor de goede dingen. Hieraan gekoppeld de boodschap dat het 
van belang is je te richten op de goede dingen en niet op de tekortkomingen van 
jezelf en van de ander. Als je de vier adventsdiensten op je laat inwerken met 
daarin een belangrijke rol voor vier vrouwen, dan is het toch verwonderlijk dat 
het evangelie geleid heeft tot een kerk waarin vrouwen veelal een 
ondergeschikte rol mochten vervullen. Eén van de advent diensten was de 
Caroldienst, voor het tweede jaar. Een dienst met veel zang, dank aan alle 
zangers, en veel schriftlezingen met korte toelichtingen daarbij. Een dienst 
waarin u, in vogelvlucht,  werd meegenomen door de Bijbel. 
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Na de voorbereiding volgt dan het kerstfeest zelf, een feest in twee delen. De 
kerstnachtdienst en de kerstochtendienst kunnen nauwelijks zonder elkaar. Als u 
in de gelegenheid was om beide te bezoeken, dan hoop ik dat u dezelfde 
ervaring had: je wilt beide niet missen. Dan op de kerstochtend, een feestelijke 
dienst, niet alleen door de muzikale bijdragen middels zang, trompet, orgel en 
klavier, maar ook door meegekomen familie van velen. Zo hebben we met velen 
dit mogen beleven. Een dienst waarin de hele kerstperiode nog even werd 
doorlopen, zodat eventuele missende delen werden opgevuld en je werd 
herinnerd aan wat vooraf was gegaan. 
 
Zo’n overzicht maken als predikant, zo’n samenhang creëren kan het beste als 
je zo veel mogelijk zelf voorgaat in de kerstperiode. Dat is een keuze die we 
gemaakt hebben. De consequentie van deze keuze is dat in andere periodes 
van het jaar, en met name in de zomerperiode, het vooral gastpredikanten zijn 
die voor zullen gaan. 
 
Zo komen we automatisch in het nieuwe jaar. Wat staat er te gebeuren in 2014? 
Een jaar waarin we met het nieuwe liedboek gaan werken. Het nieuwe liedboek 
staat centraal in de winteractiviteit. Komt allen die zondag, het belooft weer een 
mooie dag te worden. 
 
De maand daarop viert All Together het 6 ¼-jarig bestaan. Bijna niet te geloven 
dat het zo lang geleden is dat hiermee werd gestart. Een mooi voorbeeld dat ook 
in deze tijd nieuwe initiatieven tot een concreet resultaat kunnen leiden. 
 
De maand daarop start alweer de voorbereiding op Pasen. 
 
Naast onze diensten vinden er allerlei ondersteunende activiteiten plaats. Ik wil 
er één noemen en dat is de Actie Kerkbalans. U heeft daarvoor de jaarlijkse 
toelichting ontvangen. Als kerkenraad hopen we dat u ook in 2014 onze 
geloofsgemeenschap financieel wilt ondersteunen. Naast deze financiële steun 
is ook uw inzet onmisbaar. Mogen wij daarop weer rekenen? Net zoals in het 
afgelopen jaar, op welke wijze en in welke mate dan ook? Mag ik u afsluitend 
voor 2014 alle goeds toewensen, dat het een jaar met veel sterren mag worden. 
            Johan Boelee 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van Kerkrentmeesters 
Kerkbalans 2014 
Alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 jaar, worden in de periode van 
12 t/m 26 januari benaderd voor hun vrijwillige bijdrage in 2014.   
Om de kosten van onze kerkelijke gemeente ook in 2014 te kunnen dekken, 
vragen wij u zorgvuldig te overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt 
opbrengen. 
Meer informatie treft u aan in de Kerkbalansenvelop die u wordt aangeboden. 
 

Eindejaarscollecte 2013 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot nu toe (31 december) is reeds een bedrag van € 620,-- ontvangen. 
 

Kerkbalans 2013 
Bedrag dat in januari 2013 is toegezegd: € 43.113,-- 
Tot heden (31 december) hebben wij een bedrag van € 41.993,--  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 
 

Collecten 
Enkele collecten die we graag nader bij u toelichten. 

Oecumene - Geloven in verbondenheid, zondag 19 januari 2014 
Aan het begin van de week van het gebed (19 tot en met 26 januari), is de 
landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de Oecumene. In 
deze week worden we als christenen opgeroepen om eensgezind te zijn. Vanuit 
die oproep zoekt de Protestantse Kerk naar overeenkomsten in geloven en zoekt 
ook op verschillende terreinen samenwerking met andere kerken en 
geloofsgemeenschappen. Zo neemt de Protestantse Kerk deel aan de 
Wereldraad van Kerken en is in 2013 in samenwerking met acht verschillende 
kerkgenootschappen het nieuwe liedboek  
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uitgebracht. Sinds enkele jaren organiseert de Protestantse Kerk samen met de 
Rooms-Katholieke Kerk, EO, RKK en het Nederlands Bijbelgenootschap The 
Passion. Met dit jaarlijks terugkerende evenement vlak voor Pasen worden meer 
dan een miljoen mensen bereikt met het Evangelie, niet alleen kerkleden, maar 
ook mensen die niet (meer) in de kerk komen.  
De opbrengst van de collecte is bestemd om deze en andere oecumenische 
activiteiten nu en in de toekomst mogelijk te maken. 
 

Catechese & Educatie – Waar geloof verder gaat, zondag 26 januari 2014 
Op zondag 26 januari is de landelijke collecte bestemd voor catechese en 
educatie in de Protestantse Kerk. Via de catechese kunnen jongeren vanuit een 
veilige plek leren wat geloven betekent. Catechese geven vraagt in deze tijd veel 
van de mensen die zich daarvoor inzetten. Gelukkig staan zij er niet alleen voor. 
Er zijn mogelijkheden voor training en toerusting via het toerustingscentrum van 
de Protestantse Kerk. De jeugdorganisaties JOP en HGJB ontwikkelen speciale 
materialen voor de catechese, verzamelen kennis over catechese en zijn een 
vraagbaak voor catecheten. Met de opbrengst van de collecte blijft de toerusting 
van catecheten mogelijk. Dan kan de kerk blijvend investeren in de 
geloofsopbouw van jongeren en is er hoop voor de kerk van de toekomst, omdat 
‘het geloof verder gaat’.  
 

Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in Jorwerd, zondag 9 
februari 2014 
Op zondag 9 februari staat de pioniersplek Nijkleaster in Jorwerd centraal in de 
collecte voor Missionair Werk en Kerkgroei in de Protestantse Kerk in Nederland. 
Ds. Hinne Wagenaar is als predikant verbonden aan deze pioniersplek. 
Nijkleaster wil een ‘klooster nieuwe stijl’ zijn, waar mensen rust, inspiratie en 
gemeenschap kunnen vinden. Men kan er terecht voor kloosterwandelingen op 
woensdagochtend, de ‘Nijkleasterdei’ op de derde zaterdag van de maand en 
een programma op maat voor groepen. In de nabije toekomst wil men graag een 
eigen kloosterpand met overnachtingsmogelijkheid realiseren.  
Mensen van allerlei achtergronden komen naar Nijkleaster voor de stilte, voor de 
vieringen of voor de contacten. De bezoekers hebben gemeen dat ze stil willen 
worden voor God en willen ervaren wat dat met hen doet. Een pioniersplek als 
Nijkleaster opzetten kost geld. De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
deze en andere pioniersplekken van de Protestantse Kerk. 
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Opbrengst collecten in het vierde kwartaal 2013 
 

 

Collectebonnen  
U kunt de collecte ook betalen met bonnen. De kaarten kosten € 15,--  Daar 
krijgt u 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen van € 1.00 voor. Vraag er naar bij 
één van de leden van het College van Kerkrentmeesters. De kaarten kunnen 
contant betaald worden, maar er is ook gelegenheid deze zo snel mogelijk per 
bank te betalen.  
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

       €
Avondmaalscollecte
Project Bangladesh 3x 189,50 

Hoofdcollecte
Kerk en Israël 40,89 
Ned. Bijbelgenootschap 76,35 
Hervormingsdag 57,46 
Missionair werk en kerkgroei 63,57 
Pastoraat 64,22 

Werk in onze eigen gemeente 63,80 
Kinderkerk 80,20 

Algemeen diaconaal werk 86,30 
Kerk in Actie – zending 116,36 
Kerk in Actie – werelddiaconaat 57,05 
Kerk in Actie – diaconaat 44,61 
Kerk in Actie – kinderen in de knel 2x 316,08 
Voedselbank 176,65 
Lepra Stichting 100,12 

Uitgangscollecte
Werk in onze eigen gemeente 14x 836,47 

Totaal 2.369,63 
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Verhuur kerkzaaltje en huiskamer 
Geef geplande activiteiten zo snel mogelijk door aan Ap Folmer (tel. 225961). 
Maar ook wijzigingen moeten meteen worden gemeld, want anders kunt u voor 
vervelende verrassingen komen te staan! Wij zijn niet de enige gebruikers van 
deze lokaliteiten, ook derden maken er regelmatig gebruik van. 
 

Ledenregistratie 
Per 1 januari 2014 is de stand voor de Protestantse gemeente te Didam als 
volgt: 
 
       Leden  Meegeregistreerden 
 
Doopleden   m  100     20 
     v  113     14  
 
Belijdende leden  m  114  
     v  164 
 
Geen doop of belijdenis m       82 
     v       65 
       -----    -----   
Totaal      491    181 
 
Bron: LRP (ledenregistratie PKN)   

            Wim Kooijman 

College van Diakenen 
Begroting 2014 Diaconie Protestantse Gemeente Didam 
 
Zoals elk jaar publiceert de Diaconie ook dit jaar weer de begroting voor 2014. 
Deze begroting is toegelicht en goedgekeurd door de kerkenraad in de 
vergadering van 18 november 2013.  
 
De inkomsten worden geschat op ca. € 13.400,--, we zullen naar verwachting ca. 
€ 14.800,-- uitgeven, het tekort van ca. € 1.400,-- zal worden aangevuld uit ons 
vermogen. 
 
Er is door de diaconie een 5 jaren plan gemaakt met de volgende accenten: 
• De Diaconie heeft besloten in de komende jaren minimaal ca. € 7.000,-- per  

jaar, hoofdzakelijk gefinancierd door opbrengsten uit het vermogen, te 
besteden aan diaconale activiteiten. De verdeling: 50 % naar plaatselijke 
hulpverlening, 25 % binnenlands diaconaat en 25 % werelddiaconaat. 
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Ondanks eventuele tegenvallers in deze crisistijd willen we dit bedrag de 
komende jaren handhaven. Mocht het gereserveerde bedrag niet toereikend 
zijn, dan zal worden bekeken of we ons vermogen verder moeten aanspreken.  

• De ondersteuning aan activiteiten zoals Solidariteitsfonds, 
SchuldHulpMaatjes, individuele noodhulp, Voedsel- en Kledingbank heeft 
onze prioriteit bij de plaatselijke invulling.  

• Komende jaren zal circa. € 5.000,-- per jaar als lening worden verstrekt aan 
binnenlandse diaconale projecten, voornamelijk via Stichting Protestants 
Diaconaal Krediet Nederland. Met deze leningen met een relatief lage rente 
worden direct diaconale projecten gefinancierd. 

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

 Staat van baten en lasten  JR 2012 B 2013 B 2014
BATEN  

80 Baten onroerende zaken 2.619 €     2.300 €     2.700 €     
81 Rentebaten en dividend 6.615 €     5.600 €     6.500 €     
83 Bijdragen levend geld 939 €        750 €        900 €        
84 Door te zenden collecten 3.524 €     3.500 €     3.300 €     

Totale baten 13.697 €   12.150 €   13.400 €   
LASTEN

41 Lasten onroerende zaken 477 €        500 €        500 €        
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 956 €        1.050 €     1.100 €     
47 Kosten beheer en administratie 1.386 €     1.500 €     1.700 €     
48 Rentelasten 112 €        200 €        200 €        

Som van de exploitatielasten 2.931 €     3.250 €     3.500 €     

50 Diaconaal werk plaatselijk 2.524 €     2.000 €     3.500 €     
51 Diaconaal werk landelijk 1.871 €     2.500 €     2.400 €     
52 Diaconaal werk wereldwijd 6.888 €     4.500 €     5.200 €     

53/54 Saldo Fondsen en voorzieningen -  €         -  €         
58 Overige baten en lasten 6.464 €-     200 €        200 €        

Som diaconale werk en overige lasten 4.819 €     9.200 €     11.300 €   

Som der lasten 7.750 €     12.450 €   14.800 €   

Resultaat 5.947 €     300 €-        1.400 €-     

Begroting jaarrekening diaconie Protestantse Gemeente voor het jaar 2014.
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Nadere toelichting op de staat van baten en lasten 
BATEN

 JR 2012 B 2013 B 2014

80 Baten onroerende zaken
804 pacht onbebouwde eigendommen 2.619 €     2.300 €     2.700 €     

81 Rentebaten en dividend
812 interest lening u/g 159 €        150 €        200 €        
813 interest SKG inschrijvingen / bankdeposito's 714 €        350 €        2.700 €     
814 interest obligaties -  €         -  €         -  €         
816 dividend aandelen 3.314 €     2.700 €     3.300 €     
817 overige rentebaten 2.428 €     2.400 €     300 €        

6.615 €     5.600 €     6.500 €     

83 Bijdragen levend geld
832 collecten in kerkdiensten 939 €        750 €        900 €        
839 overige bijdragen levend geld -  €         -  €         -  €         

939 €        750 €        900 €        

84 Door te zenden collectes
842 doorzendcollectes landelijk 492 €        500 €        400 €        
843 doorzendcollectes wereldwijd 3.032 €     3.000 €     2.900 €     

3.524 €     3.500 €     3.300 €     

LASTEN
 JR 2012 B 2013 B 2014

41 Lasten onroerende zaken
414 verzekeringen 201 €        300 €        300 €        
414 Waterschaplasten 68 €          -  €         -  €         
417 kosten beheer door derden 208 €        200 €        200 €        

477 €        500 €        500 €        

45 Verplichtingen/bijdragen andere organen
451 diaconaal quotum 936 €        1.000 €     1.000 €     
456 overige bijdrages en contributies 20 €          50 €          100 €        

956 €        1.050 €     1.100 €     

47 Kosten beheer en administratie
471 kosten bestuurscollege 115 €        200 €        400 €        
475 kosten jaarrekening 1.271 €     1.300 €     1.300 €     
476 verzekering aansprakelijkheid -  €         -  €         
477 kosten publiciteit -  €         -  €         

1.386 €     1.500 €     1.700 €     

48 Rentelasten
481 interest en bankkosten 112 €        200 €        200 €        

50 Diaconaal werk plaatselijk
501 saldo ondersteuning personen -  €         -  €         -  €         
502 maatschappelijk werk 668 €        500 €        1.200 €     
503 ziekenzorg 949 €        650 €        1.000 €     
504 ouderenwerk 434 €        500 €        500 €        
506 bijdragen vakantiekosten zieken -  €         -  €         
508 jeugddiaconaat -  €         -  €         500 €        
509 overige lasten / onvoorzien 473 €        350 €        300 €        

2.524 €     2.000 €     3.500 €      
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Nadere toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 
 JR 2012 B 2013 B 2014

51 Diaconaal werk landelijk
511 betaalde doorzendcollecten 493 €        500 €        400 €        
512 aanvulling doorzendcollecten 378 €        500 €        500 €        
513 bijdragen aan andere instellingen 1.000 €     1.500 €     1.500 €     

1.871 €     2.500 €     2.400 €     

52 Diaconaal werk wereldwijd
521 betaalde doorzendcollecten 3.032 €     3.000 €     2.900 €     
522 aanvullingen doorzendcollecten 540 €        500 €        300 €        
523 bijdragen aan andere instellingen 1.816 €     -  €         1.500 €     
525 bijdragen in zake "rampen" 1.500 €     1.000 €     500 €        

6.888 €     4.500 €     5.200 €     

53/54 Saldo fondsen en voorzieningen
536 onttrekking reservefonds -  €         -  €         -  €         

58 Overige baten en lasten
584 koersresultaat 6.464 €-     -  €         -  €         
585 Overige baten en lasten -  €         -  €         
586 overige lasten, afboeking vordering 200 €        200 €        

6.464 €-     200 €        200 €        

 
 

“Goede doelen gevraagd” groot succes! 
 
In de SAMEN hebben we na de zomer een oproep gedaan voor goede doelen, 
die we kunnen steunen vanuit de Diaconie. Na een wat trage start zijn er 9 
voorstellen ingediend en we hebben aan alle verzoeken kunnen voldoen. De 
ingediende goede doelen waren dit jaar: 

Binnenland 
Solidariteitsfonds Montferland. Mensen in acute financiële nood kunnen 
allereerst gebruik maken van de regelingen die de overheid hiervoor heeft. Voor 
diegenen die hier geen aanspraak (meer) op kunnen maken, is er binnen de 
grenzen van de gemeente Montferland in samenwerking met de gemeente en de 
katholieke caritas en protestantse diaconieën het Solidariteitsfonds Montferland 
opgericht. Hier kunnen mensen zich via hulpverleners melden voor 
ondersteuning. Inmiddels is het aantal aanvragen zodanig toegenomen dat het 
lopende budget snel afneemt. Naast onze vaste bijdrage hebben we daarom 
eind dit jaar nog een extra donatie gedaan. 
 
Regenboog groep. Stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen 
actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. Het gaat hierbij om de 
opvang van verslaafden en daklozen. 
 
Minimaweken Klooster Huissen. Zij verzorgen voor vrouwen in de bijstand met 
kinderen korte vakanties. Naast ontspanning, zijn er o.a. ook activiteiten voor het 
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versterken van de zelfredzaamheid en hulp bij de opvoeding, waardoor de 
vrouwen sterker in het leven komen te staan. 
 

Buitenland  
Stichting Hulp Haïti Driel. Ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti 
met diensten en geld. Doelstelling van de Stichting Hulp Haïti Driel is 
ondersteuning van het medisch project in Passe Catabois. Verder is de 
organisatie actief op het gebied van verbetering leefomstandigheden in het 
gebied rondom Passe Catabois, huizenbouw enz. 
 
Stichting Doel voor Ogen. De doelstelling van de stichting is het verlenen van 
materiële en immateriële steun aan visueel gehandicapten in Azië. Om deze 
doelstelling te verwezenlijken, steunt Doel voor Ogen de projecten van braille 
zonder grenzen  
 
Stichting Camelia. Panti Asih, gelegen op de helling van de vulkaan Merapi, 
ruim 20 km ten noorden van Yogyakarta op Java, is sinds de 2e helft van de 
jaren '60 een bijzondere plaats: er wordt aandacht en zorg geschonken aan 
mensen met een verstandelijke beperking, een uiterste kwetsbare groep. Tot 
enkele jaren geleden bestond de zorg in opname en verzorging in de gebouwen 
van een voormalig sanatorium. Bijna 100 mensen woonden er met circa 70 
personeelsleden. 
 
Leprastichting. Missie Myanmar in februari 2014, speciale ondersteuning van 
het project door gift voor aanschaf van operatie-instrumenten door één van de 
artsen die vanuit onze regio vertrekt en daar als vrijwilliger gaat werken. 
 
Hakuna Matata. Zij zijn al bij ons bekend en er is ook dit jaar voor hen een 
collecte gereserveerd. We hebben aan het einde van het jaar nog een extra gift 
gedaan voor een specifiek project. 
 
St. Papoea Jeugd naar school. Doelstelling is het onderwijs/welzijn van de 
jeugd in Papoea (Indonesië) te bevorderen. Vooral door hen in de gelegenheid 
te stellen tot het volgen van goed onderwijs tot en met het volwassen 
(voortgezet, beroeps en universitair) onderwijs.  
 
Bedankt voor uw enthousiaste reacties en inbreng. Ook eind van dit jaar zullen 
we ons weer bij u melden in het kader van “Goede doelen gevraagd”. 
            Marijn de Kroon, 
            Penningmeester 
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Kerk in Actie 

Werkgroep  
 

De boekenmarkt 
De boeken die we nog in de kast hadden staan, hebben we naar Culemborg 
gebracht naar onderstaande stichting. 
Daar was men er heel erg gelukkig mee. 
Eens per jaar heeft men een boekenbeurs 
in Culemborg waar vrijwilligers een leuke 
cent verdienen voor deze stichting. Wij 
waren erg onder de indruk van wat we daar 
te zien kregen. Bijvoorbeeld hoe elektrische 
naaimachines worden omgebouwd tot 
handmachines. Fietsen worden aangepast 
met een terugtraprem. Ik telde zo 18 
mensen die daar met reparatie werk bezig 
waren in een gebouw van 3 verdiepingen en een flinke kelder. Mogelijk komen 
wij van de werkgroep nog een keer bij u terug voor oude spullen die zij graag 
willen hebben en opknappen. De spullen die per aanhangertjes en karretjes 
worden gebracht, gaan per containers naar derdewereldlanden.  
 

Stichting Betuwe Wereldwijd is een stichting die zich 
zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden inzet 
voor mensen die moeite hebben hun plaats in de 
maatschappij te verwerven. Binnen Nederland biedt 
de stichting onbetaald werk voor mensen die wegens 
omstandigheden moeite hebben met het vinden van 

een baan. Het werk bestaat uit het reviseren, opslaan en verzenden van 
gebruikte goederen. Deze gereviseerde goederen worden verzonden naar 
projecten in ontwikkelingslanden. Er werkt een zeer brede diversiteit aan 
mensen met verschillende achtergronden. Deze mensen vinden hier een prettige 
werkplek door werkervaring op te doen of om een werkritme te verkrijgen. 
Daarnaast is het verkrijgen van zelfrespect en zelfvertrouwen, alsmede het 
contact met de collega’s een belangrijk aspect. Betuwe Wereldwijd wordt in haar 
werkzaamheden ondersteund door een aantal trouwe vrijwilligers.  
 
Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat uit inzameling, revisie, opslag en 
verzending van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in 
ontwikkelingslanden. Een oude hand- of trapnaaimachine die hier ongebruikt op 
zolder staat, kan daar voor mensen een kans betekenen zelfstandig hun brood 
te verdienen. Dat geldt ook voor andere producten zoals diverse 
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gereedschappen, breimachines, fietsen, rolstoelen, schrijfmachines en 
computers met toebehoren, en niet te vergeten: muziekinstrumenten. 
  

40dagentijdcampagne 2014 
 
Ja, wij zijn al bezig om vooruit te kijken naar 
deze tijd. Wilt u alvast noteren in uw agenda: 
12 maart de sobere maaltijd in Waverlo 
Meulenvelden.  
De veertigdagentijd is de periode voor 
Pasen, een tijd van inkeer, bezinning en 
gebed. Kerk in Actie voert in deze belangrijke 
kerkelijke periode campagne samen met 
kerkelijke gemeentes en donateurs. Dit jaar is het thema 
 ‘Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt’.  
Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons 
leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Doe dat dit jaar eens 
door de stilte te zoeken. Dat kan met bezinning en gebed. Maar ook door eens 
wat rustiger aan te doen. Of er juist eens meer voor een ander te zijn. De 
veertigdagentijd is daar de ideale tijd voor. Doe uw veertigdagentijd met Kerk in 
Actie, met hart en ziel! 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,  
           Klaas van Hamburg 

Gospelkoor All  Together in CONCERT  
Thema: INSPIRATIE 

 15 februari 2014 
 

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 met 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!! 
       De concertcommissie van All Together 
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Kerk in de toekomst anders 
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Kunst en Geloof 
Kunst kijken en je geloof verdiepen, kan dat samen gaan? 
 
Drie bijeenkomsten die, voor wie wil, uitlopen in een gezamenlijk bezoek aan het 
Rijksmuseum. 
 
Het zal u niet verbazen dat wij, dominee Annette Melzer en pastor Margot 
Dijkman, vermoeden dat het mogelijk is: kijken naar kunst en stil staan bij de 
vraag hoe, wat we zien, ons raakt, ons kan helpen woorden te vinden voor het 
onzegbare in ons. Immers van oudsher proberen kunstenaars hun denken over 
het leven en hun ervaringen te verbeelden op een manier die velen aanspreekt. 
 
In drie avonden willen we kijken naar twee kunstwerken met hetzelfde thema, 
maar uit verschillende periodes. De thema’s waar we voor gekozen hebben zijn 
als eerste de doop, het begin van ons geloven. De derde en laatste keer (dat zal 
op Aswoensdag zijn) staan we stil bij de vergankelijkheid van ons leven. En daar 
tussen in zullen we naar twee beelden van Maria kijken.  
 
Elke bijeenkomst zal een afwisseling kennen van meditatie, gesprek en uitleg of 
toelichting. Naast het beeld laten we ook de Schrift spreken.  
 
Ter afsluiting krijgt elke deelnemer een kleine reader mee met hetgeen we aan 
beelden en teksten gebruikt en elkaar aangereikt hebben.  
 
De data zijn: 15 januari, 19 februari en 5 maart. 
 
We beginnen om 20.00 en komen samen in het parochiecentrum van de 
Mariakerk aan de Raadhuisstraat. De datum voor het bezoek aan het 
Rijksmuseum wordt op de eerste avond vastgesteld. 
 
Kosten: de reis naar en entree van het rijksmuseum zijn voor eigen kosten. 
 
Opgeven bij: dominee@pkn-didam.nl of: m.dijkman@parochiegabriel.nl  
 

ds. Annette Melzer en pastor Margot Dijkman  
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Inloopmiddag 

 
De eerste inloopmiddag hebben we alweer achter de rug. We hadden een 
gezellige middag met ca. 25 aanwezigen. Piet Luitwieler en Klaas van Hamburg 
vergastten ons tussen de gesprekken door op enkele leuke filmpjes en hebben 
al toegezegd om ons in het komende seizoen nog wel een keer te willen 
bezighouden. 
 
De volgende middag is vastgesteld op donderdag 6 februari, uiteraard weer 
vanaf 14.30 uur in het zaaltje bij de kerk. Voor deze bijeenkomst heeft een lid 
van onze gemeente toegezegd dat hij ons iets wil laten zien van zijn bijzondere 
hobby. We verklappen niets, alleen zeggen we dat u nergens aan mag komen. 
De rest bewaren we als verrassing... 
 
En u weet het: wanneer u wilt maar niet kunt, dan is een telefoontje naar 223357 
voldoende om opgehaald te worden.  
             Jan Hagen 
 
 
 
 
 



25 

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 

Uit Roemenië 
Stoofpeertjes, kersttulband & heel veel oliebollen! 
Hoewel het nu al half januari is en het “officieel” niet meer mag.. doe ik het lekker 
toch: ik wens jullie bij deze allemaal nog een gelukkig Nieuwjaar! Ja, ook dit 
nieuwe jaar begin ik gewoon weer lekker tegendraads, ik ben en blijf een echte 
Blom uiteraard!  
Hier in Roemenië gaat alles z’n gangetje. Oké, eerlijk is eerlijk, ik heb nog steeds 
geen baan. Maar ik moet zeggen: de dagen vliegen echt voorbij! Een leventje 
opbouwen doe je niet zomaar in een paar tellen, dus daar raak ik veel tijd aan 
kwijt. 
 
Voor degenen die nog steeds kippenvel krijgen bij het denken aan Roemenië in 
de “winter”, nou… stap maar gewoon weer met je beide benen op de grond hoor! 
Hier in Roemenië hebben we geen witte kerst gehad en van de week zijn de 
temperaturen zelfs zo hoog opgelopen (10 graden boven 0!) dat er zelfs nergens 
in de omgeving een ijsklontje te vinden is. Ook hier is het erg zacht voor de tijd 
van het jaar. Maar ja, de winter is nog niet om, wie weet wat er nog komt! 
 
Als laatste wilde ik jullie even een klein beetje laten meegenieten van mijn 
feestdagen in Roemenië. Hoewel het gek was (en natuurlijk ook een beetje stil) 
zonder mijn eigen familie om me heen, heb ik geweldig genoten. In de kerk zag 
de dominee me meteen al zitten, dus bij het avondmaal zei hij wat woorden 
tegen mij in het Nederlands. Bijzonder moment! Thuis was het ook gezellig. We 
hebben er dit jaar maar een culturele bedoening van gemaakt. Met Roemeense, 
Hongaarse & Nederlandse recepten hebben we heel wat lekkernijen opgegeten.  



26 

Ook de oliebollen waren een groot succes. Door een kleine rekenfout (waardoor 
ik zo’n 200 bollen bakte) heb ik er meer mensen in het dorp blij mee kunnen 
maken. 
Jullie moeten allemaal de groetjes hebben van Adorján en ook namens mij 
natuurlijk! 

Lieve groet, Wilma Blom 

Thomasviering in Zevenaar 
 
ZATERDAG 15 februari, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
 
In 2014 zullen er een drietal Thomasvieringen 
plaatsvinden.  
De eerste viering van dit seizoen op zaterdag 15 
februari a.s. heeft als thema “Harmonie”.  
Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze 
viering nadenken over de omgang met elkaar, de 
natuur en onze omgeving.  Hoe worden we 
geïnspireerd om in harmonie met elkaar te leven? Hoe 
vinden we de zo nodige balans in ons leven? 
 
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers in 
samenwerking met enkele leden van de werkgroep geloofsbelevenissen uit 
Didam. Deze werkgroep van het koor Different Generations verzorgt ieder jaar 
een aantal zogenaamde “geloofsbelevenissen”. Dit zijn vieringen waarin wordt 
afgeweken van de traditionele liturgie. De Thomasviering rond het thema 
Harmonie zal in een enigszins aangepaste vorm op zaterdag 8 maart om 19.00 
uur ook worden gehouden in de Mariakerk te Didam. 
 
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor Different 
Generations uit Didam o.l.v. Ceciel Blaauw.  
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor 
jongeren. 
 
De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek. 
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!  
Het wordt vast weer een inspirerende viering. 
 
Voor meer informatie: werkgroep Thomasvieringen tel. 0316-342586.  
Website:  rvk.kerkenzevenaar.nl 
 Menno Dijkhuizen 
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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! De kinderen 
kunnen gewoon meedoen! 
 
De dag ziet er ongeveer zó uit : 
• 10:00 uur :    kerkdienst 
• 11:00 uur :    koffie met wat lekkers erbij 
• 12:00 uur :    start activiteit 
• +/- 14:00-14:30 uur :  gezamenlijke maaltijd 
• +/- 15:30 uur :    afsluiting 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail : lakz@planet.nl of  
telefonisch : 221752 
Liefst vóór 20 januari ! 
          
        De Evenementencommissie 
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Personalia 
Geboren 
• 04 december 2013, Ferdy, zoon van Chris en Miriam Eysink- ten Bosch 
      Doetinchemseweg 87. 

Gevestigd 
• Mevr. G.J. Jansen-Losekoot, Koningsweg 17A. 
• Dhr. W.H. ten Boom,   Fazantstraat 41. 
• Dhr. L. Vos,     Goudsbloemstraat 58. 
• Mevr. E.J. te Pas,    Polstraat 52 

Verhuisd 
• Dhr. Groenendaal,   van de Els 12 naar Bosslagstraat 1, 

Vertrokken 
• Naar Oldenzaal  Dhr. P. Cusveller,       de Lijsterbes 50. 
• Naar Millingen a/d Rijn Fam. Bokelmann-van der Meijde, Heeghstraat 47. 
• Naar Westervoort  Dhr. T. Grefen,        Kerkstraat 10b. 
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Agenda 
 
19 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, oecumenische viering,  
  mw. ds. A.U. Melzer 
21 jan 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
26 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  aansluitend Winteractiviteit over het nieuwe liedboek 
27 jan 20.00 uur KR vergadering 
28 jan18.30-19.45 inleveren enveloppen actie Kerkbalans 
02 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 

(kringviering) 
04 feb 14.00 uur Overleg Pastoraat en Diaconie 
06 feb 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem  
09 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
10 feb 14.00 uur Vergadering pastoraat 
11 feb 20.00 uur Diaconievergadering 
13 feb 19.45 uur Kerk in Actie - kerkhuis 
16 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
18 feb 20.00 uur College van Kerkrentmeesters 
20 feb 19.00 uur Verjaardagsfonds 
23 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

Aalten 
24 feb 20.00 uur KR vergadering 
02 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 

(kringviering) 
06 mrt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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