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Voorwoord 

Wees hier aanwezig 
 
Wees hier aanwezig 
Licht dat leven geeft 
aan mens en wereld. 
 
Wees hier aanwezig 
Stem die roept: 
doe recht aan wie lijden en niet leven. 
 
Wees hier aanwezig 
Kracht tot bevrijding 
voor wie niet gezien worden. 
 
Wees hier aanwezig 
Vuur van verlangen 
naar recht en vrede. 
 
Wees hier aanwezig 
Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur,  
dat wij worden mens - medemens - naaste. 

 
Uit: nieuwsbrief Kerk in Actie 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 april 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 9 maart t/m zondag 6 april 2014 

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

In de Veertigdagentijd 2014 lezen we verhalen uit het Evangelie van Matteüs. 
Daarbij gaan we op zoek naar stilte; niet alleen in de verhalen, maar ook in ons 
eigen leven. 
De projectverbeelding van de kinderen in de kinderkerk is een 
grote poster van een kerkraam.  Elke week wordt een stuk van 
het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal. We 
volgen samen met de diverse projecten voor de 40-dagentijd het 
alternatieve rooster van de Eerste Dag. Hierin volgen we dit jaar 
een bijzondere lijn: van Jezus’ intocht in Jeruzalem (voor wie op 
Aswoensdag het rooster volgt in zijn dagelijkse Bijbellezing) tot 
aan zijn opstanding. 

 
 

9 maart 2014 – 1e zondag van de 40-dagentijd, ‘Jezus gaat naar Jeruzalem’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : Psalm 118:24-29; Matteüs 21:6-9 
 
Psalm 118 valt onder de categorie ‘lofzangen’, het woord zegt het al ‘psalmos’ is 
een lofzang. Hier begint de psalm al mee. Het is bijzonder dit jaar dat er in een 
tijd van inkeer ( van de 40-dagentijd) zo’n jubel wordt aangeheven voor God die 
de bidder uit de nood heeft bevrijd. Deze jubel hangt samen met de uittocht uit 
Egypte, het land van benauwenis. 
 
De epistellezing is uit Romeinen 5:12-21 … om over na te denken: 
Paulus schrijft: 
‘Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de 
genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is 
veel overvloediger. ’Het is door dit geschenk, Gods genade, dat wij 
gerechtvaardigd zijn en mogen leven als vrije mensen, als kinderen van God. 
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16 maart 2014 – 2e zondag van de 40-dagentijd, 
    ‘Een geldwisselaar op het tempelplein’, doopdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 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 : Jeremia 7:1-11, Matteüs 21:10-17 
 

Op het eerste gezicht is Jezus’ verhaal gezien de afloop niet bepaald een 
succesverhaal. Matteüs staat daarom voor de uitdaging om zowel duidelijk te 
maken waarom Christenen Hem als Messias erkennen, én om aan te geven 
waarom anderen deze keuze niet hebben gemaakt. In dit spanningsveld daagt 
de auteur de lezer uit: wie zeggen zij dat Jezus is? 
 

De epistellezing is uit Filippenzen 3:7-14 … om over na te denken: 
Paulus schrijft: 
‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Ik wil Hem kennen en 
de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk 
worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.’ 
Mogen ook wij leven vanuit deze hoop. 

23 maart 2014 – 3e zondag van de 40-dagentijd, 
    ‘Een wijngaard met oppassers’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Helpende Hand : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Psalm 118:13-23; Matteüs 21:33-46 
 
Matteüs wil zijn lezers duidelijk maken wie Jezus voor zijn gemeenschap is. 
Ondanks de dood aan het kruis, herkennen Jezus’ volgelingen in Hem een 
vervulling van Gods belofte van bevrijding. Door het evangelie heen worden 
lezers uitgedaagd om zelf, net als de personages in het verhaal, positie te 
bepalen. Is Hij de Messias, in wie Gods bevrijdend handelen zichtbaar is en het 
Rijk Gods nabij komt?  
 
De epistellezing is 1 Korinte 10:1-13 … om over na te denken: 
Laat iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. 
Gaan wij dan met behoedzaamheid de wereld in, waar veel op onze keuze en 
onze inzet aankomt. God is trouw. Hij wil ons staande houden en ons de weg 
laten zien die wij kunnen gaan. 
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30 maart 2014 – 4e zondag van de 40-dagentijd, 
    ‘Jezus in gesprek met de Farizeeën’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : vacature 
Kinderkerk : Jan de Jongh 
Helpende Hand : Eva de Jongh 
Klokkenluider : vacature 
Lezingen : Psalm 110; Matteüs 22:41-46 
 
Een debat op het scherpst van de snede. We lezen psalm 110 en Jezus’ 
woorden. Kweken deze teksten vijandigheid of bieden zij in hun duidelijk spreken 
ook nieuwe ruimte? Beide schriftteksten geven te denken, ze schuren en blijven 
haken. En of er een blijde boodschap uit te destilleren valt, is nog maar de vraag. 
Stoot Jezus zijn gesprekspartners niet juist af? Heeft hij zijn vijanden wel lief? Of 
speelt hij een retorisch spelletje over een irrationele vraag?   
 
De epistellezing is uit Efeziërs 5:8-14 … om over na te denken: 
Wij mogen leven in het licht, dankzij ons bestaan in de Heer. Het licht brengt 
goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Op deze weg zullen wij de zegen 
van God ervaren. 
 
3 april 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
 

6 april 2014 – 5e zondag van de 40-dagentijd, 
   ‘Petrus zegt dat hij Jezus niet in de steek zal laten’ 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Trudi Boelee 
Helpende Hand : Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Zacharia 13:1-9; Matteüs 26:31-35 
 
Deze 5e zondag van de 40-dagentijd heet ook wel de Eerste Passiezondag. De 
Passietijd is echt begonnen. In het nieuwe liedboek staat een mooi lied: Hij ging 
de weg zo eenzaam (560). Het is afkomstig uit Noorwegen en werd voor het 
liedboek vertaald. Elk couplet van de 3 strofen begint met ‘hij ging die weg zo 
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eenzaam’ en vervolgens wordt die weg steeds anders ingevuld. Eigenlijk een 
gezongen kruisweg. 
 
De epistellezing is uit Romeinen 8,8-11 … om over na te denken: 
Als Christus in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest 
schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want 
als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij 
die Christus heeft opgewekt, ook u levend maken! 
 

Van de predikant 

Tijd van inkeer: van Aswoensdag tot aan Paasochtend 
Aswoensdag begint al op de Palmpasen van vorig jaar. Op Palmpasen worden 
in veel kerken palmtakjes uitgedeeld om mee naar huis te nemen. In katholieke 
en oosters orthodoxe gezinnen wordt het palmtakje bij een beeldje of icoon 
geplaatst. Op Aswoensdag worden die takjes weer meegebracht en verbrand en 
ieder krijgt een askruisje of wordt bestrooid met een beetje van die as. 
Palmpasen herinnert ons aan de omslag: heden ‘Hosanna’ en morgen ‘kruisigt 
Hem’- zo zitten zij, zo zitten wij in elkaar. De dienst op Aswoensdag is dan ook 
een boeteviering. De as herinnert ons eraan, dat wij stof zijn en tot stof zullen 
wederkeren (Genesis 3:19). Een mooie psalm daarbij is psalm 130. Vasten – 
veertig dagen lang – leven op water en brood, versoberen, dat kan helpen je 
bewustzijn aan te scherpen: 
 

 Vanuit onze vergankelijkheid gaan we op weg naar opstandingsleven, van 
Aswoensdag naar Pasen. 

 Water en brood en een Woord, wat hebben we meer nodig? 

 Hoe velen hebben bijna nooit beleg op hun brood, hoe velen hebben zelfs 
geen brood en geen schoon water? 

 Op weg naar het land van belofte liggen 40 jaar woestijn. 
 

Taizé vesper: elke  woensdag 19-19.30 uur  in de kerk 
Ook voor ons zal deze 40-dagentijd, deze vastentijd, een tijd van inkeer zijn. In 
samenwerking met de katholieke kerk organiseren we op de woensdagavond 
een kort sober Taizé-gebed. Een moment van bezinning en stilte, met vaste 
psalmen en teksten. Een half uurtje weer nadenken waar de kern van ons geloof 
ons toe roept: gemeenschap van Christus te zijn. Elke woensdag tot aan de stille 
week (12 mrt, 19 mrt, 26 mrt, 2 apr, 9 apr) van 19.00 uur – 19.30 uur aan de 
Torenstraat. U bent van harte welkom, elke woensdag of een enkele keer. 
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Doopdienst Ferdy Eysink 
16 maart wordt een feestelijke dienst. Ferdy zal dan gedoopt worden, broer van 
Joost en Liselot, zoon van Miriam en Chris. Zoals bij elke doop mogen we ook 
tegen Ferdy de Godswoorden zeggen: ‘ik heb je bij je naam geroepen, je bent 
van mij.’ (Jesaja 43:1), dat wil zeggen dat ook hij onder de hoede van de 
Eeuwige staat, onder Gods zegen. 
 
De doop is een sacrament, een heilige handeling. Daarom mag alleen iemand 
die gewijd is, dopen. In de Protestantse Kerk is dat de dominee. Het 
belangrijkste teken van de doop is het water. We zullen Ferdy’s naam noemen 
en drie keer wordt er water over zijn hoofdje ‘gesprenkeld’. Hij wordt gedoopt in 
de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie-eenheid noemen 
we dat. Deze drie ‘namen’ van God die bij elkaar horen. Ieder voor zich vertellen 
ze iets over hoe God voor ons wil zijn. Als Vader staat God aan onze oorsprong 
en wijst Hij ons de weg, is hij schepper van de wereld. Als Zoon is hij naar ons 
toe gekomen, dicht bij ons gekomen. Als een mens midden onder ons. En als 
Geest vergezelt God ons op weg naar onze bestemming.  
 
Heilige woorden die concreet worden in het antwoord van jullie als ouders en 
van ons als gemeente. Als gemeenschap dragen we zorg dat een dopeling kan 
leren zijn doop te beamen. Vanaf de doop mag je je al welkom weten bij de 
kinderkerk! 

Pastoraat 
Gezien de situatie waar we als gemeente op dit moment in verkeren, zal er extra 
aandacht  zijn voor het pastoraat. Samen met de ouderlingen zijn we al veel op 
pad geweest de afgelopen weken om een luisterend oor te bieden. Dat willen we 
graag blijven doen, binnen het haalbare. Als predikant liggen er veel taken die 
door moeten gaan en ook de ouderlingen hebben hun eigen verplichtingen. 
 
Afgesproken is dat, wanneer u behoefte hebt aan een luisterend oor t.a.v. de 
impasse, u dat kenbaar kunt maken aan de predikant (dominee@pkn-didam.nl). 
Na overleg zal er een predikant of ouderling bij u komen. Dat kan ook een 
collega predikant zijn die we op dit moment nog zoeken. 
 
De pastorale medewerkers zijn niet aanspreekbaar over de impasse. Zij doen 
het zo belangrijke basiswerk in het pastoraat, waar we hen erg dankbaar voor 
zijn. 

ds. Annette Melzer 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 april 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

mailto:dominee@pkn-didam.nl
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College van Diakenen 

Toestemming 
Aan Kerk in Actie Utrecht  is toestemming gegeven om  in 2014 tweemaal het 
adressenbestand van onze gemeente aan te schrijven voor ons eigen 
Interactieve project C.O.M.E. 
 
Alle gemeenteleden ontvangen in juni en in november per post een Nieuwsbrief 
over het tijdelijke project C.O.M.E.  met een acceptgirokaart om een gift over te 
maken. Wij hopen dat we mogen rekenen op uw  bijdrage voor het belangrijke 
werk van onze werkgroep Kerk in Actie. 
 
Wilt u liever geen acceptgirokaart thuis ontvangen? Laat ons dat dan weten. Wij 
geven het door aan Kerk in Actie, zodat de brief niet aan u verzonden wordt.  
 
U kunt zich afmelden bij het secretariaat van de Diaconie,  
E-mail: diaconie@pkn-didam.nl  of uw brief richten aan: 
Diaconie PKN Didam, Postbus  82,  6940 BB Didam. 
 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook geven via de avondmaalscollecte in de kerk. 
 

Diaconie Protestantse gemeente te Didam 
Nees  Biemond (secr.) 
 

Kerk in Actie 

Werkgroep-  

Grijp je kans! 
Heb je zin in een gezellige en zinvolle uitdaging….? 
Wij, een gezellige enthousiaste werkgroep, hebben het druk. Daarom zijn we op 
zoek naar uitbreiding. Graag hebben we er een paar enthousiaste mensen bij die 
met ons gaan zoeken naar interactieve projecten en elkaar steun kunnen geven 
met het werk waar we al mee bezig zijn. Het is een heerlijke uitdaging om zo erg 
praktisch in de kerk met elkaar aan het werk te zijn. Eén keer per maand komen 
we gezellig bij elkaar en nemen we de lopende zaken en de plannen voor de 
komende tijd door. 
Ben je net zo enthousiast als wij al zijn, pak je telefoon en bel ons even. 
Klaas van Hamburg,tel.225733 of k.hamburg@upcmail.nl. 
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12 maart de sobere maaltijd in Waverlo 
Anneke Dienske zal wat laten zien en vertellen over de bijzondere manier van 
vieren van de Heilige weken voor Pasen in Guatemala. 
De dames zorgen voor een eenvoudige, maar heel erg smakelijke maaltijd. 
Ook nu is de deelname weer gratis. 
Om 17.45 uur wordt u verwacht en om 20.00 uur kunt u weer thuis zijn. 
Omdat we met deze maaltijd niemand te kort willen doen, horen we wel graag 
hoeveel gasten we mogen verwachten, daarom uiterlijk 8 maart a.u.b. even 
opgeven bij:  
Antoinette Makkinga 228709 of 
Theo Hageman 224664 of  
Klaas van Hamburg 225733 
 

Hup…. in de winkelwagen 
Weet u, niet iedereen heeft het even makkelijk. Soms zelfs erg ongemakkelijk. 
Laten we met ons allen, als het om eten gaat, deze mensen een fijne Pasen 
bezorgen. In de 40-dagentijd staat er in de gang van ons kerkgebouw een 
winkelwagen (legaal). Daar kunt u boodschappen in kwijt voor de voedselbank. 
Het gaat o.a. om de volgende producten: 
 
Zout , suiker, droge pasta producten, koffie, thee, rijst, UHT-verpakte en flessen 
frisdrank, vruchtensap,meel, droge koekjes, muesli, ontbijtgranen, broodbeleg 
(pindakaas, hagelslag, pasta’s), cornflakes chips, zoutjes, pinda’s, olie, frituurvet  
instant poeder, vet, soep, melkpoeder,snoep, zacht met vulling, chocolade, drop 
fritessaus, mayonaise, ketchup  UHT-verpakte houdbare melk, vla. 
 

Wat lekkers bij de koffie 
Zo één keer per maand doen we dat voor ons project COME. Na 5 keer dat we 
dit nu doen, mogen we zeggen dat het bij u erg goed over komt. We hebben n.l. 
hiermee al €155 verdiend voor ons avondmaalsproject. Inmiddels hebben we 
van COME een bedankbrief ontvangen en een hartelijke groet voor het geld dat 
er is overgemaakt naar de stichting. 
De hoop wordt uitgesproken dat de betrokkenheid van de interkerkelijke 
gemeenschappen actief meelevend blijven en zo een bijdrage kunnen leveren 
aan een zeer moeizaam proces in het Midden Oosten 
De brief eindigt met: Naar aanleiding van het succes van onze seminars, om 
ontmoetingen tussen Israëliërs en Palestijnen te organiseren, is het ons opnieuw 
duidelijk geworden dat de meervoudige betrokkenheid het speerpunt is en blijft 
van de stichting COME. 
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Paasgroetenactie 2014 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit 
jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het 
Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt’. 
Ze maakten een klein deel van een groot mozaïek, dat nu op de groetenkaarten 
te zien is. 
 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. In de vastentijd kunt u na de 
kerkdienst de kaarten in ontvangst nemen om te versturen.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar 
ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er 
om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk 
van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 
het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.  
 

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 

Zoek de stilte - ontdek wat je beweegt  
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’. Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met 
hart en ziel! 
 

 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. 
 
Wij zullen in onze diensten de eerste drie zondagen stil staan bij ‘thuiszorg voor 
arme ouderen in Moldavië’.  
Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het 
buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere 
Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, 
partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms 
de enige op de hele dag) en sociaal contact. 
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En de laatste drie zondagen bij: ‘duurzame landbouw in Burkina Faso’. 
Het klimaat verandert en in Burkina Faso weten ze daar alles van: de droge tijd 
duurt veel langer, maar de harde regen slaat soms de oogst kapot. Onder de 
naam ODE werken tien kerken samen aan duurzame landbouw en organisatie 
van boeren. Zij ondersteunen de boeren zodat zij betere prijzen krijgen voor hun 
producten. Irrigatie, waterputten, zaaigoed, meststoffen en microkredieten 
hebben al veel boeren en boerinnen blijvend geholpen. 

Klaas van Hamburg 
  

Download de gratis 40-dagentijd-app van Kerk in Actie!  
Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets 
nieuws: de handige en inspirerende 40-dagentijd-app. Deze app leidt je door de 
40-dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40-
dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te 

bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het 
dienen van de naaste.  
In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. 
Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om 
de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van 
daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app 
helpt je om in de 40-dagentijd ook echt tijd te vinden om 
hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40-
dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op 

www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp of scan de onderstaande QR-code met je 
telefoon en ga direct naar deze pagina. 

Arrie van der Vliet 

Paaskaars 
 
Graag wil ik u op de mogelijkheid wijzen van het bestellen van een Paaskaars. 
Er is keuze uit verschillende formaten/afbeeldingen. 
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst, deze kunt u invullen t/m 14 maart. 
U betaalt de kaars als u hem in ontvangst neemt. 
  Anneke Dienske 
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All Together 

 

All Together zong ook voor een goed doel 
 De leden van koor All Together kijken met groot plezier terug op het concert 
“Inspiratie” van zaterdag 15 februari (zie ook de recensies elders in dit nummer). 
Heerlijk gezongen, volle kerk. Als er “winst” gemaakt zou worden, zou die 
bestemd worden voor een goed doel:  het Lidia kinderhuis in Tirgu Mures, 
Roemenië. Dit tehuis biedt onderkomen en veiligheid aan meer dan 20 wees- of 
verlaten kinderen: opvoeding volgens christelijke standaarden, zorg, onderwijs 

en vooral liefde. 
Dankzij het concert en sponsoring van 
Copy Point en George Jansen  kunnen 
wij ruim € 625,00 (6¼) overmaken aan dit 
goede doel. Zij kunnen het geld 
besteden aan bijvoorbeeld 
schoolspullen, kleding, speelgoed en 
eten. 
 
De mannengroep van All Together heeft 
behoefte aan versterking. Als u eens 
vrijblijvend mee wilt zingen, kom dan 

meedoen met een repetitie: elke maandagavond om acht uur. 
 
Bent u geïnteresseerd in de CD van dit concert die door Piet Luitwieler is 
gemaakt? Deze is tot 20 maart te bestellen op alltogether@pkn-didam.nl o.v.v. 
uw naam, het aantal gewenste CD’s en uw telefoonnummer. Graag het bedrag 
(€ 6,00 per CD=kostprijs) contant afrekenen bij ontvangst. 
 

De concertcommissie.  
Anneke Ketterink, Dorien Schlief en Wim Locher 
 

Verrassend concert van All Together !! 
De 1ste uitvoering van gospelkoor All 
Together in de Protestantse kerk in 
Didam was een aangename verrassing 
voor jong en oud. Het was boven 
verwachting: niet te Rooms, niet te 
hieper, nee gewoon goed. Ook de 
ontvangst was prima, netjes en 
vriendelijk. De entree richting kerk was 
veilig en leuk verlicht, zo wist je meteen 

Lidia’s children’s home in Tirgu Mures 
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waar je moest zijn. Er was nog net genoeg plek. 
Het licht ging uit, de spots gingen aan en er werd een welkomstwoord 
gesproken: rustig en duidelijk.  
Het concert begon, vlot en afwisselend, duidelijk, heerlijk in het gehoor en mooie 
teksten. Al was het heel veel in het Engels, mijn ouders hadden het niet in de 
gaten en genoten zichtbaar. 
Toen alles gezongen was kwam de afkondiging en iedereen die had meegewerkt 
werd even genoemd. Ook het publiek werd bedankt voor hun komst en 
uitgenodigd onder het genot van een drankje even te komen nababbelen.  Dat 
was heel gezellig. 
Alles bij elkaar opgeteld ….. een perfecte avond!! 
Rest mij nog een compliment voor de mooie moderne posters te geven!!! 
 
 Jeroen Schlief 

Toekomst 
Mij is gevraagd of ik als (jong) belegen iemand iets over het concert van All 
Together van 15 februari wilde schrijven. 

Om te beginnen was er veel 
belangstelling; dat geeft de burger 
moed. Dat was fijn voor jullie. 
En wat jullie aan liederen ten gehore 
hebben gebracht, was fijn om naar 
te luisteren. Zelf heb ik van het 
derde lied (The Rose) erg genoten, 

er kwamen bepaalde gevoelens 
naar boven. 
En dan de kleurige kleding, daar 
werd je helemaal blij van. 
Een pluim voor alles wat jullie 
gedaan hebben. Dank jullie wel. 
Ga zo door met dit koor de 
TOEKOMST in. 
 
(de foto’s van het concert zijn gemaakt door Michel Geven) 

 
Groet, Janny Barneveld 
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De SIMAVI-collecte 
 
De SIMAVI-collecte wordt dit jaar gehouden in de 
week van 16-22 maart 2014.  
Meehelpen of info? 

Hanny Damkot,  
Tel.: 0316 226488 
 
 
 
 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering op 20 februari 2014. 
 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans €   141,00 
Mevr. Folmer  €   155,51 
Mevr. Hendriksen €   148,50 
De heer Mintjes €     48,20 
Mevr. Westenberg €     74,70 
Mevr. Horjus €     30,00 
Mevr. Boon (niet aanwezig) 
Totaal    
 €   597,91 
  ======= 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. 
Tevens dank aan de collectanten, die u elke verjaardag weer een bezoekje 
brengen. De dames en heer kregen allemaal een bosje narcissen, beschikbaar 
gesteld door een sponsor! 
 
Vacatures: 
Mevrouw Horjus en mevrouw Boon hebben te kennen gegeven dat ze willen 
stoppen per heden als collectant van het Verjaardagsfonds. 
Wij zoeken twee vrijwilligers om de taken over te nemen. 
Het zijn twee kleine wijken in het buitengebied. 
Iemand die graag fietst, is geknipt voor dit vrijwilligersbaantje!!! 
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Wij danken mevrouw Horjus en mevrouw Boon voor de vele bezoekjes die ze 
namens de kerk hebben gebracht! 
Als u mee wilt doen of iemand weet die dit baantje over wil nemen, graag 
melden bij ondergetekende. 
 
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 10 juli 2014 om 19.00 uur. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 

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

Aan de keukentafel van pa en ma 
 
Buiten waait het flink, maar het zonnetje schijnt er mooi bij. Geen berg of heuvel 
is te zien vanuit het keukenraam en op de achtergrond klinkt radio Gelderland… 
jaaa… ik stond weer even op de “Diemse bodem”!  
 
Samen met mijn vriend Adorján kwam ik zondagavond 16 februari aan in 
Eindhoven, daar stond m’n broer ons op te wachten om ons (stiekem) naar 
Didam te brengen. Hoewel het woord stiekem tussen haakjes staat, was het toch 
wel een echte “secret mission”. Mijn vader wist namelijk echt niet dat we voor zijn 
verjaardag 10 dagen op visite kwamen.  
 
Onze geheime missie was een succes, wat was het heerlijk  om weer even bij 
mijn ouders te zijn, we hebben er zo van genoten! In die tien dagen hebben we 
vooral genoten van alledaagse dingen. Adorján heeft heel wat uren op de 
boerderij doorgebracht, terwijl ik tijd genoeg had om  bij te kletsen met mijn 
moeder, familie, vriendinnen en anderen.  
 
Nu je mijn berichtje – of eigenlijk haast al een column – leest, zijn wij alweer 
terug in Roemenië. Hier blijven we echter niet heel erg lang meer. Rond 
augustus verhuizen Adorján en ik voor een langere (onbepaalde) tijd naar 
Nederland en hopen hier beiden lekker veel en hard te kunnen werken. We 
zullen vanuit Roemenië niet alleen heel veel echte spullen, maar ook een 
symbolische rugzak vol met levenslessen meenemen. In de 10 dagen dat ik in 
Nederland was, sprak ik een goede kennis van me. Zij had wat mooie uitspraken 
die eigenlijk wel op mijn manier van denken aansluiten: 
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Leef je leven en kijk verder dan de grenzen om je heen, 

Blijf niet teveel in “onmogelijkheden” hangen, maar zoek naar mogelijkheden!  
 
Dit is eigenlijk precies wat Adorján en ik op dit moment doen. Want als je niets 
probeert, dan weet je zeker dat het niet lukt! We kijken er beiden naar uit om 
naar Nederland te verhuizen en jullie zien ons vast en zeker af en toe even 
binnenstappen in de kerk. Maar tot die tijd gaan we vooral genieten van alle 
mooie dingen in Roemenië, dan kunnen we onze symbolische rugzak nog een 
beetje meer vullen voordat we terugkomen! 
 Groetjes, 
 Wilma Blom 
 

Bezoek Synagoge Beth Yeshua 
  
Op Zaterdag/Sjabbat EX 20:8, 30 november, hebben wij een Synagoge in 
Amsterdam bezocht en wel van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth 
Yeshua (huis van Yeshua, G'd in mensgedaante ). 
Graag willen wij u daar verslag van doen. 
 

G'ds day of rest 
De dag begint rond 9h00 met een uur gebed. Rond 10h00 begint 
o.l.v. van Rabbijn Erwteman een voorstudie over de parsje 
(bijbelgedeelten) van deze week, ieder kan zijn inbreng geven of 
vragen stellen 
  

Wij zijn er vandaag rond 11h00 en worden hartelijk ontvangen met koffie en 
thee, wensen elkaar Sjabbat Sjalom en we eten alvast een broodje, want de dag 
is nog lang. 
  
De dienst begint met ruim een uur gebeden, Joodse dans en gezang, begeleid 
op trompet, keyboard en een achtergrondkoortje.  
  
Daarna volgt onder luid en vrolijk gezang het rondgaan met de Torah (5 boeken 
van Mozes); die mag je aanraken met je (Hebreeuwse) Bijbel en de Bijbel wordt 
dan gekust, uit liefde voor Zijn Torah. 
Vervolgens wordt uit de parsje uit de Torah in het Hebreeuws en Nederlands 
voorgelezen. 
Dan volgen de Bijbelgedeelten uit de profeten en een gedeelte uit het Briet 
Chadasja (het vernieuwde verbond), in de kerk het nieuwe testament genoemd. 
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Hierna wordt de Torah weer onder gezang teruggebracht in de zgn. Aron 
HaKodesj of heilige Ark, de kast waar de Torah rol wordt bewaard bij de muur 
richting Jeroesjalajiem. 
 

De bespreking van de parsje door de Rabbijn duurt ongeveer 
een kleine twee uur. 
Hij geeft een prachtige exegese; mede doordat dicht bij de 
oorspronkelijke tekst blijft (Hebreeuws).We konden de 
Hebreeuwse tekst naast die van de Nederlandse leggen. 
 

Een kort video fragment van een onderwijzing van de rabbijn is te bekijken op: 
http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/andries-radio-symposium-bekijk-de-
fragmenten/ 
  
Er wordt weer veel gezongen, gedanst en gebeden (staande) en tijdens het 
"Baruch ata Adonai / gezegend bent U Heer" wordt er met het bovenlijf, uit 
eerbied voor de G'd van Israel, een buiging gemaakt. 
De viering van de Sjabbat is echt een feest, LEV23. 
  
Na de dienst, rond 14h30, is er koffiepauze met koek en gebak , tijdens deze 
pauze kreeg je vele hartelijke, warme gesprekken als kennismaking en uiteraard 
over de invulling van ons vertrouwen in de Eeuwige als ook over het volk Israel 
en haar land. 
  
Rond 15h30 staat een koosjer, LEV 11, koud buffet voor ons klaar, we zitten 
immers midden in het Chanoekafeest (herinwijding van de Tempel) viering. 
Als de zon onder is, rond 17h30 en de Sjabbat met een gebed en wijn wordt 
afgesloten, wensen we elkaar Sjaoewa Tov, een goede week, begint de 4e dag 
van Chanoeka en een feestelijke dienst met gebed, zang, muziek en dans, de 

vreugde is uitbundig (Haba , Nagila Haba …). Rond 20h00 is 
het afgelopen en praten we samen nog even na onder het 
genot van een sapje en wat nootjes. 
  
 
Al met al, het was één groot feest. HalleluJah ! 
  

Ook een keer mee ? Gasten zijn van harte welkom.  http://www.beth-
yeshua.nl/index.php 
 

Groeten, 
Huib van den Dool en Marco Lenting 
(mmnd.lenting@hetnet.nl) 
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”Dominee Storkpark” 
 
In krant stond onderstaande artikel.  
Uit overleg met Ap Folmer blijkt dat Bert Talens zich 
nogal geijverd had om dit tot stand te brengen. 
  
Ook is het goed om op te merken, dat het graf van 
Dominee Stork nog aanwezig is op de Protestantse 
begraafplaats. 
  

Met vriendelijke groet, 
Herman ten Brinke 

 Ds. J.B. Stork 

  
  

Centrum Didam wordt ”Dominee Storkpark” 
  
Het Centrumpark naast het Albertusgebouw in Didam krijgt een nieuwe naam. Op 
advies van de Oudheidkundige Vereniging Didam wordt het park naar dominee Stork 
vernoemd, vanwege zijn verdiensten voor de omgeving. Dominee Stork was van 1907 
tot 1943  predikant in Didam en speelde een belangrijke rol bij de verbetering van de 
verhoudingen tussen katholieken en protestanten. Daarnaast was hij directeur van het 
Rijks Quarantaine Kamp in Didam. (het latere Kinderkamp) en lid van de 
gezondheidscommissie in Doetinchem. Dominee Stork ontving diverse 
onderscheidingen voor zijn verdiensten. Zo werd hij in 1921 benoem tot officier in de 
Portugese Orde van Jezus Christus en in 1936 werd hij Ridder in de orde van Oranje-
Nassau. Om de streekgeschiedenis levend te houden, krijgt het centrumpark de naam 
” Dominee Storkpark” . Deze naam draagt volgens de gemeente bij aan het “behoud 
van het cultuur historisch karakter van de locatie”. 
Het wandelpad door dit park zal “Domineesstraatje” gaan heten. 
Ook komt er een bord in het park te staan waar voorbijgangers informatie over 
dominee Stork kunnen lezen. 

 

Mededeling van de redactie 
 
Samen verschijnt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Kopij voor 
Samen waarin gevoelige onderwerpen worden behandeld worden daarom eerst 
aan het moderamen van de Kerkenraad voorgelegd. Wat gevoelige 
onderwerpen zijn, wordt door de Kerkenraad aan de redactie van SAMEN 
doorgegeven. Het moderamen laat inzenders altijd weten indien hun stukje niet 
geplaatst kan worden of aangepast moet worden.  
 Redactie SAMEN 
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Taizé 

  Oecumenische 
vespers 

Op woensdagen 19.00-19.30 uur 
12, 19 en 26 maart 

2, 9 en 16 april 
In de Protestantse Kerk aan de 

Torenstraat 

Zoek de stilte 
ontdek wat je beweegt 

In de veertigdagentijd wekelijks een half uur stil worden met 
meditatieve gezangen, korte lezingen, stilte en 

 het aansteken van een kaarsje. 
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G'd schiep dubbel. Kijk dubbel 

Geestelijk leren zien en aardse praktijk 

in het licht van Pesach / Pasen  

 

 Gezellige studiedag op zondag 6 april 2014 

Locatie: Veluwelaan 20 te Amsterdam (Weteringkerk)  

  

14.30 uur: ontvangst met koffie en thee 

 
15.00 uur: studie, deel 1 

15.45 uur: pauze, met koffie en thee 

16.15 uur: studie, deel 2 

17.00 uur: markt met boeken, muziek, sieraden 

  
  

Kosten: vrijwillige bijdrage 
  

Info: shofar@beth-yeshua.nl 

Of bel naar: 020 - 8906950 (di. en do. 9.30 - 17.00 uur) 

Lees hier het artikel: www.beth-yeshua.nl 

  

  

Marco Lenting 
 

mailto:shofar@beth-yeshua.nl
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Inloopmiddag 
 

Met veel plezier kijken we terug op de laatste inloopmiddag, waar we naast de 
gebruikelijke koffie en thee en gezellig kletsen konden genieten van de wel heel 
bijzondere hobby van Henk Vreeman: het bewerken van lege eieren. Hij maakt 
hiervan o.a. geboorte-eieren evenals schemerlampjes van struisvogeleieren. 
Heel knap Henk. 
En nu komt alweer de laatste middag van het winterseizoen eraan, en wel op 
donderdag 27 maart, weer op de gebruikelijke plaats en weer vanaf 14.30 uur. 
En heeft u zin, maar geen vervoer? Bel even naar 223357 en u wordt gehaald en 
weer thuisgebracht. 
Dus tot 27 maart a.s. 

Jan Hagen 

Bedankt! 
 

Onlangs zijn er een paar mensen gestopt met hun kerkelijke functies en 
activiteiten. Enkelen waren ook actief bij de aanmaak en distributie van SAMEN.  
 

Allereerst de familie Bikkel. Zij hebben jarenlang de SAMEN rondgebracht in de 
wijk rond de Beuk.  
 
Vervolgens Wim Kooijman. Hij heeft steeds opgetreden als corrector en laatste 
lezer voordat de kopij naar de drukker werd gestuurd.  
 

Als laatste Ap Folmer. Hij heeft er altijd voor gezorgd dat we ons 
adressenbestand voor de bezorging op orde konden houden. 
 

De redactie betreurt het dat zij met de activiteiten voor SAMEN stoppen en dankt 
hen heel hartelijk voor de gedane werkzaamheden. Wie weet of we in de 
toekomst nog eens een beroep op hen kunnen doen. 
           De redactie SAMEN 

Personalia 

Overleden 
 18 januari 2014 Mevr. W.F. van Koldenhoven – Bitter, Verheijstraat 2/28 

 05 februari 2014  Dhr. W. Oosterveen,      Mariahof 2 

Vertrokken 
 naar Ulft   Mevr. I.D.M. Brussen,    Weemstraat 27 

 naar Beekbergen  Dhr. F. Kolstee,     de Peppel 28 

 naar Heeswijk-Dinther Fam. Koonings,     Kerkstraat 56 

 naar Tolkamer  Mevr. M. Peereboom-Steketee,   Tesma 59 
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Agenda 

 
09 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, Wichmond 
10 mrt 14.00 uur Pastoraal overleg 
12 mrt 19.00 uur Oecumenische vesper Taizé 
13 mrt 19.45 uur K.I.A. - kerkhuis 
16 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
18 mrt` 20.00 uur Diaconievergadering 
19 mrt 19.00 uur Oecumenische vesper Taizé 
23 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
26 mrt 19.00 uur Oecumenische vesper Taizé 
27 mrt 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
30 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
31 mrt 20.00 uur KR vergadering 
02 april 19.00 uur Oecumenische vesper Taizé 
03 april 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
06 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
09 april 19.00 uur Oecumenische vesper Taizé 
10 april 19.45 uur K.I.A. – kerkhuis 
 

 
 
 

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 1 april 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen
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