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Voorwoord 
 
 

Hij was door steen omsloten,  
maar heeft op deze dag 
zijn grafsteen weg gestoten 
en heel de schepping lacht! 
Hoe vrolijk treedt Hij aan, 
zwaait met zijn zegevaan; 
bij ’t opgaan van de zon 
vocht Hij en overwon. 

 
          Lied 623 vers 2, uit LB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 mei, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 13 april t/m zondag 18 mei 2014 

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

13 april 2014 – Palmzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Totaal 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 50:4-7, Matteüs 21:1-11 
 
'Ontwaakt, ontwaakt, arm van de Heer, kleed U aan met uw kracht en wees er 
weer, net als vroeger – over de droge bodem van de zee kon uw volk zo naar 
Sion komen, juichend van vreugde', zo schrijft Jesaja. Matteüs neemt het over 
als hij bij Jezus' intocht de woorden spreekt: “Hosanna voor de Zoon van David! 
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!” Maar 
het is stil … word dan wakker Jeruzalem, word wakker, sta op! De nacht is haast 
ten einde, de morgen niet meer ver … (LB 445). De vreugde en de inkeer gaan 
op deze zondag hand in hand. 
 

Stille week en Pasen 
 
16 april 2014 
 
19.00 uur   : oecumenische 40-dagen Taizévesper 
 
Na de intocht op Palmpasen begint nog in dezelfde dienst de Stille week. In deze 
week houden we voor de laatste keer op woensdag (19.00 uur) een 
oecumenisch 40-dagenvesper. De gehele 40-dagentijd hebben we gevierd op 
de wijze van Taizé. Gezongen, gebeden en onszelf naar binnen gekeerd. In de 
hoek van de kerk stond een dorre tak vol van onze voornemens. 40-dagen de 
tijd om je te bezinnen, te vasten en nieuwe wegen te zoeken. 
  
Op donderdag begint het Paas-Triduüm: Een viering, drie dagen lang. 
 
Pasen is eigenlijk niet op één zondag te vieren. Het heeft zoveel facetten dat we 
er drie dagen over doen: Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag/Paasochtend. 
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17 april 2014 – Witte Donderdag 
 
18.30 uur : Maaltijdviering, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Lezingen : Exodus 12: 15-20, Psalm 22 
 
De kleur is wit, de kleur van het leven, van het feest, van eeuwigheid. Het 
verhaal dat Jezus, voorganger en rabbi, de voeten wast van zijn leerlingen hoort 
bij het begin van het paasverhaal. Een intiem gebaar, zorgend en toelaten, het 
vraagt om vertrouwen over en weer.  
We vieren het dit jaar op een bijzondere wijze. Om 18.30 uur beginnen we de 
viering in het zaaltje van de kerk met een maaltijd. Ieder is genodigd. Wilt u 
wat brood en wat fruit meenemen, in hoeveelheid wat u zelf zou eten? Wij 
zorgen voor soep. De maaltijd wordt omlijst met lezingen, het breken van het 
brood, liederen en ter afsluiting delen we in de kerk samen wijn/sap. 
Jezus gaf in het vertrouwde joodse feest van de pesachmaaltijd een extra 
betekenis mee aan het brood en de wijn: 
-we breken het brood in stukken, daarin schuilt de symboliek van de 
gebrokenheid van het leven die ieder ervaart. Jezus zelf ook, hij kent de 
gebrokenheid en overwint deze. Hij zet zich met zijn leven in voor heelheid; 
“word wat je bent, weet je met elkaar verbonden als lichaam van Christus. Jezus 
zelf draagt de zonden en schept daarin nieuwe ruimte, levensruimte voor een 
nieuw begin.”  
-wijn/sap staat symbool voor de dorstlesser bij uitstek: al onze dorst naar vrede, 
ons verlangen naar leven, menswaardig, mag daarin gelest worden. Vrucht van 
de wijnstok is altijd symbool van vrede. Hierin bevestigt God zijn verbond met 
mensen die hij nooit los zal laten. Hij is trouw aan ons, betrouwbaar. We zijn 
welkom om hem te antwoorden, ook al zijn we een tijd weggeweest, God roept 
ons steeds weer opnieuw. 
Na de afsluiting gaan we een tijd in van verstilling. We gaan naar huis, slapen 
een nacht, morgen gaat de dienst verder, op weg naar de donkerste kant van het 
menselijke bestaan, het kruis. 
 

18 april 2014 – Goede Vrijdag 
 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Lezingen : Mattheüs 26: 36-46 
 
Dit jaar kijken we naar een moderne kruisweg, die ons meeneemt naar de weg 
die Jezus gaat in zijn lijden en zijn kruisiging. Een dag zo bitter en zo goed. 
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Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, een weg die hij alleen moet gaan. 
Maar wat is er dan ‘goed’ aan een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot aan 
de dag van vandaag nog gekruisigd omwille van …? Jezus ontwijkt deze laatste 
stap niet, juist daarom. Ja, ook Jezus twijfelt, de zo diep menselijke gebedsroep 
klinkt uit zijn mond: ’vader laat deze beker aan mij voorbij gaan’. ‘Waarom?’ Als 
er een viering is, een moment in ons geloof waarin deze vraag bestaansrecht 
heeft in het aangezicht van menselijk lijden, dan vandaag! Waarom?! Kunnen we 
het met die vraag uithouden, ook al is er geen antwoord op? Kunnen we het 
aanvaarden in alle opstandigheid? Jezus sterft. Het licht van de paaskaars wordt 
gedoofd. Er komt duisternis over het hele land staat in de bijbel. Einde geloof? 
We blijven achter en hopen, desondanks, dat we het uithouden met de 
antwoordloze vraag, met alleen de belofte dat God zelf de stervende vasthoudt 
en ook ons … en wij Hem … onzeker want we weten het niet. En tegelijk 
geloven we het, toch? Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend dat het verhaal 
verder gaat. 
 
19 april 2014 
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, diaken Th. Reuling 
 

19 april 2014 – Paasnacht, de derde dag 
 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 1:1-5, Exodus 14:15-31, Jona 2:1-11 
 
Er komt een tijd van waken, bidden en luisteren naar oeroude verhalen van 
góede schepping, van gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, 
naar wat in ons binnenste omgaat … luisteren. Waar spreekt God, klinkt zijn 
Woord, zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk binnen, kwetsbaar 
roepen we om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één 
vlam middenin het donker, deze kwetsbare vlam is teken dat Gods licht ons 
leven draagt, wat er ook gebeurt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien 
wat de toekomst brengen moge, het nieuwe tegemoet gaan, opstaan! Drie 
vieringen lang hebben we ervaren wat het betekent om te delen, om onder te 
gaan en op te staan in een ander volstrekt nieuw licht waar je leven op is geijkt. 
Zo gedenken we (onze) doop, teken van deze beweging en bevrijding, 
teken van nieuwe keuzes die we maken in ons leven: waar wil je in je geloof 
voor gaan, waar wil je je het komend jaar voor inzetten? Hernieuwd mogen 
we in het leven staan en onze belofte kracht bij zetten bij het doopwater. 
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20 april 2014 – Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
  m.m.v. Jussi Schmidt 
Collecte : Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
Lezingen : Exodus 15:1-18, 1 Petrus 1:1-12 
 
Paasmorgen is het. Muziek en orgel in volle glorie, vreugde volop. We zijn 
begonnen door ons te sterkten met de maaltijd, zijn getrokken door het 
donkerste wat leven je kan geven. Jezus heeft een (uit-)weg gebaand … er is 
een doorkomen aan de nacht. Er is ons, voorgoed!, een leven in licht en vreugde 
geschonken, een nieuwe belofte toegezegd en bevestigd: Halleluja. 
 
De driedaagse viering is voltooid.  
 
U bent van harte welkom, voor alle drie de vieringen of voor een enkele! 
 

27 april 2014 – 2e zondag van Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Eredienst en kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Kirsten Schmidt en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Genesis 8: 6-16, Joahnnes 20:19-23 
 
Een gouache van Chagall, Noach laat de duif los (1931) is te vinden in het 
Musée Nationale de Message Biblique in Nice. De overblijfselen van de 
schepping in een donkere ruimte bij elkaar. Het venster geeft zicht op licht en 
vrijheid, maar niemand kijkt naar buiten. De moed verloren na die lange tijd van 
water, lucht en wind? Dit moment in Genesis 8:8 – de duif wordt vrijgelaten, 
maar we weten nog niet of ze terug zal komen – is pas echt een gebaar van 
hoop. De blik van Noach volgt de duif niet, is naar binnen gekeerd. Hij lijkt in 
gesprek, hij luistert. Op dit voortgaande gesprek tussen de Schepper en de 
mens rust de voortgang van de wereld. 
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1 mei 2014 
 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

4 mei 2014 –3e zondag van Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 43:1-12, Johannes 21:1-14 
 
In Jesaja kijkt God terug op de weg van zijn volk. Ze gingen door water en door 
vuur. ‘Ik ben bij je … wees niet bang. Ik heb je bij je naam geroepen.’ In de kerk 
verbinden we deze woorden met de doop. Vandaag is het 4 mei en dat geeft een 
ander gehoor aan de tekst, met de herinnering aan de jaren 40-45. 
 

4 mei 2014 
 
19.00 uur : Herdenkingsbijeenkomst in Meulenvelden, gevolgd door 

de ceremonie bij het monument (zie ook bericht elders 
in SAMEN) 

 

11 mei 2014 – 4e zondag van Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : De Duif (opbrengst wordt door de diaconie verdubbeld) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Rosemarijn de Kroon 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
Lezingen : Nehemia 9:6-15, Johannes 10:1-10 
 
Op de 4e zondag in de Paastijd staat jaarlijks een gedeelte uit Johannes 10 op 
het rooster. Dit hoofdstuk bevat woorden van Christus waarin de beeldspraak 
van herder en schapen wordt gebruikt. Hij beschrijft zichzelf als de vertrouwde 
herder, ja zelfs als de ‘deur voor de schapen’. Als mensen hun bestemming 
bereiken, is het derhalve dankzij goddelijke leiding. 
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18 mei 2014 – 5e zondag van Pasen 
 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. G. Bomer, Rheden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Deuteronomium 6:20-25, 1 Petrus 2:16-17; 3:1-13 
 

 

Rondom de kerkenraad 
 
Omtrent de ontstane situatie van de afgetreden CvK leden kan ik u mededelen 
dat wij als Kerkenraad ons laten adviseren over hoe en welke informatie we 
kunnen en mogen verstrekken aan u als gemeente. We streven ernaar om 
samen met de afgetreden CvK leden u eenduidig te informeren. Dit proces 
vraagt tijd en wij vragen uw begrip hiervoor. 
Daarnaast hebben we ons pastorale team versterkt om eventuele extra vraag uit 
de gemeente op te kunnen vangen.  
Verder kunt u in deze Samen een bericht vinden van Jan de Jongh over de 
voortgang van de werkzaamheden van de door de kerkenraad ingestelde 
adviescommissie. 
 

Op weg naar Pasen, tijd van bezinning 
en inkeer. Al door de eeuwen gebeurt 
dit. Het ene of het andere jaar kan je 
deze periode heel anders ervaren. Door 
wat er zich heeft afgespeeld in eigen 
kring of daarbuiten kan het zijn dat je 
dingen anders ervaart. Het is bekend dat 
een persoonlijke gebeurtenis  in het 
gezin, ziekte bijvoorbeeld, het 
relativeringsvermogen veelal beïnvloedt. 
Zo kan ook de paasvoorbereiding je blik 
op het leven beïnvloeden.  Ook dit jaar 
mogen we weer als gemeente de 
paastijd afsluiten met een serie van 
diensten. 
We beginnen op Witte  Donderdag met 
een gezamenlijke maaltijd. Meer in de 
traditie van de eerste christenen dan 
andere jaren. U wordt verzocht iets mee 
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te nemen en dat te delen. We zullen deze maaltijd en het delen van het brood 
vieren in de bijruimte van de kerk. Vervolgens zullen we dan naar de kerkzaal 
gaan waar we van de wijn mogen drinken. De woensdag hiervoor, hebben we 
een vesperdienst. We sluiten daarmee de serie Taizé vespers af die een aantal  
woensdagen in onze kerk gehouden zijn. Deze vespers waren bijeenkomsten 
waarin teksten, muziek en zang de gelegenheid gaven tot momenten van 
bezinning en inkeer. Een eenvoudige opzet: 1 A4 voor alle vespers. Liederen die 
elke week terug kwamen en zo tot herkenning konden leiden maar ook tot 
nieuwe gedachten doordat je de ene week anders luistert dan de andere week.  
De Goede Vrijdag zal dit jaar ook anders zijn dan anders. Centraal staat de 
kruisweg. Aan de hand van beelden zullen we die volgen. Op Stille Zaterdag 
mogen we onze doop gedenken en de omslag maken op weg naar Pasen. 
Feestelijk afgesloten op Paaszondag. Zo mogen we ook dit jaar weer meemaken 
dat ondanks wat er gebeurt in ons leven, in onze wereld, het licht overwint, dat 
het altijd weer Pasen wordt. Een goede Pasen! 

Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters (a.i) 
 

Adviescommissie nieuwe structuur CvK 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Zoals u reeds via verschillende kanalen hebt kunnen vernemen, is er een 
adviescommissie aangesteld om de ontstane situatie na het aftreden van een 
aantal leden van het CvK eind januari in kaart te brengen. Ondergetekende en 
Jan Wes hebben de opdracht aangenomen die bestaat uit:  
1. het continueren van de werkzaamheden van het CvK na 1 maart 2014, zodat 

de financiële zaken van de gemeente door kunnen gaan en  
2. het uitbrengen van een advies aan de Kerkenraad over de voortgang van het 

CvK. 
 
Omtrent de eerste opdracht kunnen wij u mededelen dat we vanaf 1 maart een 
interim CvK hebben dat tijdelijk de zaken waarneemt totdat er een besluit door 
de Kerkenraad is genomen over een nieuwe opzet van het CvK. We zijn er 
redelijk in geslaagd om, in goed overleg met de afgetreden CvK leden,  de zaken 
zo te regelen dat belangrijke, onder andere financiële, zaken doorgang kunnen 
vinden. We waarderen het zeer dat er op cruciale vraagstukken door 
betrokkenen wordt meegedacht om de overdracht zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 
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Over de tweede opdracht, het uitbrengen van een advies aan de Kerkenraad, 
kunnen wij u mededelen dat we na gesprekken met de afgetreden CvK leden en 
de betrokkenen in en rondom de Kerkenraad, een beeld proberen te vormen 
over de hoeveelheid van rollen en taken. Op basis van die inventarisatie zullen 
wij een advies uitbrengen over de nieuwe structuur.  
 
Daarnaast zullen wij een advies uitbrengen over de financiële situatie en hoe de 
toekomst eruit zal zien binnen deze gemeente. We zullen op basis van de 
beschikbare informatie, verschillende scenario’s uitwerken waarop de 
Kerkenraad in overleg met de gemeente en het CvK, beleid gaat schrijven.  Ook 
de adviseurs van de PKN (gemeenteadviseur kerkopbouw) en Regionaal 
College voor Behandeling Beheerszaken zullen hierbij betrokken worden. 
 
We willen daarnaast benadrukken dat wij deze situatie inhoudelijk bekijken en 
niet op procesmatig en relationeel gebied. Door ons te richten op de inhoud 
kunnen we een feitelijk financieel beeld geven en de Kerkenraad zo objectief 
mogelijk adviseren. 
 
Met vriendelijke groet mede namens Jan Wes, 

Jan de Jongh 
 

Actie Kerkbalans 2014 
In januari zijn alle gemeenteleden benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
Het resultaat van deze actie is dat er toezeggingen gedaan zijn voor een totaal 
bedrag van € 42.800,--. (in 2013: € 43.100,--) Wij danken alle gemeenteleden 
voor hun toegezegde bijdrage, alsmede alle vrijwilligers(sters) voor hun hulp bij 
het brengen en inzamelen van de enveloppen. 

Jan Wes 

College van Diakenen 

Goede Doelen 
De Diaconie ontving op onze oproep voor Goede Doelen, een verzoek om geld 
beschikbaar te stellen voor extra instrumentarium om mee te nemen voor 
operaties in Birma. 
Hierbij een verslag van deze reis die wordt ondersteund door het Lepra fonds. 

Reis Myanmar 
Na een meer dan geslaagde inzamelingsactie voor de aanschaf instrumentarium 
t.b.v het lepraziekenhuis in Malwlamyine zijn we klaar voor vertrek. Op 31 januari 
zijn we naar Myanmar vertrokken. Via Kuala Lumpur zijn we naar Yangon 
gevlogen. Van daaruit met de bus (8 uur rijden) naar Malwlamyine, waar we 
zondag 2 februari gearriveerd zijn. 
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Maandag 3 februari hebben we in het ziekenhuis de eerste patiënten gezien en 
samen met de plaatselijke artsen hebben we een lijst gemaakt van patiënten die 
we de komende weken kunnen helpen. Daarna patiënten met lepra bezocht die 
al in het ziekenhuis verbleven. Wat kom je vaak schrijnende situaties tegen! 
Helaas kunnen we niet iedereen helpen, soms is de verminking door de lepra al 
te ver gevorderd. De meeste patiënten worden onder plaatselijke verdoving 
geholpen. Om kleine kinderen te kunnen helpen hebben we een beroep op een 
arts uit een ander ziekenhuis gedaan. Hij is 1 dag gekomen om narcose te 
geven zodat we deze kinderen toch konden opereren. 
De omstandigheden in de operatiekamers zijn erg primitief. Het instrumentarium 
laat veel te wensen over. Het meegebrachte nieuwe instrumentarium wordt dan 
ook meteen in gebruik genomen. Ook de apparatuur laat het nog wel eens 
afweten, de stroom valt regelmatig uit, allemaal situaties die in Nederland niet 
voorkomen. 
 
In de twee weken dat we in het ziekenhuis verbleven, hebben we 54 patiënten 
kunnen opereren. Veel operaties zijn uitgevoerd om de stand van door lepra 
aangetaste handen en voeten te verbeteren, behandeling van brandwonden, 
hazelippen en ooglidcorrecties. Ook hebben we veel mensen kunnen 
behandelen door bijvoorbeeld het aanleggen van gips bij klompvoeten, injecties 
geven met ontstekingremmers, of doorverwijzing naar een groter ziekenhuis 
omdat de ingreep niet in dit ziekenhuis kon plaatsvinden. Mede door de goede 
samenwerking met de artsen en verpleegkundigen uit het lepraziekenhuis is de 
missie een succes geworden. 
 
De leefomstandigheden laten vaak veel te wensen over, maar de innerlijke rust, 
blijheid en dankbaarheid van de patiënten en hun familie hebben diepe indruk op 
mij gemaakt!  
 
Het was een geweldige ervaring, en ik ben blij dat ik op deze manier mijn 
steentje heb kunnen bijdragen. 
 
Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage, het is op de goede plek terecht 
gekomen! 
Met vriendelijke groet, 

Aly Boven 

Terre des Hommes 
De diaconie heeft besloten de jarenlange bijdragen aan Terre des Hommes te 
beëindigen omdat in het huidige beleid meer aandacht zal worden gegeven aan 
kleinere projecten in binnen- en buitenland zodat de betrokkenheid met een 
bepaald project groter is. 
Onderstaand de bedankbrief van Terre des Hommes: 
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"U heeft aangegeven uw vaste bijdragen aan Terre des Hommes stop te willen 
zetten.  
Uw steun is erg belangrijk voor ons werk geweest, want samen hebben we meer 
kinderen kunnen helpen. Daarom willen we u in ieder geval heel hartelijk danken 
voor uw jarenlange trouwe steun! 
Terre des Hommes blijft zich inzetten om kinderuitbuiting zoals, kinderprostitutie, 
kinderhandel en kinderslavernij in ontwikkelingslanden te stoppen." 

Nees Biemond, 
    secr. Diaconie 
 

Eethuis 
  
In een eerder nummer van Samen werd het door onze predikante al even 
genoemd: de wens van een aantal gemeenteleden – waaronder vooral 
alleenstaanden -  om bijv. eenmaal per maand met elkaar een maaltijd te 
gebruiken, met daaraan gekoppeld een moment van bezinning. Ook in het 
pastoraal team is dit onderwerp onlangs besproken en wordt nu door een paar 
mensen verder uitgewerkt. 
 
Ons voorstel is om een eerste keer bij elkaar te komen in de Praktijkschool 
Symbion (onderdeel van het Liemerscollege aan de Dijksestraat). De leerlingen 
kunnen daar als onderdeel van het lesprogramma een 3 gangenmaaltijd voor 
ons verzorgen op een dinsdag- of donderdagavond, waarvan de kostprijs niet 
meer dan ongeveer 10 euro zal bedragen, incl. een drankje. 
 
Willen degenen die hier iets voor voelen dit zo spoedig mogelijk aan mij laten 
weten? Als iemand onder u een bepaald gespreksonderwerp in gedachten heeft, 
horen we dat ook graag ! 
We zijn benieuwd naar uw reacties....  
 
Namens het pastoraal team, 

Barbara Broere – tel.nr. 223081. 
 

 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 mei, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Doden herdenking 
 

Zondag 4 mei 2014 
Het Oranjecomité, Scouting Didam en de Oecumenische taakgroep organiseren 
weer de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. Vanaf 18.30 uur verzamelen 

belangstellenden zich in de hal van gebouw Waverlo 
(Meulenvelden). Om 19.00 uur start daar een 
herdenkingsbijeenkomst waarin ds. Annette Melzer zal 
voorgaan en waaraan kinderen van Basisschool St. 
Antonius meewerken. Om 19.25 uur begint een stille tocht 
waarbij Harmonie De Club ons voorgaat naar het 
bevrijdingsmonument op het Lieve Vrouweplein. Daar zal 
wethouder Ingrid Wolsing een toespraak houden; om 
20.00 uur is er 2 minuten stilte. Er kunnen bloemen 
neergelegd worden en tenslotte is er gelegenheid om wat 
te drinken in Meulenvelden. 

Wim Locher 
 

Passieconcert 

Koor “One Step Beyond”  
Op zondagmiddag 13 april a.s. zal One Step Beyond, koor van de 
Ontmoetingskerk te Zevenaar, samen met EnsembLeChatNoir onder andere het 
Stabat Mater van Rheinberger uitvoeren. Dit is één van de beroemdste 
middeleeuws-Latijnse gedichten op de “Moeder Gods  in haar smart om de 
gekruisigde Christus”. Naast het Stabat Mater hebben ensemble en koor nog 
enkele andere werken van Bach en Purcell op het programma staan. 
Het gemengde koor bestaat uit 20 enthousiaste leden en staat onder leiding van 
dirigent Rein Helmink met achter de piano Paul Zweers. Regelmatig 
ondersteunen zij kerkelijke en niet- kerkelijke gebeurtenissen. 
 
EnsembLeChatNoir presenteert zich op professionele wijze met een bijzondere 
bezetting van altzangeres, viool, klarinet, tenortuba en contrabas.  
Al met al belooft het een prachtig concert te worden. De aanvang is om 15.00 
uur in de Ontmoetingskerk aan de Marktstraat in Zevenaar. Vanaf 14:30 uur is 
de kerkzaal open. Kaarten á € 8,- (inclusief koffie /thee) zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of via het mailadres lexwesterik@hotmail.com. 
  
U bent van harte welkom! 
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Met vriendelijke groet 
Hans Hendriks 

Stiltecentrum Meulevelden 
 

In het gebouw Waverlo van Meulenvelden werd in 2008 met 
steun van de Albertus Stichting een stiltecentrum ingericht. 
De gezamenlijke kerken van Didam werden toen verzocht 
over de inrichting na te denken, waarna de kerkbesturen 
deze opdracht neerlegden bij de oecumenische taakgroep. 
Als inrichting is bewust gekozen voor een eenvoudige opzet, 
opdat de aandacht niet te veel afgeleid wordt van de 
sfeerbepalende glasapplicaties van kunstenares Mei-ing 

Nieuwland, dochter van architect Karel Nieuwland, die Meulenvelden ontwierp.  
 

 
Het betreft een techniek waarbij op de ramen een kunststof folie is aangebracht, 
die voor een zelfde speling van licht en kleur zorgt als bij traditioneel glas-in-
lood. De donkere en lichte tinten drukken het aardse leven uit, momenten van 
moeilijke periodes afgewisseld door momenten van vreugde. De gele tinten 
verwijzen naar de opkomst van de zon, als teken van hoop.  
Met de stromende beweging wil de kunstenares aangeven dat alles samenkomt 
in één punt, het uiteindelijke doel van samenleven en gelukkig leven. Warme 
kleuren brengen daarbij positiviteit. 
 
De meubels komen oorspronkelijk uit de kapel van het voormalige Kelsehof, en 
zijn in bruikleen gegeven door de Albertus stichting, die ook de huur van het 
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stiltecentrum op zich genomen heeft. De icoon van de Moeder Gods is in 
Kevelaer gekocht en in het voorjaar van 2011 opgehangen. Elke bezoeker zal 
zijn eigen beweegredenen hebben om de serene rust van het stiltecentrum op te 
zoeken, die uitnodigt tot een moment van stilte in de dagelijkse drukte, al of niet 
geholpen door een kaarsje dat men kan ontsteken. De kaarsjes liggen klaar in 
het centrum en worden beheerd door Lenie Hoksbergen; vanwege de 
brandveiligheid is het niet toegestaan om zelf meegebrachte kaarsen te branden, 
noch om persoonlijke dingen in het centrum neer te zetten. 
            Wim Locher 

Kippenvel 
Het was geweldig om, samen met Ria Boon, twee van deze stemmen te zijn. Zie 
onderstaand artikel uit het Eindhovens Dagblad.      

  
Aukje Westenberg 
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Personalia 
 

Overleden 
 Mevr. W.J. Hendriks - Burghard,  Bodenclauwstraat 11 

Gedoopt 
 16 maart 2014  Ferdy Eysink,  Doetinchemseweg 87 

Gevestigd 
 Mevr. M. Gertzen,  Hoeveslag 3 

 Dhr.  B.Kleine,   Lockhorststraat 57 

Verhuisd 
 Fam. Van Hamburg – Droogendijk, de Lijsterbes 24 naar Verheystraat 2-11 

 Mevr. R. Jansen-van Oudenaarde, Zonnebloemstraat 38 naar Verheystraat 2-13 

Vertrokken 
 naar Silvolde  Mevr. G. Heebing - Kraaijenbrink,   Landeweer 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze ook op de 
website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl , klik op Actueel en 
vervolgens op Kerkblad SAMEN. 
U kunt er ook direct naar toe via: 
www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen   

  

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen
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Agenda 
 
13 april 10.00 uur Palmpasen, Dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. ds. A.U. Melzer 
15 april 20.00 uur Diaconievergadering 
17 april 18.30 uur Witte Donderdag, maaltijdviering, mw. ds. A.U. Melzer 
18 april 19.30 uur Goede Vrijdag, viering (kijken naar moderne kruisweg), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
19 april 15.30 uur Paasdienst Meulenvelden, diaken Th. Reuling 
 21.30 uur Paasnacht, dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. ds. A.U. Melzer 
20 april 10.00 uur Pasen, dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
27 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.J. ten Brinke, Apeldoorn 
  spaardoosjes inleveren 
28 april 20.00 uur KR vergadering 
01 mei 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, r.-k. voorganger 
04 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
 19.00 uur Bijeenkomst Dodenherdenking in Meulenvelden gevolgd 

door de stille tocht en de ceremonie bij het monument 
08 mei 19.45 uur K.I.A. - kerkhuis 
11 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
12 mei 14.00 uur Pastoraatsvergadering 
13 mei 20.00 uur Diaconievergadering 
18 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. G. Bomer, Rheden 
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Activiteiten in en om de kerk 

Kinderkerk tijdens de dienst gaan de kinderen naar het kerkhuis 
en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer iedere zondag, tijdens de kerkdienst, met uitzondering  
van de zomervakantie 

Waar in de kerk 

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347: 

Cantorij ter ondersteuning van de kerkdiensten, o.l.v. Trudi Boelee 

Wanneer dinsdagavond, van 19:30-20:45 uur 

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  liedkeuze is zeer gevarieerd, van liedboek, Taizé, Iona, 
Johannes de Heer, Huub Oosterhuis 

Contactpersoon Ineke Eysink, tel: 526922 

All Together  ter ondersteuning van de diensten, ook buiten onze eigen 
gemeente, doop- en huwelijksvieringen, o.l.v. Trudi Boelee 

Wanneer maandagavond, van 19:45-21:00 uur 

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994 

Inloopochtenden 
Meulenvelden 

bestemd voor onze gemeenteleden in en om 
Meulenvelden, o.l.v. ds. Annette Melzer, 

Wanneer 16 april, 21 mei, van 10:30-11:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon 223380 

Gespreksgroep 40+  geloofsgesprekken over allerlei uiteenlopende 
onderwerpen, o.l.v. ds. Annette Melzer, 

Wanneer  data nog onbekend 

Waar  Wilhelminastraat 83 

Contactpersoon  

Inloop 50+  ontmoeting onder het genot van koffie/thee/drankje, soms 
komt een gemeentelid wat vertellen over zijn/haar hobby. 

Wanneer data nog onbekend, start weer in het najaar 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 (vervoer kan geregeld worden) 

Leesclub 
boekbesprekingen 

 

Wanneer 27 mei 20:30 uur 

Waar Mathaak 4 

Contactpersoon Herma ten Brinke, tel: 224519 

Oecumenische 
Bijbelkring  

openbaringen van Johannes 

Wanneer nog niet bekend 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10 

Contactpersoon Wim Locher, tel: 223149 

Bijbelse schilderijen Kunst en Geloof, kan dat samen?, o.l.v. ds. Annette Melzer 
en pastor Margot Dijkman  

Wanneer  nog niet bekend 

Waar parochiecentrum Mariakerk, Onze lieve vrouweplein 

Contactpersoon ds. Annette Melzer, dominee@pkn-didam.nl 
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