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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
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Voorwoord 

 

Maak je zelf vrij 
 
Vergeven is in veel opzichten 
helemaal niet onbaatzuchtig 
maar de meest verheven vorm van eigenbelang. 
Als je niet kunt vergeven, 
als je wrok blijft koesteren 
blijf je eigenlijk in de greep van de dader. 
Je blijft gekluisterd in je rol als slachtoffer. 
Zolang je niet vergeeft 
zit je hopeloos verknoopt. 
Maar als je echt kunt vergeven 
Maak je jezelf weer vrij. 
Zonder vergeven is er geen toekomst.             
 
                   Desmond Tutu 

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



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 25 mei t/m zondag 6 juli 2014 

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

25 mei 2014 - 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed,  
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 

29 mei 2014 - Hemelvaartsdag 
09.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
 

01 juni 2014 - 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), ds. K. Datema, 

Varsseveld 
Collecte : Werk in onze eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 

04 juni 2014 - Pinkstervesper 
19.00 uur : vesperdienst, voorbereid door de oecumenische 

werkgroep 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

07 juni 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
 

08 juni 2014 - Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
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Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes en Tonny Folmer 
 

15 juni 2014 - zondag Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jan de Jongh en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

22 juni 2014 - 1e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom 
Collecte : Minimaweken klooster Huissen 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 

29 juni 2014 - 2e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Kinderkerk : Kirsten Schmidt en Eva de Jongh 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
 

03 juli 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

06 juli 2014 - 3e zondag na Trinitatis, Overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : kinderkerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
 



6 

Rondom de kerkenraad 
 
U kent wellicht het beeld van een hoogzwangere vrouw staande bij het open graf 
waar een geliefde ingelegd gaat worden. Nieuw leven en leven dat beëindigd is 
kan bijna niet dichter bij elkaar komen. Wij hebben net Pasen mogen vieren. Het 
gedenken van het lijden en sterven maar vooral het weer opstaan, het doorgaan 
van het leven, nieuw leven. Ook dit jaar mochten we op donderdag de maaltijd 
vieren, dit maal deels in de kerkzaal en deels in de kerk zelf. Op Goede Vrijdag 
hebben we aan de hand van de kruisweg op een indringende wijze bij het lijden 
van Jezus stilstaan.  Aan het begin van de Paaswake brachten jongeren de 
nieuwe kaars binnen met de aloude woorden: licht van Christus. In de dienst 
vindt de omslag van donker naar licht plaats en wordt de doop vernieuwd met 
het water kruisje. De feestelijke afsluiting is op Pasen zelf. Dank aan een ieder 
die heeft bijgedragen aan deze diensten. In het bijzonder een dank voor de 
koren die deze diensten hebben ondersteund. Niet genoemd zijn de 
oecumenische Taizé vieringen die plaatsvonden op elke woensdag in de 
veertigdagentijd. Vieringen van een half uur met een meditatief karakter, 
gekenmerkt door muziek, zang, korte teksten, stiltes en bezinning. Deze 
vieringen zijn bijzonder gewaardeerd en zullen waarschijnlijk volgend jaar 
opnieuw georganiseerd gaan worden. 
   
Veel gesprekken hebben plaatsgevonden de afgelopen periode. Pastorale 
gesprekken, gesprekken over hoe verder, hoe dingen te organiseren en 
gesprekken over wat er heeft plaatsgevonden. Voor het laatste verwijs ik u naar 
de aparte brief die u als gemeentelid ontvangt. 
 
In deze bijdrage voor SAMEN wil ik even stil staan bij de herdenkingsdienst voor 
Lykle Horjus. Een waardig afscheid. Een heel bijzonder moment vond ik toen de 
volgende woorden van Lykle zelf  werden uitgesproken: 
  
Als pluizen 
 
Ze hebben geen houvast nodig.  
Even een gedachte in het voorbijgaan. 
Luchtig, zichtbaar, herkenbaar, zoals ons 
leven dat is. 
Eigenlijk zo gewoon, zo eenvoudig, met als 
enig draagvlak, de wind, de geest van de 
Schepper. 
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Mooi als je het leven, jouw bestaan zo kan opvatten. Indrukwekkend de 
verbintenis die je dan voelt met diegene die er dan fysiek niet meer is. We 
wensen nabestaanden, in bijzonder Janny, sterkte toe met dit verlies. 
 
Het contrast in deze periode 
was groot zoals ik aan het 
begin memoreerde. Een week 
later werden de bekende lintjes 
uitgereikt. Dit keer waren 3 
mensen van onze gemeente 
bij diegenen die onderscheiden 
werden. Jan en Giny Hagen en 
Klaas van Hamburg, nogmaals 
van harte gefeliciteerd! Wij zijn 
trots dat jullie deze 
onderscheiding hebben mogen 
ontvangen. 
 
Vlak voor de inleverdatum van SAMEN ontvingen we van ds. A. Melzer het 
bericht dat de inspanningen van de afgelopen periode zoveel van haar geëist 
hebben dat ze genoodzaakt is haar werk voor enige tijd stop te zetten. We 
verwachten dat zij zeker niet voor haar geplande vakantie  in juni in staat zal zijn 
haar werkzaamheden te hervatten. We hopen dat ze spoedig herstelt en na haar 
vakantie in staat zal zijn haar werk weer op te pakken. 
 
Als laatste onderwerp wil ik het installeren van de hoekbank noemen. Het 
ontwerp is een jaar geleden bij de kerkenraad ingediend en toen goedgekeurd. 
Er is enige tijd overheen gegaan voordat het van plan tot uitvoering is gekomen, 
mede doordat gewacht is totdat het mozaïek helemaal af was zodat met de 
kleurstelling rekening kon worden gehouden. Het ontwerp is door de jongeren 
gemaakt en zij hebben ook bijgedragen aan  de realisatie ervan. In verband met 
de nodige ruimte en het licht is toestemming gegeven de bank in de hal bij het 
mozaïek af te werken. Hierbij zal uiteraard zoveel mogelijk rekening worden 
gehouden met de andere gebruikers van de ruimte. 
De maand mei en zeker juni is de periode dat mensen hun vertrouwde plek 
enige tijd achter zich laten en tijdelijk elders verblijven. Een ieder die de 
komende tijd voor korte af langere tijd op vakantie gaat, wensen we een goede 
reis, tijd en terugkomst toe en we hopen  u weer spoedig terug te zien. 
 

Johan Boelee 
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Adviescommissie nieuwe structuur CvK  
 
Geachte gemeenteleden,  
 
In de vorige Samen hebben we ons gepresenteerd en onze opdrachten 
toegelicht. We willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
Zoals vorige keer aangegeven zijn we druk bezig met de uitvoering van de 
lopende zaken van het CvK. Inmiddels hebben we een beeld van alle rollen en 
taken die moeten worden ingevuld. We hebben in concept een nieuwe structuur 
gepresenteerd aan de Kerkenraad zoals deze er uit zou kunnen zien. Zodra 
deze definitief is, zullen wij deze uiteraard aan u presenteren. 
Er zijn in concept ook profielschetsen opgesteld voor de nieuwe CvK leden om 
duidelijkheid te creëren over de rollen en taken van de diverse leden. Natuurlijk 
zijn we ook gestart met het zoeken naar gemeenteleden die binnen deze 
profielschets passen en die rol zouden willen oppakken. 
We hopen dat wij u in de volgende Samen concreter kunnen informeren. 
 
Met vriendelijke groet mede namens Jan Wes,  

Jan de Jongh 
 
 
 

Werkgroep-  

Kerkinactie  

Oude troep brengt geld op    
Postzegels, kaarten, telefoons, inktcartridges, oud geld en vreemd geld brengen 
per jaar voor de zending DUIZENDEN € ‘s op!!!! Ja, dat leest u goed. 
Wij willen daar graag meer aandacht voor. Geld wat anders zo de vuilnisbak 
ingaat. In het kerkhuis gaan we een paar (nette)plastic bakken plaatsen, waar u 
e.e.a. in kunt doen. Dan zorgen wij dat het op de juiste plek komt. 

Nog zo iets. 
“Stichting Betuwe Wereldwijd”. De boeken van de boekenmarkt hebben we daar 
eerder al gebracht en raakten onder de indruk van het werk wat men daar 
verzet. Men zamelt ruim 100 verschillende goederen in. Deze goederen worden 
gereviseerd en gecontroleerd in de werkplaats. Na controle en revisie worden ze 
naar projecten in de ontwikkelingslanden verzonden, ter verbetering van de 
economische en sociale omstandigheden aldaar. Een oude hand- of 
trapnaaimachine die hier ongebruikt op zolder staat, kan daar voor mensen een 
kans betekenen om zelfstandig hun brood te verdienen. Dat geldt ook voor 
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andere producten zoals diverse gereedschappen, breimachines, fietsen, 
rolstoelen, schrijfmachines en computers met toebehoren. 
Als u goederen beschikbaar wilt stellen, dan halen wij die graag bij u op. 

Vervoersmiddelen 
Fietsen 
Inklapbare rolstoelen 
Rollators 

Gereedschappen  
Handgereedschappen voor: 
- Timmerman 
- Elektricien 
- Metselaar 
 

 
- Loodgieter 
- Automonteur 
- Schoenmaker 
- Fietsenmaker 
Landbouwgereedschap 
Professioneel elektrisch gereedschap 
Draagbare generators en 
compressors 
Elektrisch lasgereedschap 
Waterpompen 

Kleine machines 
Naaimachines 
Breimachines 
Schrijfmachines 
Computers vanaf pentium 4 
 
Spreek ons daar op aan of geef  even een mailtje of een telefoontje naar een 
van de leden van de werkgroep Kerk in Actie  
en wij komen het bij u ophalen.  
Paulina van Grol, Antoinette Makkinga, Roely Talens, Lieuwe Verhaag, Klaas 
van Hamburg (0316 225733 of  e-mail: k.hamburg@upcmail.nl) 

Voedselbank Pasen 
Hartelijk dank voor al het eten dat via de winkelwagen bij de voedselbank is 
gekomen. We zijn als kerk niet extra open geweest voor Pasen, maar op deze 
manier hebben we ons best gedaan en mogen we gerust tegen elkaar zeggen 
dat het goed was. 

Klaas van Hamburg 

De avondmaal collecte 
Stichting COME wil tussen Israëli's en Palestijnen wederzijds respect stimuleren 
en duurzaam contact bevorderen.  

Vertrouwen?! 
Het thema voor het seminar in 2014 van Stichting COME zal vertrouwen zijn. 
Met een vraagteken en een uitroepteken. Want is het er wel? We hebben het zo 
nodig! De Palestijnse comitéleden geven aan dat de Palestijnen geen 
vertrouwen hebben in het eigen leiderschap, noch in de 
vredesonderhandelingen, noch in de Israëli’s. En de joods Israëlische 
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comitéleden zeggen dat de Israëli’s sowieso niemand vertrouwen. Maar 
ondertussen erkent iedereen dat vertrouwen zeer belangrijk is en noodzakelijk 
om stappen te durven zetten naar een betere situatie. 
 

Over het thema hebben we - de Palestijnse, Israëlische en Nederlandse 
comitéleden - niet lang hoeven discussiëren. Tijdens ons 
voorbereidingsweekend hebben we wel uitgebreid het programma besproken. 
Het seminar zal in september plaatsvinden, in hetzelfde dorp als afgelopen jaar, 
Droushia. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een paar kleine veranderingen in 
het programma. Een toevoeging is een overnachting in Nicosia. Daar zullen we 
een workshop volgen over het conflict op Cyprus, we zullen een wandeling door 
de oude stad maken, langs de muur, de groene lijn, de afgesloten straten en het 
checkpoint tussen het Griekse en het Turkse deel van de oude stad. Beide 
stadsdelen zullen we bezoeken. Daarnaast zullen we een ontmoeting hebben 
met Cypriotische jong volwassenen die zich inzetten voor het vinden van een 
oplossing voor het conflict op Cyprus. We hopen hiermee de deelnemers een 
breder perspectief op hun eigen conflict te geven. 
 

De comitéleden erkennen dat de politieke situatie elk jaar slechter en 
uitzichtlozer wordt. Desondanks zijn zij heel positief over de seminars. Zij zeggen 
dat een slechtere situatie juist laat zien dat er meer contact en dialoog nodig is. 
Groepen mensen worden meer en meer gescheiden van elkaar - er is steeds 
minder contact mogelijk. Het vertrouwen in elkaar en de andere kant vermindert 
of verdwijnt helemaal. Juist door deze situatie zijn de comitéleden extra 
gemotiveerd om deelnemers te vinden die geraakt kunnen worden door wat zij 
tijdens het seminar meemaken. Deelnemers van afgelopen jaren laten zien dat 
er veranderingen mogelijk zijn: in de vorige nieuwsbrief LINK van stichting 
COME schreef een Palestijnse deelneemster dat zij in Israël zal blijven in plaats 
van te emigreren. Zij wil ter plekke streven naar verandering, omdat ze tijdens 
het seminar zag dat er mensen zijn die hier open voor staan. Een joods 
Israëlische deelneemster heeft haar professionele carrière omgegooid. Zij werkt 
nu in het onderwijs, omdat dit volgens haar de belangrijkste plek is waar men 
vooroordelen en stereotypen over elkaar tegen kan gaan. Een andere joods 
Israëlische deelnemer heeft besloten om reservedienstplicht te weigeren (in 
principe verplicht voor alle joods Israëlische mannen tot circa 40 jaar). Voor 
aankomend seminar wil hij andere leden van zijn yeshiva (religieuze joodse 
school) overtuigen om ook deel te nemen. 
 
Dit alles doet mij goed om te horen. Hierdoor besef ik dat het heel waardevol is 
wat COME al die jaren heeft gedaan - en nog steeds doet. Het comité heeft er 
vertrouwen in, u ook? Alleen met financiële bijdrages door mensen zoals u 
kunnen wij deze seminars blijven organiseren. 

Maaike Hoffer,  
Projectleider Stichting COME. 
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Pastoraat voor 80-plus 
 
Na een onverwacht kort verblijf in Friesland ben ik afgelopen november weer 
teruggekeerd naar Didam. De meesten van u die mij nog kennen uit mijn vorige 
periode hier (2008-2012) zullen dat inmiddels hebben meegekregen.  
Voordat ik vertrok heb ik het laatste jaar bezoekwerk verricht onder de ouderen 
onder u. Ik heb dat graag gedaan en ben verheugd dit werk weer op te kunnen 
pakken, en ook een beetje voort te zetten, want zo voelt het wel. 
 
Ik streef er naar om per week twee tot drie bezoeken af te leggen, maar alles 
gebeurt  op vrijwillige basis, dus ik neem ook wel eens een weekje vrij als andere 
zaken om voorrang vragen. Van de werkgroep pastoraat heb ik een lijst 
ontvangen die ik systematisch zal aflopen op leeftijd en bijzondere 
omstandigheden. Bent u net tachtig geworden en kerngezond, dan zal het dus 
waarschijnlijk even duren voordat ik contact met u zoek. Maar u kunt wel altijd 
zelf met mij contact opnemen, mocht u daar dringend behoefte aan hebben (en 
bent u tachtig jaar of ouder).  
 
Rest mij nog te zeggen dat ik me weer helemaal thuis voel in Didam, dat ik 
gelukkig alweer menige preekstoel in de omgeving heb gevonden en dat ik hoop 
met u opnieuw een goede samenwerking te mogen beleven.  
 
Tot ziens! 

Ds. W. ten Boom 
Fazantstraat 41 6942 KD 
0316-769092  

 whtenboom@xs4all.nl 
 
 
 
 
 
 
 

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   

mailto:whtenboom@xs4all.nl
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/actueel-moduleformaat/kerkblad-samen
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Oecumenische pinksterbijeenkomst 

Waken, bidden, en spreken, in en met de Geest 
Op woensdag 4 juni  van 19.00 – 20.00 uur organiseert de oecumenische 
taakgroep  een pinksterbijeenkomst in de protestantse kerk. Pastor Ben Aarsen 
zal spreken over de zeven gaven van de Geest, waarover we ook in gesprek 
gaan. Ter afwisseling zullen we bidden en pinksterliederen zingen. 
Voor een mooie voorbereiding op het pinksterfeest, kom op 4 juni naar onze 
kerk.   
  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit:   Psalter Abdij Saint Alban 
  Wim Locher 
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Oecumenische Bijbelkring  

Oecumenische Bijbelkring in Didam (2014-2015) 
In 2013 zijn we in Didam gestart met een oecumenische Bijbelkring onder leiding 
van emeritus predikant Leen den Besten. De oecumenische taakgroep zal ook in 
het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 deze kring organiseren; de data 
zijn: 

 In 2014, de woensdagen 1/10, 5/11 en 3/12 om 19.45 uur in de protestantse 
kerk, Torenstraat 10 in Didam 

 In 2015, de woensdagen 7/01, 4/02, 4/03, 1/04. 
 
Heeft u interesse? Opgave voor de oecumenische Bijbelkring kan bij:  
Wim Locher, tel. 223149, e-mail:  lochernap@gmail.com 
  
  Wim Locher 

Kerk en Stage 
 

Nieuwe Krachten met Kerk en Stage ( uit oecumenische bezinning 2014 van de 
Raad van Kerken) 
  
Over de inzet van jongeren voor de kerken en de betekenis voor de jongeren 
zelf, met aandacht voor de kerk als vrijwilligersorganisatie, oecumene, diaconaat 
en gemeenteopbouw. 
  
Goede redenen om mee te doen aan de stage:  

 Onze vrijwilligersgroep en kerkelijke gemeenschap vergrijst. 

 In ons nieuwe beleidsplan willen we meer jongeren bereiken en betrekken. 

 Maatschappelijke stage is een manier om met jongeren in contact te 
komen. 

 Op een aantal momenten in het jaar hebben we  -een korte tijd- vrijwilligers 
nodig 

 Wij willen ook aan jongeren laten zien wat de kerk doet. 

 Jongeren kunnen van ons leren, en wij kunnen ook van de jongeren leren. 

 Het is leuk om nieuwe gezichten te zien 

 Door het betrekken van jongeren kunnen we weer andere jongeren 
bereiken. 

 

De datum van deze conferentie is inmiddels verstreken. 
De brochure Kerk en Stage is verkrijgbaar bij: 
Raad van Kerken in Nederland. Kon.Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort. 
 

Anneke Dienske 
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Geloven is ook… 
 

Geloven is ook…geloven in jezelf!  
Nog zo’n twee maanden te gaan en dan staan Adorján en ik al op Nederlandse 
bodem. Best spannend voor ons beiden. Na ruim een jaar in Roemenië te 
hebben gewoond, sta ik als persoon wel wat anders in het leven. Je hoort 
mensen het wel eens zeggen “je leert jezelf pas echt goed kennen als je weg 
bent uit de vertrouwde omgeving”. Hier kan ik me als ervaringsdeskundige 
helemaal op aansluiten. Ik heb mezelf als persoon en als rasechte Nederlander 
beter leren kennen. Weet nu ook beter wat typisch Nederlands is, en nee.. dan 
heb ik het niet over blokjes kaas of het happen naar haring. 
 
Ook heb ik veel dingen geleerd hier in Roemenië. En geloof me, ik ga dit land 
echt missen voor de tijd dat ik in Nederland ben. Want wij Nederlanders rennen 
hele dagen, plannen de meeste dingen van uur tot uur om vervolgens weer 
verder te vliegen naar andere afspraken. Agenda kwijt? Help… als Nederlander 
raak je al gauw in paniek! En nee… het is niet toegestaan om nu te denken “in 
Roemenië komt iedereen altijd overal te laat” of “in Roemenië is er geen 
werkdruk en werkt iedereen op een relax tempo”. Want ja… ik ben er ook achter 
gekomen dat wij mensen echt heel snel vooroordelen creëren. Zo hoor ik 
Roemenen dingen over Nederland zeggen die echt niet kloppen, maar ook 
andersom gebeurt dit erg vaak. Hier betrap ik mezelf trouwens ook op, want tja.. 
menselijk is het natuurlijk wel om gauw over iets of iemand te oordelen! 
  
Het mooiste wat ik hier heb geleerd is om te 
genieten van kleine dingen, dit doe ik echt 
dagelijks! Pas zag ik hoe paarden (loslopend in de 
natuur) aan het communiceren waren op grote 
afstand, ik denk dat het een soort van “Hé vriend, 
waar ben je?” was, want vervolgens galoppeerden 
ze naar elkaar toe om elkaar vervolgens op een 
lieve manier te begroeten. Ik geniet ook van de 
kinderen die blij en dankbaar zijn als ik Engels 
kom geven, ook vinden ze het heerlijk om even lekker gek met me te doen… dat 
is ook echt geen probleem voor mij! Zo zijn er veel dingen die eigenlijk zo mooi 
zijn!  
 
Ik geniet van de mensen die ik lief heb en durf te dromen en… ik ben zelfs wat 
flexibeler geworden. Dingen gaan gewoon lang niet altijd zoals je ze vooraf in 
gedachten hebt. En weet je… de meeste dingen zijn het proberen waard. We 
gaan niet voor niets samen naar Nederland. Wij geloven dat dit voor ons nu de 
beste keus is (hier had ik een jaar geleden niet eens aan gedacht!), we zijn al 
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volop aan het solliciteren, connecties aan het maken, informatie aan het 
opzoeken en aan het voorbereiden. Want weet je… wij kunnen dit, want wij 
geloven in onszelf.  
En oké… ik sta op het punt een agenda te bestellen, want tja.. in Nederland heb 
ik als Nederlander toch een agenda nodig!  
 
Geloven is ook… geloven in jezelf! 
 

Liefs, Wilma Blom 
 

Theologische vorming 
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Gebed om vrede 
 
Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
dat ik, waar haat is, liefde breng; 
waar schuld is, vergeving; 
waar tweedracht is, eenheid; 
waar dwaling is, waarheid;  
waar twijfel is, geloof; 
waar wanhoop is, hoop;  
waar duister is, licht;  
waar narigheid is, blijheid. 
 
Geef, dat ik zoek niet zozeer getroost te worden,  
als wel te troosten;  
niet zozeer begrepen te worden, 
als wel te begrijpen; 
niet zozeer bemind te worden, 
als wel te beminnen.  
Want wie geeft, ontvangt;  
wie zichzelf vergeet,  
vindt zichzelf; 
wie vergeeft, wordt vergeven 
wie sterft 
krijgt eeuwig leven. 
Amen. 

 
Franciscus van Assisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 juli, 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Ds. Van Loo 
 
Omdat mijn man in deze fase van zijn ziekte veel hulp en verzorging nodig heeft 
verblijft hij sinds 13 maart in Zorgcentrum Felixoord, kamer 22, Ommershoflaan 
35, 6861 CH Oosterbeek. 
Maar, zoals in goede dagen, blijven we ook in slechte dagen verbonden met de 
(kerk)gemeenschap in Didam. 
  
met vriendelijke groet, 

Mechtild van Loo – Janssen, 
Hoofdstraat 20, 6942 AV Didam 

 

Personalia 

Overleden 
 13-04-2014   Dhr. Ds. L. D. Horjus,  de Els 32. 

Gevestigd 
 Mevr. I. Sieswerda,   Gruttostraat 22 

 Mevr. R. Korte,    Rozenstraat 61 

 Mevr. R. M. de Boer,   Goudsbloemstraat 42 

Verhuisd 
 Dhr. H. van den Dool,    van Tesma 7 naar Panhuis 56C,  

 Mevr. J.M. Busschers-van Zwolle, van Tesma 5 naar Waverlo 9,  

 Dhr. F.B. Ros,    van Fluunseweg 16  
naar Lieve Vrouweplein 3B,  

Vertrokken 
 naar Ouderkerk a/d Amstel,  Mevr. T. Agoston-Tamindzic, de Ploeg 19 

 naar Wageningen,   Dhr. J. M. Melissen, Sperwerstraat 32 

 naar Doetinchem,    Dhr. G. Hendriks, Bodenclauwstraat 11 

 naar ’s-Heerenberg,   Mevr. G.J. Jansen-Losekoot, Koningsweg 17A 

 naar Duiven,    Fam. Hartsteen, Kerkstraat 22-2 
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Agenda 
 
25 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
26 mei 20.00 uur KR vergadering 
 19.45 uur All Together 
27 mei 19.30 uur Cantorij 
29 mei 09.00 uur Hemelvaart – mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
01 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds. K. Datema, Varsseveld 
02 juni 19.45 uur All Together 
03 juni 19.30 uur Cantorij 
04 juni 19.00 uur Pinkstervester, voorbereid door  
  de oecumenische taakgroep 
07 juni 15.30 uur Pinksterdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
08 juni 10.00 uur Pinksteren – Dienst van Schrift en Gebed,  
  ds. W.H. ten Boom, Didam 
09 juni 19.45 uur All Together 
10 juni 19.30 uur Cantorij 
12 juni 19.45 uur Kerk in Aktie - kerkhuis 
15 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
16 juni 19.45 uur All Together 
17 juni 19.30 uur Cantorij 
 20.00 uur Diaconievergadering 
22 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom 
23 juni 19.45 uur All Together 
24 juni 19.30 uur Cantorij 
29 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen 
30 juni 20.00 uur KR vergadering 
06 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, overstapdienst,  
  mw. ds. A.U. Melzer 
07 juli 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden (kerkhuis)
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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 21 mei, van 10:30-11:30 uur, gaat  in september verder 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

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

Wanneer  data nog onbekend 

Waar  Wilhelminastraat 83 

Contactpersoon Dorien Schlief, tel: 224828 

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

Wanneer start weer in het najaar 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

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

Leesclub boekbesprekingen Er wordt een boek gekozen, gelezen en besproken, 
volgende datum geprikt. 

Wanneer 27 mei 20:30 uur 

Waar Mathaak 4 

Contactpersoon Herma ten Brinke, tel: 224519 ( graag eerst tel. contact!) 

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v. ds. Leen.den Besten 

Wanneer 1-10, 5-11, 3-12, in 2015: 7-1, 4-2, 4-3, 1-4. 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10 

Contactpersoon Wim Locher, tel: 223149 lochernap@gmail.com 

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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