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Kerkenraad: 
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voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
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rekeningnr. NL41 RABO 0111 1014 68 
 

Oecumene: 
Contactpers. W.P. Locher Rozenstraat 17 6942 WD T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
 

Jeugd & Jongeren: 
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
opperjopper vacature 
 

Publiciteit: 
Redac.Samen D.J. Schep Karrewiel 10 6942 LK T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  NL41 RABO 0111 1014 68 van de Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN 
 

Autodienstregeling:   T. 06-20187939 
 

Gebruik Kerkruimtes:    
 A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  beheerder@pkn-didam.nl 
 

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. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De 

opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de 

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
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Voorwoord 
 
 

Fluister het mij in, heilige Geest: 
ik zal het goede denken. 
 
Spoor me aan, heilige Geest: 
ik zal het goede doen.  
 
Verlok me, heilige Geest: 
ik zal het goede zoeken. 
 
Geef me kracht, heilige Geest: 
ik zal het goede vasthouden.  
 
Bescherm me, heilige Geest: 
ik zal het goede nooit verliezen. 
 

toegeschreven aan  
Aurelius Augustinus 

 
 
 
 
 
 
 

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

Periode zondag 13 juli t/m zondag 24 augustus 2014 

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

Op zondag 6 juli werd de Overstapdienst gehouden, waarin Jan en Corné de 
overstap maakten naar de middelbare school. Voor onderweg kregen ze een 
rugzak met spullen mee en ontvingen ze de zegen van Annette. 
In verband hiermee is de avondmaalsdienst verplaatst naar zondag 13 juli 2014. 
 

13 juli 2014 - 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
 

20 juli 2014 - 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
 

27 juli 2014 - 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

03 augustus 2014 - 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. H. Günther-Van Dijk, Deventer 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
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07 augustus 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen 
 

10 augustus 2014 - 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
 

17 augustus 2014 - 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Zendingszondag 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 

24 augustus 2014 - 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
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Rondom de kerkenraad 
 

In deze SAMEN vindt u een in memoriam over ds. D. van Loo geschreven door 
Jan en Giny Hagen. Beiden kennen hem goed en Jan heeft lang met ds. Van 
Loo samengewerkt. Zij hebben een beeld kunnen neerzetten dat velen zullen 
herkennen. Een beminnelijk, meelevend persoon, die met sneeuwklokjes en een 
roos op pad ging naar een ander. Jan en Giny dank, voor het delen van jullie 
herinneringen met ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van voormalig predikant ds. Van Loo naar onze eigen predikant. Ik kan u melden 
dat ds. Melzer weer hersteld is. Toch zult u haar in de komende weken niet veel 
te zien krijgen vanwege vakantie. Zoals u weet hebben we al een aantal jaren de 
keuze gemaakt om de zondagen dat de eigen predikant niet  voorgaat vooral in 
de zomertijd  te programmeren.  
 
In de vorige SAMEN schreef ik dat er gewerkt werd aan de hoekbank. Inmiddels 
heeft u kunnen zien dat het heel fraai is geworden. Een mooie eenheid met het 
mozaïek waardoor het mozaïek veel mooier uitkomt. Dank aan ontwerper, 
bouwer, verver…..! U begrijpt dat dit alleen mogelijk is als we dit helemaal in 
eigen beheer doen. U ziet, gelukkig zijn er velen die bijdragen aan de gemeente. 
Persoonlijk vind ik, dat dit de kern van gemeente zijn is. Samen vorm je de 
gemeente. De gemeente functioneert des te beter naar mate meer mensen 
actief participeren. 
 
Vanuit de kerkenraad kan ik u mededelen dat Jet de Lange bereid is gevonden 
de tijdelijke commissie te versterken. Dit betekent dat zij nu met drie personen 
zijn.  
 
We hebben een verzoek gekregen van MAXIM KOWALEW DON KOSAKEN 
koor. Zij hebben ons gevraagd of zij in onze kerk een concert mogen geven. Dit 
zal een concert worden waar entree geheven zal worden i.v.m.  de huur  en 
eigen kosten. Het is nog in een pril stadium dus het is nog niet zeker dat ze 
komen. Hopelijk gaat het wel door, want het belooft iets moois te worden. 
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Intussen is de vakantietijd alweer aangebroken. Voor velen een periode dat even 
gas terug genomen mag worden. Een tijd voor reflectie,  ontspanning, maar ook 
van voorbereiding. Immers de Evenementen Commissie is alweer volop bezig 
met de voorbereiding van de startzondag. Voor diegenen die op reis gaan, 
dichtbij of ver weg, een goede reis en een behouden terugkeer toegewenst.  
 
Tenslotte wens ik u allen een goede zomertijd toe. 

Johan Boelee 

Herinneringen aan Dirk van Loo 
 

Toen wij het bericht ontvingen van het overlijden van Dirk van Loo gingen er veel 
herinneringen door ons  heen over de periode waarin wij hem meemaakten als 
onze predikant.  
Enkele van deze herinneringen willen wij u niet onthouden en hebben deze 
daarom op papier gezet. 
In l973 kwamen wij vanuit een conservatieve Veluwe naar Didam en zagen daar 
voor het eerst een predikant met een witte toga. Wij werden daarom de eerste 
zondag al op het verkeerde been gezet. De toen nog Hervormde Kerk werd 
verbouwd en de protestanten vonden voor de eredienst een gastvrij onderdak in 
de kapel van het klooster. Toen daar bij aanvang van de dienst Dirk binnen 
kwam in zijn witte toga, dachten wij dat we in een verkeerde afdeling van het 
klooster zaten. 
Gelukkig was deze schrik maar van korte duur en wenden wij snel aan de witte 
toga. Wij leerden Dirk kennen als een zeer beminnelijke man. 
In gedachten zien wij hem dan door het dorp fietsen in het voorjaar met een 
bosje sneeuwklokjes uit eigen tuin waarmee hij een zieke, bejaarde of eenzame 
ging verblijden en in de examentijd met een bos rozen, voor elke geslaagde een 
roos. 
Daarbij was Dirk op zijn eigen manier ook een heel meelevend mens. Toen er 
een kind uit de gemeente overleed bezocht Dirk de ouders met de woorden: ik 
weet niet wat ik zeggen moet, ik kom alleen met jullie mee huilen. De ouders 
hebben hier erg veel troost bij gevonden. Maar Dirk had ook een andere kant die 
door velen niet bij hem gezocht zal worden. Toen de kerkenraad eens op 
bezinningsweekend was in Rozendaal in een tehuis van het Leger des Heils 
(een instelling voor drank- en drugsverslaafden), was er niet de mogelijkheid om 
aan het eind van de dag een glas wijn te drinken. Ook de buitendeur was 
afgesloten zodat we via de slaapkamer van een kerkenraadslid naar buiten 
moesten om in een nabijgelegen restaurant een glas wijn te drinken. Ook Dirk is 
toen mee naar buiten geklommen. Tenslotte hebben wij meegemaakt hoe Dirk 
tot voor korte tijd nog steeds bezig was met ZIJN gemeente. We zaten met Dirk 
en Mechtild in de tuin toen Dirk ons plotseling iets wilde vragen. Hij noemde 
alleen de voornaam van een gemeentelid en kwam niet verder. We hebben toen 
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alle gemeenteleden met dezelfde voornaam genoemd tot we de goede hadden 
en toen bleek dat Dirk wilde vragen of de gemeente wel voldoende aandacht aan 
dit gemeentelid schonk. Gelukkig konden wij beamen dat dit inderdaad zo was. 
17 juni hebben we in een zeer goed bezochte dienst in de Mariakerk afscheid 
genomen van deze minzame man en we willen vooral Mechtild, maar ook haar 
kinderen en de schoon- en kleinkinderen Gods troost en sterkte toewensen. 
 

Giny en Jan Hagen. 
 

Kerkinactie 

Werkgroep-  

Dank Dank, 
We zijn blij met uw reactie op, of moeten we zeggen in, de boxen bij de ingang 
van de kerk. Uw spullen die normaal worden weggegooid brengen hier heeeel 
veeeel geld op. Fijn dat we zo bij kunnen dragen aan extra geld voor Kerk in 
Actie.  
 

 
 
   

Even wat recht zetten. 
Het stukje over “Stichting de Betuwe Wereldwijd” in de vorige SAMEN blijkt wat 
onduidelijk te zijn geweest. 

Dus nog maar eens geprobeerd. 
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 
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trapnaaimachine die hier ongebruikt op zolder staat, kan daar voor mensen een 
kans betekenen zelfstandig hun brood te verdienen. Dat geldt ook voor andere 
producten zoals diverse gereedschappen, breimachines, fietsen, rolstoelen, 
schrijfmachines en computers met toebehoren. 
 

De stichting ontvangt graag, 
 
Kleine machines zoals:     Vervoersmiddelen: 
Naaimachines       Fietsen 
Breimachines        Inklapbare rolstoelen 
Schrijfmachines      Rollators 
Computers vanaf pentium  
 

Gereedschappen: 
Dat mogen allerhande handgereedschappen zijn, ook als er het één en ander 
aan mankeert. Deze worden daar dan professioneel opgeknapt. 
Heeft u wat liggen en gebruikt u het toch niet meer, dan halen wij het graag bij u 
op. Geef even een mailtje of een telefoontje naar één van de leden van de 
werkgroep Kerk in Actie en wij maken een afspraak en komen het dan bij u 
ophalen.  
 
Paulina van Grol,  225708 henk.paulina@telfort.nl 
Antoinette Makkinga,  228709 antoinette.makboa@tele2.nl 
Roely Talens,    532071 roely@talens.nl 
Lieuwe Verhaag,   268155 lajverhaag@kpnmail.nl 
Klaas van Hamburg  225733 k.hamburg@upcmail.nl 
 

Klaas van Hamburg 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Grenslandcontact 
 
Op woensdag 14 mei 2014 vond een ontmoeting plaats tussen een zestigtal 
Duitse en Nederlandse Protestanten in de Keurhorsterkerk te Sinderen. 
 

Het onderwerp: 
                        “Geloof en leven met het Nieuwe Liedboek. 
                         Zingen en bidden in huis en kerk”. 
 

De inleiders waren Susanne Paulsen, Cantrix/organiste van de Duitse kant en  
Wim Ruessink, Cantor/organist van de Nederlandse kant. 
  
Aan de hand van een aantal sheets werden wij door hen op een onnavolgbaar 
enthousiaste en wervende manier door ontstaansgeschiedenis en inhoud van 
het Liedboek geleid. 
 
De opdracht op basis van de ISK-nota aan de werkgroep was om te komen tot 
een nieuw liedboek waarin weergegeven moesten zijn de oude Psalmen, revisie 
Gezangen, nieuwe Nederlandse liederen (van na 1973), nieuwe liederen uit het 
Buitenland, Kinder-, Jeugd- en Tienerliederen, Liturgica, overige Zangvormen, 
Gebeden en Meditatieve teksten. Een enorme klus om al die zeer verschillende 
aspecten tot hun recht te laten komen. 
 
De aspecten van de Psalmen, traditie en vernieuwing, liederen voor kinderen, 
tieners en jongeren, liederen voor verschillende leefkringen en gezongen liturgie 
moesten tot uitdrukking komen. 
 
De eerste landelijke presentatie was op 26 mei 2013 in Monnickendam. 
 
De toelichting op de verschillende Leefkringen zoals de Eredienst op zon- en 
feestdagen, overige vieringen (o.a. Vesper), Pastoraat en voor persoonlijk 
gebruik was zeer verhelderend en leerzaam. 
 
Het geheel kreeg een aparte dimensie door het gezamenlijk zingen van zeker 20 
liederen, met als hoogtepunt het zingen van zeker vier Canons.  
 
Het is inmiddels een aantal weken geleden dat wij deze avond hebben 
bijgewoond, maar we hebben er nog steeds een mooie en warme herinnering 
aan hoe we dit samen met onze Duitse geloofsgenoten mochten ervaren. 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor het volgende treffen.  
 

Anneke Dienske en Herman ten Brinke 
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Klokkenstoel 
 
Een klokkenstoel voor onze begraafplaats aan de Wilhelminastraat. 
 
Waarschijnlijk heeft u zich tijdens een recent bezoek aan de begraafplaats aan 
de Wilhelminastraat wel eens afgevraagd wat er met dat stuk beton op de 
begraafplaats nu gaat gebeuren…. 
Binnenkort zal dit duidelijk worden, want we zijn de afgelopen tijd met een aantal 
mensen druk bezig geweest om een houten klokkenstoel te maken voor deze 
begraafplaats. De klok die hier in komt te hangen is de oude bel van ons eigen 
kerkje en is voor dit doel geschonken door Roely Talens. 
Het eindresultaat zal naar verwachting  zaterdag 5 juli geplaatst worden.  
Het is fijn dat er weer een  stukje vakwerk in elkaar gezet is door vrijwilligers met 
deze mooie klokkenstoel als eindresultaat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaas van Hamburg 
 

Christen en kunst 
 

Met dit korte artikel hoop ik u aan te zetten om ook “KUNST” in uw vakantie op te 
nemen. 
 
Reeds in het begin van onze Bijbel wordt de mens door God geroepen zijn 
creativiteit te gebruiken. Immers, Adam en Eva moesten de dieren, ieder naar 
hun soort, namen geven. 
Archeologische vondsten uit de Oertijd laten duidelijk zien welke ontwikkelingen 
de mensheid heeft ondergaan. 
Vele voorwerpen (zowel gebruiks- als kunst-) tonen aan dat de toenmalige mens 
in staat was een zekere vorm van kunst tot uitdrukking te brengen. 
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Bekend uit de Bijbel is het voorbeeld van koning Salomo en Cleopatra, die 
beiden 
kunstschatten bezaten. 
 
Wat verstaan we eigenlijk onder Kunst? 
Volgens de bestaande bronnen bestaan er hierover meerdere definities die 
uiteraard tijdgebonden zijn. 
In de vele kunstuitingen, zoals muziek, beeldende en grafische kunst, poëzie en 
proza, architectuur enz. komt de mens in zijn totale spectrum te voorschijn. 
 
Ieder mens heeft van God talenten gekregen die hij moet gebruiken, niet alleen 
ter ere van zichzelf, maar tot meerdere glorie van God, zijn Maker. 
 
In musea over de gehele wereld zijn kunstvoorwerpen tentoongesteld. 
Het verdient aanbeveling  om deze, bv. tijdens de vakantie, ook met kinderen 
erbij te bezoeken. 
Daardoor verrijken we onszelf en doen we soms grote ontdekkingen. Dit geldt 
ook voor het bezoeken van concerten en van lezingen, lid zijn van een 
bibliotheek en/of een Oudheidkundige Vereniging,  een literair programma op TV 
volgen en in een oude, antieke bibliotheek snuffelen zoals in 's Heerenbergh en 
de Librije te Zutphen. 

Veel kunstplezier, 
 Huib van den Dool 

 

Zuid-Soedan 
  

Gebed en geld gevraagd voor kritieke situatie Zuid-Soedan  
 

Door de onrust van de afgelopen maanden in Zuid-Sudan is de situatie voor 4 
miljoen mensen zeer nijpend geworden. Op diverse plaatsen is sprake van acute 
hongersnood. Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op dit moment nog niet bereikt 
met de nodige hulp. Gebed en noodhulpsteun zijn zeer dringend nodig. 
Zie ook www.luisterenddienen.nl en www.lightfortheworld.nl . 
Bijdragen aan LUISTEREND DIENEN kunnen gestort worden op giro 76035 
(NL18INGB0000076035) t.n.v. LUISTEREND DIENEN te Utrecht, onder 
vermelding van ‘noodhulp Zuid-Soedan’. 

 
 
 
 
 
 

 
(ingezonden mededeling van: Luisterend dienen en Licht for the world) 

http://www.lightfortheworld.nl/
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Triduüm sept. 2014 
 

In Didam, Loil en Nieuw-Dijk bestaat al een 

jarenlange traditie van ontmoetingsdagen voor  

zieken, ouderen en alleenstaanden van alle 

gezindten. 

 

Dit jaar zal het thema: “Het leven vieren” zijn. 

 

Op maandag 8 en dinsdag 9 september gaat dit 

weer gebeuren. Twee dagen van ontmoeten bij 

Jan & Jan in Didam met vieringen, praatjes, muziek 

en gezelligheid. 

 

De protestantse geloofsgemeenschap wordt ook 

dit jaar weer van harte uitgenodigd om deze 

dagen samen met de katholieke 

geloofsgemeenschap door te brengen. 

 

Ds. Annette Melzer zal ook haar medewerking 

verlenen aan één van deze dagen. 

 

Spreekt u dit aan, of kent u iemand die dit wel zou 

willen, bel of mail dan met Dieneke Ros 

(pastoraat), zij zal die dagen ook aanwezig zijn. 

 

Tel. nr.:  06 20187939 

Email: pastoraat@pkn-didam.nl 

         Dieneke Ros 
 

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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Een kleine anekdote 
 
 

Tijdens een kerkdienst, die ik toentertijd begeleidde in Zoetermeer, heb ik iets 
grappigs beleefd. 
  
Het was doopdienst en voor de dienst uiteindelijk begon, dacht ik laat ik voor de 
kinderen in de kerk het liedje "Klokje klinkt, vogel zingt, ieder op zijn eigen wijs, 
kind ook jij, zingt daarbij, tot des Heren lof en prijs” spelen. 
  
Na afloop van de dienst kreeg ik van enkele kerkgangers de opmerking, dat het 
zeer oneerbiedig was geweest om "Poesje mauw” te spelen. 
  
Aanvankelijk was ik mij nergens van bewust. 
Maar inderdaad hebben beide versjes dezelfde melodie! 
Ik had het onbewust met volle overtuiging gespeeld. 
  

Groetjes, 
Huib van den Dool 

Zie ginds komt.. 
 
Zie ginds komt… het vliegtuig vanuit Roemenië weer aan!  
 
Met de SAMEN in de bus duurt het nog 2 weken voordat we in Nederland zijn. 
Dat gaat snel hè? Donderdag 24 juli vliegen Adorján en ik vanuit Cluj-Napoca 
naar Eindhoven. Spannend! Maar we hebben er erg veel zin in. Momenteel ben 
ik moed aan het verzamelen om mijn spullen te selecteren, de helft (het 
hoognodige) nemen we mee, de rest blijft nog even hier. Maar ja.. ik ben en blijf 
natuurlijk wel een vrouw. Ik zie dus in al die spullen wel iets belangrijks, dat 
wordt dus nog lastig!  
 
De laatste periode in Roemenië was vooral leuk. We hebben ons best gedaan 
nog volop te genieten van alle dingetjes. Zo zijn we bij een muziekfestival 
geweest (gewoon hier in Bontida). Het was geweldig om te zien hoe een stil, 
leeg dorpje in 4 dagen helemaal op zijn kop kan staan. Het was overigens 
daarna ook weer heerlijk dat de rust weer terug was gekeerd hoor! Verder heb ik 
al afscheid genomen van de school en de kinderen waar ik gewerkt heb. Eerlijk.. 
het afscheid viel tegen. De helft bleek op schoolreisje te zijn en ik wist dit niet, 
dus toen kon ik maar een paar kinderen blij maken. Maar ik weet dat de kinderen 
in ieder geval erg dankbaar waren, ik heb wekelijks zoveel kusjes en knuffels 
gekregen!  
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Het weer? Erg verschillend! Dan hebben we een paar dagen volop zomer, dan 
hebben we koud weer, maar soms ook klamme/zweterige dagen.  
 
Dit is het… meer schrijf ik niet. We zien elkaar immers in de komende periode in 
of rondom Diem!  
 

Groetjes, Wilma 
 

Startzondag 7 september 
              
Zondag 7 september is de startzondag, we willen die dag 
samen op het buitenterrein van de scouting doorbrengen, 
samen een spel doen, rond het kampvuur zitten om te praten, 
de kinderen kunnen lekker spelen, broodjes en marshmallows 
bakken… 
 
De dag ziet er dan ongeveer zó uit :  
 
10:00 uur: kerkdienst,  
11:00 uur: koffie / thee met iets lekkers,  
11:30 uur: richting scoutingterrein, op eigen gelegenheid, 
  met de fiets of met de auto,                   
12:00 uur: start activiteiten, 
15:00 uur: afronding, we eten gezamenlijk 
 
 

Graag aanmelden vóór 1 september. 
Bij Arja de Kroon, via mail:arjadekroon@upcmail.nl, 
of  telefonisch: 0316 227957 
 

Namens de Evenementencommissie, 
Arja de Kroon 

 
 
 
 

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

Bedankje 
Hierbij wil ik alle gemeenteleden bedanken die mij op enigerlei wijze geholpen 
hebben met de handtekeningenactie, het uitpakken van de vele verhuisdozen en   
het monteren van mijn nieuwe meubels (van IKEA), enz. enz. 
Zo beleef je dat wij een "warme" gemeente zijn, als zusters en broeders. 
Zoals u wellicht weet, is mijn nieuwe adres: Panhuis 56c (boven het 
Gezondheidscentrum), u bent hartelijk welkom. 
Wel graag van tevoren even bellen op mijn mobiele nummer: 06-30317416, 
want ik ben vaak van huis. 
 
Onder het genot van een kopje koffie en/of thee met wat lekkers (daarom graag 
eerst even een belletje) kunt u mijn zeer ruime appartement bezichtigen. 
 
Sedert begin dit jaar beschik ik over een relatief gezien, groot orgel, bestaande 
uit 53 stemmen, verdeeld over 3 klavieren en vrij pedaal. 
Indien u dat op prijs stelt, kan ik u de vele klankmogelijkheden laten horen. 
 

Met broedergroeten, 
Huib van den Dool. 

Overleden 
 11-06-2014 Ds. D. van Loo    Hoofdstraat 20 

 18-06-2014 Mevr. M.M. Rienstra-Kroeze Thuvine Park 124-4 

 18-06-2014  Mevr. Y. Eggen-Sletterink  Ploeg 7 

 

Gevestigd 
 Dhr. W. Looman       Vincwijckweg 18 

 

Vertrokken 
 Naar Wageningen: Mevr.Y. Buunk   Holthuizerstraat 20 

 Naar Wehl:   Dhr. J.G. Minkhorst De Lijsterbes 28 
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Agenda 

 
13 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,  
  mw. ds. K. van Bergen Doetinchem 
20 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, Zevenaar 
21 juli 14.00 uur Pastoraal overleg (kerkhuis) 
27 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
03 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel,  
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
07 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden,  
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
10 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
  mw. ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
17 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, Zevenaar 
24 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
25 aug 20.00 uur KR vergadering 
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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 data nog onbekend, start weer in het najaar 

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  

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 data nog onbekend 

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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