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COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
beheerder A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  beheerder@pkn-didam.nl 
 

Kerkenraad: 
predikant mw. A.U. Melzer Heeghstraat 6 6942 PG T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
scriba mw. J. Dienske Zuiderlaan 45a Zevenaar 6905 AD T. 525884 kerkenraad@pkn-didam.nl 
Tevens adres voor toezending overlijdensberichten. 
 

Eredienst: 
voorzitter  J. de Jongh Hooiberg 12 6942 MN T. 228387 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 6941 RK T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 6941 SJ T. 221347 kinderkerk@pkn-didam.nl  
Pastoraat: 
voorzitter mw. D. Ros-Mullink Schalmei 18 Zevenaar 6904 PZ T. 06-20187939 pastoraat@pkn-didam.nl 
 

Diaconaat: 
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG T. 227994 
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  6942 ME T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerkinactie K. van Hamburg Verheijstraat 2-11 6942 TP T. 225733 k.hamburg@upcmail.nl  
rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
 

Vorming & Toerusting: 
Contactpers. mw. A.U. Melzer Heeghstraat 6 6942 PG T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
 

Financiën & Beheer: 
voorzitter vacature    kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
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). 
     Stand augustus 2014 
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Voorwoord 
 

 
 
Al blies ik trompet 
hoog van de toren 
al zong ik in koren 
de sterren van de hemel, het hoogste lied 
maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. 
Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. 
 
Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor. 
Had ik jullie niet bij me, dan ging ik er aan onderdoor. 

 
Uit een gedicht van Karel Eykman bij 1 Kor.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 31 augustus t/m zondag 12 oktober 2014 

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

31 augustus 2014 -  11e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Hakuna Matata 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jeremia 7:23-28, Matteüs 17:14-20 
 
We zijn bij Matteüs in het dal van tranen en ziekte – en onmacht: de leerlingen 
kunnen ‘niets doen’. Jezus komt vanaf de berg van zijn verlichting, met de stem 
van de Eeuwige: ‘deze is mijn zoon …’ In het dal hoort Hij de stem van een 
vader die om ontferming roept voor zijn zoon. Deze vader komt bij Jezus en 
zegt: ‘uw leerlingen konden niet helpen.’ In Jezus’ uitroep: ‘Wat zijn jullie toch 
een ongelovig en dwars volk’ resoneren de woorden van de profeet Jeremia 
mee, waar gesproken wordt over de wanhoop van de Eeuwige over zijn volk: ‘Ze 
lieten zich leiden door hun koppig hart … niemand die Mij gehoorzaamt.’ 
Deze zondag zullen we stilstaan bij wat ons ten diepste motiveert en waarop ons 
spreken, denken en handelen berust. 

04 september 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 
07 september 2014 -  12e zondag van de zomer, 'De Eerste Dag', 
Startzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. de Cantorij en All Together 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 1:1-5, 11-13, Lukas 13:6-9 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen staan we stil bij de schepping: de eerste dag! 
Beide koren zullen in de dienst meewerken. Vanuit Gods inzet voor een goede 
schepping kijken we naar het verhaal van de zorg om de vijgenboom, die staat 
voor de vrede. Wat heb je nodig om vrede te bewaren en te bewaken. Een zeer 
actueel thema, eeuwenoud! 
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14 september 2014 -  13e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. K van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Jeugdwerk PKN (JOP programma) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Eva de Jong en Marleen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 32:7-14, Matteüs 18:21-35 
 
De Bijbelteksten spreken over de goedheid van de Eeuwige. Vanuit de Joodse 
traditie horen daar naast Gods geduld twee andere eigenschappen bij, namelijk 
liefdevol en genadig. Het verhaal uit Exodus vertelt dat het volk een Egyptische 
god namaakte om te aanbidden als de god die hen bevrijding gaf. Het moet de 
Eeuwige onvoorstelbaar diep hebben gekwetst. Kan het dan nog goed komen in 
het verbond van de belofte tussen God en mens? 
In deze dienst staan we stil bij wat nodig is om een dergelijke kwetsuur te 
kunnen helpen genezen. 

21 september 2014 -  Vredesdienst in Loil 
9.30 uur : dienst van Schrift en Gebed in de kerk van Loil, i.s.m. 

de Oecumenische Werkgroep, m.m.v. het Oecumenisch 
koor 

Collecte : Vredeswerk 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
 
Zie ook de aankondiging elders in deze SAMEN 

28 september 2014 -  2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Stichting Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Genesis 12:10-13:1, Matteüs 21:23-32 
 
In het najaar staat zeven zondagen lang Abraham centraal. Bij hem begint de 
eigenheid van Israël. Zijn tocht op weg naar het beloofde land dat de Eeuwige 
hem zal wijzen werd leidraad voor veel mensen in hun eigen leven. Abram, 
weggeroepen uit de volken, werd tot verbindend figuur, als vader van alle 
gelovigen, een verbindende kracht tussen drie wereldreligies. Geplaatst tussen 
volken, midden in de schroeiplekken en brandhaarden van het land van belofte 
en omstreken.  Alleen dat al brengt ons direct naar de actualiteit van onze eigen 
wereld. 
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02 oktober 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. W. ten Boom, Didam 
 

05 oktober 2014 -  3e zondag van de herfst, Israëlzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 13:2-18, Matteüs 21:33-43 
 
Op 4 oktober viert de synagoge de Grote verzoendag. Vanuit onze 
onlosmakelijke verbondenheid (zoals de kerkorde het vast heeft gelegd) staan 
we deze zondag stil bij onze Joodse wortels. Uit welke rijke traditie komt Jezus 
en hoe zit dat dan met onze verhouding tot het Jodendom? De directe vragen 
dringen zich op aan de politiek en de verhoudingen in het Midden Oosten. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar het verzoeningsproject  tussen Palestijnse en 
Joodse jongeren van de Stichting COME dat we vanuit de gemeenschap 
ondersteunen. Geen gemakkelijk werk, maar zo leren de verhalen, moedig, 
vruchtbaar en noodzakelijk. 
 
 

12 oktober 2014 -  4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 16, Matteüs 22:1-14 
 
Terach verlaat met zijn zoon Abram en kleinzoon Lot en hun vrouwen hun 
geboorteland Ur. Ze gaan op weg naar Kanaän. Sari, de vrouw van Abram, is 
onvruchtbaar. Belangrijke informatie aan het begin van een familiegeschiedenis. 
Is er toekomst …? De grote vraag die ons deze zondagen vanuit de Abram-
verhalen gesteld wordt, want de Eeuwige heeft Abram een groot volk beloofd. 
Hoe kan dat als de toekomst met onvruchtbaarheid stokt? 
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Van de predikant 

Startzondag: “De Eerste Dag” 
We beginnen het nieuwe seizoen met de eerste bladzijde van de Bijbel … de 
schepping van de eerste dag! Wat is belangrijk om van te leven, als mens, als 
familie en als gemeenschap. Gods Geest geeft rust aan het Chaos, verdringt het 
naar de achtergrond en Hij schept licht en levensruimte. Blij met de inzet van de 
Cantorij en All Together gaan we dit vieren. In de middag staat er een 
programma klaar waarin we elkaar ontmoeten en er veel ruimte is voor het 
onderlinge gesprek: het nieuwe seizoen met al die mogelijkheden om te leren 
over ons geloof, elkaar te steunen en van betekenis te zijn hier in ons dorp en 
wereldwijd. 
 

Kunst en geloof 
Graag geven Margot Dijkman en ik gehoor aan de vraag om een vervolg op de 
avonden ‘kunst & geloof’. Schilderijen die ons tot inkeer uitnodigen, tot 
uitwisseling van vragen en verhalen. De avonden worden ook deze keer 
afgesloten met een kort liturgisch moment. Drie avonden waarin bijzondere 
mensen centraal staan, heiligen zijn het: Franciscus (15 oktober), Hildegard van 
Bingen (12 november), Nicolaas (3 december). We zullen iets vertellen over hun 
levens, hun bijdrage aan het geloof en samen kijken we naar hoe zij door 
schilders zijn afgebeeld. Als er voldoende belangstelling is, willen we ook deze 
keer een excursie organiseren, niet naar het Rijksmuseum zoals afgelopen keer, 
maar nu naar het museum voor religieuze kunst in Uden, dat in de adventstijd 
altijd een speciale tentoonstelling heeft. Voor de avonden vragen we een 
onkostenvergoeding van 5 euro. Ze beginnen om 20.00 uur in het zaaltje van de 
protestantse kerk, Torenstraat 10. U kunt zich opgeven bij 
m.dijkman@parochiegabriel.nl of dominee@pkn-didam.nl. 
 

Al vast een datum voor de advent! 10 december 
In de tijd van bezinning, inkeer en licht, grijpen we terug op een oud symbool: het 
labyrint. In de kathedraal van Chartres ligt het bekendste labyrint, beeld van je 
levenspad. Een labyrint, in tegenstelling tot het doolhof, is een kruisingvrij 
slingerend pad met een aantal wendingen dat naar een centrum leidt en weer 
terug naar buiten. Het lopen van een labyrint is behulpzaam bij het zoeken naar 
je kernwaarden in je geloof en je leven: waar wil je de komende tijd echt voor 
gaan? 
Er valt hier veel meer over te zeggen, maar dat komt t.z.t. Waarom dan nu al in 
september aandacht hiervoor? We willen op 10 december een labyrint opzetten 
op het koor van de Mariakerk bestaande uit 450 lichtjes, d.w.z. glazen potjes met 
een waxinelichtje. Hier hebben we uw hulp bij nodig. Als u een glazen potje over 
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heeft, wilt u deze bij het verzamelpunt in de consistorie zetten? Alvast veel dank, 
en natuurlijk: noteer de datum 10 december in de avond! 
 
 

 
 

Allerzielen 
Op de eerste zondag van november herdenken we de gestorvenen. Families 
worden hiervoor uitgenodigd, maar u kunt zelf ook namen opgeven van 
diegene(n) die u zelf bij name wilt herdenken. Ook hiervoor nu al aandacht 
omdat de kopijdata wat ongelukkig vallen dit jaar. U kunt de namen doorgeven 
aan de scriba Anneke Dienske. 
 

Gods zegen! 
Op 28 augustus zijn Lisette van den Berg en Erwin Midden getrouwd en 
ontvingen Gods zegen. Een feestelijke dag is het altijd als twee jonge mensen 
elkaar trouw beloven en dit in de kring van hun familie en vrienden openlijk 
uitspreken. We wensen hen veel geluk en u kunt hen vast een keer feliciteren als 
zij zondags bij de dienst aanschuiven komend vanuit Amersfoort. Fijn dat ze lid 
zijn geworden van onze gemeenschap. Ook een felicitatie aan Janny en Pieter. 
 

‘Zomaar 
 Ineens 
 Toevallig  
 Was jij daar 
 

 Zomaar 
 Ineens 
 Toevallig 
 Waren wij bij elkaar ‘ 

Bereikbaarheid 
Net zoals de afgelopen jaren werk ik ook het komend seizoen door de week op 
maandag, dinsdag en woensdag. Het beste ben ik altijd bereikbaar via de mail 
dominee@pkn-didam.nl . Thuis staat het antwoordapparaat aan in tijden dat ik 
op pad ben. De donderdag en vrijdag werk ik elders. U kunt dan in noodgevallen 
contact opnemen met de scriba of de ouderlingen.  

ds. Annette Melzer 

mailto:dominee@pkn-didam.nl
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Rondom de kerkenraad 
 

Een nieuw seizoen 
Binnenkort is het alweer startzondag. U bent, zoals altijd, van harte uitgenodigd. 
De startzondag kenmerkt de start van het nieuwe seizoen. Eigenlijk een nieuw 
begin dus. Dit is, zoals u weet, heel belangrijk in de bijbel. Daarin wordt 
nadrukkelijk aangegeven, dat wij altijd een nieuw begin mogen maken. Daar zijn 
geen voorwaarden aan verbonden. Dit gegeven heeft veel mensen ondersteund 
in hun leven. Ook wij mogen als individu, maar ook als geloofsgemeenschap, 
een nieuw begin maken.  
Van één persoon weet ik nu al dat zij niet aanwezig kan zijn. Dat is Anneke 
Dienske, onze scriba. Zij zal de maand september afwezig zijn omdat zij een 
rondreis in China gaat maken. Wij zullen het dus in die maand zonder haar 
moeten stellen. Daar staat tegenover dat we ongetwijfeld boeiende verhalen 
zullen horen als zij weer bij ons terug is. 
 

 
   
We verwachten dat we binnenkort de reguliere visitatie krijgen. De visitatoren zijn 
ds. Van Driel en ds. Schuitemaker. De datum wordt waarschijnlijk 16 september 
maar dat is op het moment van schrijven nog niet zeker. Raadpleeg dus onze 
website voor de definitieve datum. Het is gebruikelijk dat bij een visitatie 
gemeenteleden de gelegenheid krijgen met de visitatoren te spreken. Dat zal 
ook nu het geval zijn. Het tijdstip en hoe dat precies geregeld gaat worden is nu 
nog niet bekend, maar zal ook op de website vermeld worden. U kunt dan uw 
mening, uw  kritiek maar vooral ook uw ideeën en voorstellen voor de toekomst 
kwijt. Dat kunt u natuurlijk altijd al maar dit is wellicht een mooie aanleiding. Zo 
kunt ook u  een bijdrage leveren aan het nieuwe begin. 
En niet vergeten: geef u op voor de startzondag, de evenementen commissie 
verwacht u! 

  Mvg Johan Boelee 
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College van Diakenen 

De Voedselbank 
 
Uit het jaarverslag van de Stichting Voedselbank Montferland……… 
 
“Een cartoon in een dagblad gaf het mooi aan: een bank die in deze jaren van 
crisis een flinke groei voorziet is de voedselbank.  Dat dit bewaarheid is, hebben 
we in het verslagjaar gemerkt. Eindigden we 2012 op 67 voedselpakketten, aan 
het eind van 2013 stond de teller op 106 voor de hele gemeente Montferland.  
Een stijging van bijna 60%.  Zoals verwacht raakt door de crisis de rek er bij 
steeds meer mensen uit en soms rest dan alleen nog het aankloppen bij 
hulpinstanties . Deze stijging van omzet was het grootste aandachtspunt het 
afgelopen jaar.  
Het fenomeen voedselbank is in Nederland intussen al 11 jaren oud. Een tiener 
dus die langzaam richting volwassenheid gaat. Veel zaken binnen de 
voedselbank gaan al op een volwassen manier, deskundig of zelfs professioneel. 
De Voedselbank is al met al een heel bedrijf geworden. Bij alle werkzaamheden 
ligt de nadruk op het goed laten verlopen van alle logistieke en communicatieve 
lijnen, het verkrijgen van voldoende voedsel en het bewaken van de kwaliteit 
ervan. We ervaren dat velen het werk van de voedselbank een warm hart 
toedragen.  
Het jaar 2013 was een jaar van groei. We voorzien dat in 2014 het aantal 
cliënten nog wel wat zal stijgen, maar minder spectaculair dan in het afgelopen 
jaar. Het behalen van een kwaliteitskeurmerk zal de nodige aandacht gaan 
vragen.  We hopen in het komende jaar meer voedsel vanuit de middenstand uit 
Montferland te kunnen betrekken, daar is nog veel te winnen.  Ook wordt 
gedacht aan het oprichten van een Stichting Vrienden van de Voedselbank. 
De Stichting Voedselbank Montferland is aangemerkt als ANBI, wat staat voor 
“Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent onder andere dat giften en 
donaties aan de voedselbank aftrekbaar zijn voor de belastingen.” 
 
In de volgende SAMEN zal nog verteld worden hoe het aanvragen van een 
voedselpakket in zijn werk gaat. 
 
Eind dit jaar zal in een dienst weer gecollecteerd worden voor de Voedselbank. 
De diaconie zal de opbrengst weer verdubbelen.  

Namens de Diaconie,  
Nees Biemond  

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Kerkinactie 
 
Van de stichting COME ontvingen we bijgaande brief met dank voor het 
overgemaakte geld. Uit bijgaande brief blijkt heel duidelijk dat gesprekken daar 
in het oosten héééél hard nodig zijn, maar dat er nog een lange weg te gaan is. 
Hopelijk een volgende keer een positiever bericht. 

Klaas van Hamburg 
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Oecumenische dienst 

Oecumenische dienst in Loil op 21 september 2014 
Op zondag 21 september vieren we de traditionele vredesdienst, dit keer in Loil, 
aanvang om 9.30 uur. In de protestantse kerk zal deze zondag geen viering zijn. 
Bij alle geweld in de wereld is de behoefte om te bidden voor vrede extra groot. 
De oecumenische taakgroep nodigt u van harte uit. Het oecumenisch koor zal 
meewerken. 

Wim Locher 
 

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 
voor 2014 zijn: woensdagen 1/10, 5/11 en 3/12 om 19.45 uur in de 
protestantse kerk, Torenstraat 10 in Didam; en in 2015: 7/01, 4/02, 4/03, 1/04.  
 
Heeft u interesse? Opgave voor de oecumenische Bijbelkring kan bij:  
Wim Locher, e-mail: lochernap@gmail.com. 

Wim Locher 
 

Nieuws van het verjaardagsfonds 

 
Verslag van de vergadering d.d. 10 juli 2014. 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans    €   187,40 
Mevr. Folmer                 €   160,50 
Mevr. Hendriksen       €     35,00 
De heer Mintjes    €   101,70 
Mevr. Westenberg        niet aanwezig 
      -------------      
Totaal     €   484,60  
    .  ======= 
Mevrouw Westenberg wensen wij beterschap! 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. 
Heel veel dank aan de collectanten die u elke verjaardag weer bezoeken. 
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Vacatures 
 
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!!! 
Als u mee wilt doen of iemand weet die dit baantje over wil nemen, graag 
melden bij ondergetekende. 
 
De volgende vergadering is gepland op: 
 

donderdag 16 oktober 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 

 

Inloopochtenden Meulenvelden 
 
Na een lange periode van vakantie en rust hopen we elkaar, samen met ds. 
Annette Melzer, weer te ontmoeten op de woensdagen 10 september, 15 
oktober, 19 november en 17 december, steeds om half elf in Waverlo. We hopen 
dat u allen weer komt, ook als u niet in Meulenvelden woont bent u van harte 
welkom. Is het moeilijk om zelf te komen, bel ons dan even van te voren en u 
wordt opgehaald (telefoon Nel 228655 of Riet 223380). 
Graag tot 10 september, vriendelijke groeten,  

Nel Blom en Riet Kooij 
 
 
 
 

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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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 
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Startzondag 
              
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,  telefonisch: 0316 227957, 
of via de mail bij Anneke Ketterink: lakz@planet.nl 
 
 

De Evenementencommissie 
 

Inloopmiddag 
  
Ondanks dat we nog midden in de zomer zitten krijgt u hier al de eerste 
aankondiging van de komende inloopmiddag. 
 
Voor diegenen die hier nog nooit geweest zijn: het is een gezelligheidsmiddag 
waar we met elkaar praten over alles wat we de moeite waard vinden.  
Dat kan de politiek zijn of de kerk of gewoon de familie of de gezondheid onder 
het genot van een kopje koffie of thee en later nog een glaasje fris. Af en toe 
komt Piet Luitwieler met een door hem vervaardigd filmpje of vertelt iemand iets 
over zijn of haar hobby. 
 
Bent u slecht ter been, bel dan gerust naar onderstaand telefoonnummer en u 
wordt opgehaald en weer thuis gebracht. 
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Wij, Antoinette, Herman, Janny, Giny en Jan staan voor u klaar en Ine zorgt 
weer voor de inwendige mens. 
 
De datum is 9 oktober om 14.30 uur in de kerk via de zijingang. 
  

Jan Hagen,  
Tel: 223357. 

Personalia 
 

Overleden 
 22 juli 2014   Dhr. A. Steintjes, Lockhorststraat 5-18 

 04 augustus 2014  Dhr. J. W. Niemeijer, de Lijsterbes 25 

Gevestigd 
 Mevr. D. Leijnse - Jobse,  Willibrordusweg 91 

 Dhr. W. Kossink,    Luijnhorststraat 16 

Vertrokken 
 naar Zevenaar: Fam. G. Ros –Mullink en Mart,  Fluunseweg 16 

 naar Buitenland Dhr. H.J.W. Scholten,   Breideweg 22 

 
 
 
 
 

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 
om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 
roept u ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop , geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 

Uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, Lied 973
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Agenda 

31 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
01 sept 19.45 uur All Together 
02 sept 19.30 uur Cantorij 
04 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
07 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

(startzondag) 
08 sept 19.45 uur All Together 
09 sept 19.30 uur Cantorij 
10 sept 10.30 uur inloopochtend Meulenvelden 
14 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
15 sept.19.45 uur  All Together 
16 sept 19.30 uur Cantorij 
16 sept 14.00 uur Pastoraal overleg 
 20.00 uur Diaconievergadering 
21 sept 9.30 uur Oecumenische vredesdienst in Loil, mw. M. Dijkman 
22 sept 19.45 uur All Together 
23 sept 19.30 uur Cantorij 
28 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
29 sept 19.45 uur All Together 
 20.00 uur KR vergadering 
30 sept 19.30 uur Cantorij 
 
02 okt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. W. ten Boom 
05 okt. 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U.Melzer 
06 okt 19.45 uur All Together 
07 okt 19.30 uur Cantorij 
09 okt 14.30 uur Inloopmiddag 
12 okt. 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
13 okt 19.45 uur All Together 
14 okt 19.30 uur Cantorij 
14 okt 20.00 uur Diaconievergadering 
15 okt 10.30 uur inloopochtend Meulenvelden 
16 okt 19.00 uur Verjaardagsfonds 

 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Activiteiten in en om de kerk.             Versie 21-8-14 
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, Torenstraat 10 

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 10-9-’14, 15-10-’14,19-11-’14,17-12-‘14 

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 

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

Wanneer 9 oktober, 14.30 uur 

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 23-9-’14, 20:30 uur 

Waar Mathaak 4 

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

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       15-10-14: Franciscus  , 12-11-14 : Hildegard van Bingen,  
     3-12-14: Nicolaas. Bijdrage: €5,- 

Waar Protestantse Kerk, Torenstraat 10 

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