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Wat te doen bij 
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Voorwoord 
 

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! 
 

Tekst: Gert Landman 
Uit: Liedboek Lied 973 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 18 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 19 oktober t/m zondag 23 november 2014 

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

19 oktober 2014 - 5e zondag van de herfst, Oogstdankdienst, 
    bevestiging ambtsdrager 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 18:1-15; Matteüs 22,15-22 
 
We vieren de dankdag altijd in oktober; officieel is de eerste woensdag van 
november de dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Ook in onze tijd is het 
goed om stil te staan bij wat de oogst is in dit jaar, letterlijk de oogst van het land, 
maar ook de oogst van ons doen en laten. 
In het verhaal uit de Abrahamcyclus is er reden om te danken! Drie hemelse 
gasten komen bij Abraham. Ze overtuigen hem dat de Eeuwige bij het leven 
betrokken blijft, onverwacht zal er nieuw leven ontstaan. Gastvrij zijn ze 
ontvangen en hun boodschap doet Sara lachen … zij een zoon baren in haar 
ouderdom? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 
Blij zijn we om in deze dienst ook een nieuwe ambtsdrager te mogen bevestigen. 
Met elkaar bouwen we zo aan de gemeente van Christus hier ter plaatste en 
wereldwijd in een tijd die de geloofsgemeenschap voor grote uitdagingen stelt. 
 

26 oktober 2014 - 6e zondag van de herfst, begin Schoenendoosactie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 18:16-23, Matteüs 22:34-46 
 
Zo als elk jaar gaan we met de kinderkerk meedoen met de schoenendoosactie. 
Deze zondag is de start en op 25 november brengen we ze weer naar het 
verzamelpunt in Doetinchem. Kinderen leren zo over de diaconale opdracht 
wereldwijd. 
Na de gastvrijheid van Abraham ten opzichte van de drie engel-bezoekers, die 
hem een wonderlijke boodschap brachten, staan Sodom en Gomorra in groot 
contrast, ongastvrije belangenverenigingen. De Eeuwige gebiedt Abraham om 
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de weg van de Heer te bewaken, om recht en gerechtigheid te doen. Twee 
centrale begrippen in het Bijbelse geloof. In de geschriften wordt een schokkend 
verhaal verteld over Sodom: een kind dat stiekem een hongerig kind helpt, 
wordt, als men erachter komt, gedood. Men verbrandt haar. Een ander helpen 
was in die stad blijkbaar een ongelooflijke inbreuk op het dogma ‘ieder voor zich 
en god voor ons allen’. Tegen die achtergrond is de vraag van Abraham als hij 
met de Eeuwige onderhandelt over het behoud van Sodom, de vraag van een 
strijder voor recht: ‘wat als er 10 rechtvaardigen te vinden zijn?’. ‘Dan zal ik haar 
niet verwoesten,’ is Zijn antwoord. 

02 november 2014 - 7e zondag van de herfst, Allerzielen, 
    m.m.v. het oecumenisch koor 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Ellen Geven 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
Lezingen : Genesis 21:1-21; Marcus 5:21-43 
 
Een moment van gedenken. De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest 
om een gedenkboek te ontwerpen en te laten maken. De namen van de 
overledenen zullen er vanaf nu elk jaar in worden bijgeschreven. Het 
oecumenisch koor verleent haar medewerking aan deze bijzondere dienst. 
Verlies en nieuwe hoop zijn de woorden die de Bijbelverhalen aanreiken om 
samen te overdenken. Na groot verlies een weg verder gaan, opnieuw het 
dagelijks bestaan aangaan, is nooit eenvoudig. Leven is dan bij tijden overleven. 
Hagar en Ismaël dwalen door de woestijn, de dochter van Jaïrus ligt op sterven. 
Is er nog hoop, is er nog toekomst? “Talitha koem”, meisje sta op … het zijn 
Jezus' woorden die klinken. Welke betekenis hebben zij voor ons? 
 

06 november 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

09 november 2014 - 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : COME 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 48:17-21; Matteüs 25:14-30 
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Een vertrek dat perspectief biedt. Zoals elk afscheid de geboorte van een 
herinnering betekent, biedt elk vertrek nieuwe kansen. Spannend of ongewis kan 
het zijn en soms brengt het onzekerheid met zich mee, maar het pakt ook vaak 
goed uit om het oude en vertrouwde los te laten om nieuwe wegen te gaan. 
Nieuwe mogelijkheden, nieuwe hoop en nieuw perspectief. Het einde van de 
ballingschap kondigt de profetenlezing aan, vertrek uit Babel. God handelt en 
bewerkstelligt een doorstart voor het volk Israël. Ook in het evangelieverhaal 
ontstaat een nieuwe situatie als de eigenaar naar het buitenland vertrekt en het 
beheer in handen geeft van zijn dienaren. Hoe zullen zij omgaan met de nieuwe 
situatie? 
 
 

16 november 2014 - 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Ezechiël 34:11-17; Matteüs 25:31-46 
In de zwartste tijden van Israëls geschiedenis getuigen profeten ervan dat het 
niet zo eindeloos door zal gaan. Er zal een tijd komen dat die geschiedenis 
kantelt. Het zwarte gordijn aan de horizon scheurt open en biedt nieuwe 
perspectieven. In diverse beelden zagen die profeten die nieuwe toekomst al 
voor zich. Hun visioenen waren hoopgevend en hielpen te volharden door de 
nacht heen. Eén van hen was Daniël. Hij ziet ‘iemand als een mensenzoon’, een 
menselijk wezen dus, een mensenkind, die voor de troon van God het 
koningschap ontvangt, voor altijd over alle volken. Deze koning ‘bij gratie Gods’ 
ontvangt de macht om te regeren en recht te spreken. Waar in tijden van 
ballingschap en overheersing alles nog duister is, zal ‘aan het einde van (deze) 
tijden’ Gods gerechtigheid door zijn toedoen doorbreken. Een grote verwachting. 
 
 

23 november 2014 - 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Daniël 12:1-4; Matteüs 24:15-35 
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De laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in de traditie van de 
Eeuwigheidszondag, een oude lutherse traditie. Door de lezingen heen horen we 
al de verwachting van de adventstijd klinken, maar tegelijkertijd schuilen ook de 
dreiging, de verdrukking en de zorg in de hoeken van de teksten. Realiteit voluit. 
Hoop en angst over de toekomst van onze wereld, de ambivalentie van het 
mensenbestaan. Vandaag wordt ons toegezegd de moed van de zacht-
moedigen, van hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.  
Het Jezuswoord zegt in de winter, in de doodsnood, in de pijn, dáár kiemt de 
hoop, de verwachting, het verlangen én het weten van een naderende zomer, 
van een nieuwe geboorte. Gods laatste woord is nimmer een vernietigend 
oordeel. Uiteindelijk stevenen wij niet af op ondergang en vernietiging, de 
gemeente van Christus bestaat niet uit angsthazen, eerder uit ‘vroedvrouwen’ 
die helpen bij deze ‘zware bevalling’. 

Van de predikant 

De werkelijkheid van God komt naar ons toe! 
In één van zijn voorstellingen vertelde Herman van Veen eens dat hij op zoek 
was naar God. Na heel lang zoeken vond hij een deur met de naam ‘God' erop. 
Hij belde aan en na lang wachten verscheen er een vrouw die hem vroeg wat hij 
kwam doen. ‘Ik zoek God’, zei hij, ‘maar ik denk dat ik aan het verkeerde adres 
ben.’ Waarop de vrouw hem antwoordde: ‘daar spreekt u mee.’ 
Een prachtig verhaal, schrijft Henk Jongerius, waar naar mijn gevoel een heel 
diep Bijbels thema wordt aangeduid: mensen zijn op zoek naar God of het 
geheim van het leven en menen dat zij dat uit zichzelf kunnen vinden of kunnen 
verbeelden. Vooral dat laatste is een diep in ons geworteld verlangen. Wij horen 
het ook in het verhaal van het stierkalf dat het volk van Israël oprichtte in de 
woestijn. Je moet uit dat verhaal begrijpen dat wij uit onszelf dat grote 
levensgeheim niet kunnen grijpen of vasthouden, maar dat het omgekeerd is. De 
werkelijkheid van God komt naar ons toe! De rollen worden omgekeerd als het 
gaat over de wezenlijke dingen van het leven. (uit: Onderweg, Dominicaans 
tijdschrift voor bezinning, bezieling en beweging) 

Oogstdankdienst 
Dankzij de inzet van KerkinActie zijn er op 19 oktober weer fruitbakjes die we 
willen uitdelen aan mensen waar we speciaal aandacht aan willen geven. Elders 
leest u de oproep om uw gaven te brengen. Danken voor wat ons geschonken 
wordt, zal in deze dienst centraal staan. Dat zijn de gaven, maar ook de talenten 
waar we als gemeenschap op mogen bouwen. Blij dat er steeds weer 
gemeenteleden zijn die een speciale taak op zich willen nemen, als 
ambtsdrager, als vrijwilliger, als zanger of ‘gewoon’ door hand en spandiensten 
achter de schermen. Dankbaar zijn we met elkaar hiervoor. 
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Ambtsdrager zijn! 
Het is goed om de tekst te lezen die ik als voorganger namens ons allen bij de 
bevestiging uit zal spreken:  
Zoals we hier samen zijn gekomen, zijn we niet de eersten die Gods roep 
hoorden om de weg van zijn rijk te gaan. Door de eeuwen heen riep God 
mensen: Debora en Sara, Mozes en Abraham, mensen met gaven en gebreken, 
mensen zoals wij. God riep ‘ga!’ en zij gingen. In die traditie gaan we hier 
vandaag verder, mensen van 2014 en ik wil jou/ jullie vragen nu we hier staan in 
het midden van de gemeente, verzameld in Jezus’ naam, gebonden aan Zijn 
Woord, verwachtende de komst van zijn rijk, antwoord te geven op de volgende 
vraag: 
Wil jij je in de taak die je op je neemt, je inzetten voor de gemeente van Christus, 
je opdracht verrichten naar de gaven je gegeven, met inzet van al je krachten, 
gedurende de tijd die je ervoor vrij kunt maken, onder geheimhouding van wat je 
in vertrouwen wordt toevertrouwd, geholpen en geïnspireerd door Gods liefde en 
trouw? 
En dan de vraag aan ons allen: 
Samen vestigen wij onze hoop op de toekomst van de Eeuwige, de komst van 
zijn koninkrijk. Bent u bereid haar/hem te ondersteunen in haar/zijn ambt, in 
daad en gebed en met haar/hem samen te werken aan Gods gemeente, 
haar/hem te bemoedigen en te steunen?  
En dan de zegen: 
Wees dan gezegend in je werk, dat het niet een last maar een plezier mag zijn 
en een goede levenservaring, die je geloof mag verrijken en je als mens voor 
Gods aangezicht tot je recht mag laten komen. 

Allerzielen 
Op Allerzielen, de eerste zondag van november, gedenken we hen die het 
afgelopen jaar in ons midden zijn gestorven. We zullen hen bij name noemen en 
een kaars voor hen aansteken. Zoals elk jaar zullen de families hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. U kunt ook zelf namen opgeven van hen die u zelf bij 
name zou willen gedenken. Dit kan bij de scriba. Het oecumenisch koor o.l.v. 
Trudi Boelee zal de dienst mede vormgeven. Het avondmaal verschuift naar de 
2e zondag van de maand. 
 

‘Mijn moeder is mijn naam vergeten, 
 mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
 Hoe moet ik mij geborgen weten? 

 
 Noem mij, bevestig mijn bestaan, 
 laat mijn naam zijn als een keten. 
 Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
 o, noem mij bij mijn diepste naam. 
 

Voor wie ik lief heb, wil ik heten.’     (Neeltje Maria Min) 
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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 en staan stil bij hoe 
zij door schilders zijn afgebeeld en luisteren we naar muziek die met hen 
verbonden is. 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 advents- en kersttijd 
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 via de mail: 
m.dijkman@parochiegabriel.nl of bij dominee@pkn-didam.nl  
 

Een ander kerstfeest?! 
Voor kerst hebben we het nodige op ons 'to do' lijstje staan. De versiering en 
aankleding van het huis en de tuin, de boodschappen, nadenken over wie we 
uitnodigen of waar we heen gaan. Het versturen van wensen is voor velen een 
ander punt op de lijst. In al die drukte is er niet altijd gelegenheid om stil te staan 
bij wat voor ons de zin van kerst is. Welke boodschap brengt kerstmis ons? Of 
welke boodschap hebben wij aan het kerstfeest? In twee avonden willen we bij 
deze vragen stil staan. De tweede avond zullen we een lichtlabyrint lopen. In de 
kathedraal van Chartres ligt het bekendste labyrint, beeld van je levenspad. Een 
labyrint, in tegenstelling tot het doolhof, is een kruisingsvrij 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 voor gaan? 
De twee avonden vinden plaats in de Mariapastorie in Didam op 10 en 16 
december om 20.00 uur. U kunt zich opgeven via de mail: 
m.dijkman@parochiegabriel.nl of per telefoon: 0316223135 
 

Groothuisbezoeken  
Op 2 en 3 december organiseert de taakgroep pastoraat weer 
groothuisbezoeken. Een mooie manier om met elkaar in geloofsgesprek te gaan. 
Ieder adres van de betreffende secties krijgt een persoonlijke uitnodiging. Dank 
voor alle helpende handen achter de schermen die dit voor ons organiseren. 
 

mailto:m.dijkman@parochiegabriel.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:m.dijkman@parochiegabriel.nl
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Bijbel-leesproject: Je moet hem toch een keer helemaal gelezen hebben! 
Van november 2014 tot aan de kerst 2015 de hele bijbel gelezen hebben! Dat 
kan. Het vraagt de discipline van elke dag 4 bladzijden. We gaan het proberen. 
Hebt u zin om mee te doen? De groep(en) zal/zullen klein zijn: 8 deelnemers om 
in het maandelijkse gesprek over het gelezen gedeelte genoeg ruimte te hebben 
voor verdieping. Op woensdag 29 oktober om 20.00 uur in het kerkhuis is er een 
informatieavond en maken we een eerste start. Ik zal zorgen dat er een klein 
overzicht is over de ‘Bijbelse bibliotheek’ en dan gaan we gewoon van start. 
Voorstel is om op vrijdagavond eens per maand het weekeind ermee in te luiden. 
Heb u zin of vragen, mail dan gerust dominee@pkn-didam.nl 
 

Kinder-kerst-musical 
We zijn druk bezig om mogelijk een kleine kerstmusical met de kinderen in te 
studeren. Kinderen dit jaar genoeg die met veel plezier vorig jaar ook meededen. 
We hebben een leuke musical, nu nog iemand (of een duo) die het op 3 
zondagmiddagen met de kinderen samen wil vorm geven. Hebt u ervaring en zin 
in dit kleine project, geef u a.u.b. op: dominee@pkn-didam.nl. 
 

Bereikbaarheid 
Zoals de afgelopen jaren werk ik ook dit 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. In november ben ik een week 
op ‘herfstvakantie’. 

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 

Visitatie 
 
Zoals u weet hebben de visitatoren ds. Schuitemaker en Van Driel op 16 
september onze gemeente bezocht. De visitatie bestond uit drie delen. Als 
eerste hebben gemeenteleden (12) met de visitatoren gesproken. Vervolgens 
heeft de predikant met de visitatoren overlegd. Hierna hebben de visitatoren 
onderling overlegd waarna ze met de kerkenraad hebben gesproken. De gehele 
visitatie stond in het teken van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De 
visitatoren zullen de kerkenraad schriftelijk verslag doen van de visitatie en in dit 
verslag een aantal adviezen opnemen. Dit verslag is nog niet bij de kerkenraad 
binnen gekomen. De verwachting is dat dit pas eind oktober het geval zal zijn. 
Op basis van het gesprek dat de kerkenraad heeft gehad, willen wij u toch alvast 
in hoofdlijnen informeren. 

mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
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Het is wellicht goed te vermelden dat de visitatoren geen mededelingen doen 
over individuele gesprekken van zowel gemeenteleden als predikant. Zij hebben 
dus uitsluitend een algeheel beeld gegeven. Verder gaven zij aan dat gezien de 
beperkte groep die zij gesproken hebben, zij niet kunnen aangeven of deze 
gesprekken representatief zijn voor de gehele gemeente. Uit de door hen 
gevoerde gesprekken kwam een gemengd beeld naar voren, zowel inhoudelijk 
als betreffende de intensiteit van de gesprekken. De volgende punten zijn door 
gemeenteleden genoemd: 
“Betrokkenheid kerkenraad naar oud kerkrentmeesters was te weinig”.  
“Oud kerkrentmeesters houden zich erg aan hun eigen gelijk. Het kan niet van 
één kant komen”.  
“Financieel beleid is niet duidelijk. Transparantie kan beter en de vraag is gesteld 
hoe een vernieuwing van het liturgisch centrum wordt gefinancierd. 
“De hoeveelheid tijd die de predikant aan (zichtbaar) pastoraat besteedt.” 
Transparantie: “Wij weten niets”.  
 
In het gesprek hebben visitatoren 
aangegeven dat betreffende de punten 1 en 
2 vanuit kerkenraad en pastoraat vele 
(pastorale) gesprekken zijn geweest. 
Desondanks ervaren sommigen dit als te 
weinig. Het is wenselijk dat we met elkaar in 
gesprek blijven en elkaar ondersteunen. 
Er is behoefte aan duidelijkheid over de 
financiële situatie (punt 3 en 5). Het CvK is 
gestart met het opstellen van een 10-
jarenprognose. Deze zal in het najaar op 
een gemeenteavond worden toegelicht en besproken. Hiermee hopen we enige 
duidelijkheid te geven over de financiële situatie. Dit zal geen zwart wit verhaal 
worden; de huidige situatie kan uiteraard precies verteld worden. Prognoses, die 
scenario’s voor de toekomst beschrijven, kunnen echter zowel correct als 
incorrect zijn, afhankelijk van de juistheid van de aannames.  
 
Ten aanzien van punt 4 gaven de visitatoren aan dat op dit punt helderheid 
verschaft kan worden door een werkplan van de predikant dat, na goedkeuring 
door de kerkenraad, als basis gebruikt kan worden om de gemeente duidelijk 
aan te geven welke taken en verplichtingen de predikant heeft. Niet alleen 
binnen de gemeente maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in classicaal verband en 
hoe de tijd (80% dienstverband) globaal besteed wordt. De kerkenraad zal het 
werkplan in de vergadering van januari bespreken. Betreffende punt 3 wil de 
kerkenraad opmerken dat vernieuwing van het liturgisch centrum niet aan de 
orde is en dat dit dus ook niet gefinancierd hoeft te worden. Wat er wel speelt is 
dat de kerkenraad de taakgroep eredienst gevraagd heeft zich te buigen over de 
inrichting van de liturgietafel/liturgisch centrum gedurende het gehele kerkelijk 
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jaar, zodat duidelijk is hoe de inrichting is in welke periode (dit is eerder vermeld 
op de website van onze gemeente). Tevens zal de taakgroep meenemen hoe de 
inrichting is bij bijzondere diensten, bijvoorbeeld wanneer de koren zingen en de 
ruimte daarom soms anders ingericht moet worden. Zij zal hierover een advies in 
januari aan de kerkenraad uitbrengen. Vervolgens zal de gemeente hier duidelijk 
over geïnformeerd worden.   
 
Zoals hierboven vermeld, zullen wij een brief van de visitatoren ontvangen met 
aanbevelingen. Daarmee is de reguliere visitatie dan afgerond. De volgende 
reguliere visitatie is weer over 4 jaar.  
 
Het zal u duidelijk zijn dat er veel gedaan moet worden en wij hopen dan ook dat 
wij daarvoor een beroep op u mogen doen. Immers alleen als velen een steentje 
bijdragen kunnen wij ons gemeentewerk voortzetten. In dit kader wil ik u ook 
vragen mee te helpen. Vanuit de diaconie is er behoefte aan een nieuwe diaken 
en ook is er behoefte aan een nieuwe ouderling omdat Anna v.d. Velden aan het 
eind van het jaar als ouderling zal stoppen. Dus aarzel niet, laat van u horen en 
draag positief bij aan de toekomst van onze gemeente. 

Johan Boelee 

KerkinActie 

       Werkgroep-  

Fruitbakjes 
Zondag 19 oktober vieren we onze dankbaarheid voor gewas en arbeid van het 
afgelopen jaar. Wij denken dan ook aan de mensen in onze gemeente die wat 
extra aandacht nodig hebben. 
Zaterdag 18 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur is de kerk open om fruit te 
brengen. Doet u ook weer mee door wat fruit af te geven? Liever geen bloemen.  
De werkgroep Kerk in Actie zal daar aanwezig zijn om er weer leuke gezellige 
bakjes van te maken.  
 

Donderdag 30 oktober is het weer zo ver! 
Er wordt dan weer lekker gekookt voor het goede doel, de 
Stichting “Hakuna Matata”.  
Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom in het zaaltje bij onze 
kerk waar we dan met zijn allen kunnen genieten van het 
bijzondere en smakelijke eten.  
Voor deze heerlijke maaltijd vragen wij een kleine bijdrage van  

€ 12,50 per persoon, welke ten goede komt aan 
de stichting.  
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Om voldoende eten voor iedereen te hebben, verzoeken wij u vriendelijk om u 
voor 24 oktober a.s. op te geven bij één van de onderstaande personen zodat wij 
en u niet voor verrassingen komen te staan. 
 
U komt toch ook…….!  
 
Wij begroeten u hartelijk op 30 oktober a.s. 
  
Antoinette Makkinga 228709 
Pieter v.d. Berg  228006 
Klaas van Hamburg 225733 
k.hamburg@upcmail.nl  
 

Stichting Betuwe Wereldwijd 

                 

  

   

 
 
Dit kunnen ze allemaal gebruiken, oud en nieuw.  
Wordt dan weer helemaal opgeknapt. En wij, van de werkgroep Kerk in Actie, 
halen het graag bij u op.  
Geef ons maar een belletje. 

  Antoinette Makkinga  228709 

      Pieter v.d. Berg   228006 

  Klaas van Hamburg  225733 
 k.hamburg@upcmail.nl      Klaas van Hamburg 

mailto:k.hamburg@upcmail.nl
mailto:k.hamburg@upcmail.nl
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GEZELLIGE 
AUTHENTIEKE 
MAALTIJD  
EEN DAG VOOR HERVORMINGSDAG 
(U MOET WEL VAN INDISCH ETEN HOUDEN!! ;-) 
 
WANNEER 

30 oktober 2014 
18.00 – 20.00 uur 

WAAR 

Zaaltje bij onze kerk 
Torenstraat, Didam 

Laat u verrassen. 

Wilt u deelnemen dan graag een berichtje voor 

24-10-2014 naar: 

p.vdberg4@chello.nl of 

k.hamburg@upcmail.nl 

 

Bellen mag natuurlijk ook: 

Klaas van Hamburg 

0316 225733 

  

  ALLE 
LEEFTIJDEN 

 
Kosten bedragen: 
€12,50 p.p. excl. 

drankjes 
Betaling ter 

plaatse 
 
 

OPBRENGST 
t.b.v. 

Hakuna 
Matata 

 
Geen vervoer? 

Laat het 
even 
weten!! 

mailto:p.vdberg4@chello.nl
mailto:k.hamburg@upcmail.nl
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Gemeentezondag 
  
Geen Jamboree op de startzondag. Het scoutingterrein bij de Nevelhorst, goed 
voor de ontvangst van zeker honderdvijftig scouts, bleek een maatje te groot te 
zijn voor het aantal gemeenteleden dat zich had opgegeven voor de activiteiten 
die daar zouden plaatsvinden in het kader van deze zondag.  
De evenementencommissie besloot uit te wijken naar het eigen terrein: kerk, 
kerkhuis en binnenplaats aan de Torenstraat. 
 
Zoals gewoonlijk begonnen we de dag met een kerkdienst. Het thema was dit 
keer: “De eerste dag” met het scheppingsverhaal als leidraad, over chaos, 
duisternis en licht. All Together en de Cantorij zongen bijpassende liederen. 
De kinderen gaven in hun onschuld precies de essentie aan van het licht in ons 
bestaan: “In het licht zie je de ander, in de duisternis zie je niks”. In de preek 
werd hier nog wat uitvoeriger bij stilgestaan. Jet de Lange werd in deze dienst 
bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. Een hoopvol begin van een nieuw 
college. 
  
Na de dienst was er koffie en een krentenbol. Hierna werden er drie groepen 
gevormd. Iedere groep kreeg vijfentwintig minuten voor een activiteit. Mijn groep 
begon met hoefijzer- gooien, een boerenvariant op het meer bekende 
ringgooien. Slechts een enkeling kreeg het voor elkaar het ijzeren 
paardenbeslag om een paal te werpen. Het spel werd onder grote hilariteit 
gespeeld. 
 

Vervolgens ging de groep naar de 
huiskamer. Hier zwaaide Wilma Blom de 
scepter, nou ja...de deegroller. Samen 
met Adorjan, haar Roemeense vriend, 
gaf ze een workshop koek-vergulden. Na 
een presentatie over het bakken en 
versieren van de Turta Dulce, een 
traditionele lekkernij uit Roemenie en 
Hongarije, konden wij zelf aan de slag. 
De ene koek werd nog mooier dan de 
andere. Adorjan sprak in goed 

Nederlands zijn lof uit over al deze creativiteit. Hij had zichzelf ook niet onbetuigd 
gelaten door ons kerkje van deeg na te bouwen. Het is te zien op de site van 
onze gemeente, als eerste foto van de prachtige serie die gemaakt is door 
Michel Geven. 
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De derde opdracht bestond uit het samen 
spreekwoorden en gezegden verzamelen. 
De groepen kwamen hiermee heel ver. Het 
ging aardig richting honderd en zelfs erover 
heen. 
 
Na al deze zaken was het goed even na te 
babbelen en te genieten van de salades 
die klaar stonden. De kinderen bakten 
broodjes en marshmallows boven de 
vuurkorf en de hamburgers die door Luc Ketterink gebakken werden, vonden 
snel hun weg naar jong en oud. 

In de kerk werd vervolgens een afsluiting 
gehouden, waarbij de leukste 
spreekwoorden nog eens de revue 
passeerden. 
 
Gijs Blom bedankte alle aanwezigen voor 
hun deelname en Dieneke Ros sloot het 
geheel af met een passende geestelijke 
tekst. 
 

De evenementencommissie is er weer in geslaagd een bijzonder gezellige dag 
te organiseren. Heel veel dank en een grote Turta Dulce voor alle medewerkers ! 
  

Greet Vaessen 

Allerzielen 
 
Op zondag 2 november 2014 gaan onze gedachten uit naar de gemeenteleden 
die overleden zijn in de periode van november 2013 tot november 2014. Ook u 
kunt een naam indienen van een persoon die overleden is en u dierbaar was. 
 
Wilt u deze naam per mail doorgeven aan de scriba mw. J. Dienske,  
kerkenraad@pkn-didam.nl . Graag vóór vrijdag 31 oktober 2014. 
  

Anneke Dienske (scriba) 

Inloopmiddag 
  
Bij het schrijven van deze mededeling moet de eerste inloopmiddag nog plaats 
vinden en krijgt u al weer de opgave voor de volgende. 
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Deze wordt gehouden op donderdag 27 november op de gebruikelijke tijd vanaf 
14.30 uur in de zaal bij de kerk. 
Als u dit leest, is de eerste middag wel achter de rug en gaan wij er van uit dat 
het net als vorig seizoen weer gezellig was, maar dat mag u zelf beoordelen. 
En u weet het, als u slecht ter been bent is één telefoontje naar 223357 
voldoende om opgehaald en weer thuis gebracht te worden. 

Jan Hagen 
 

Triduüm 
 
Na een hartverwarmende startzondag, waarbij ik veel mensen miste die mij 
na aan het hart liggen, werd ik bij het afscheid nemen, door Dieneke Ros 
gevraagd of ik belangstelling had het Triduüm op de volgende dag bij te wonen. 
Haar vraag werd direct ondersteund door mevrouw Annie van Delft die heel 
graag mee wilde gaan. 
Ik heb toegestemd, mijn man ging ook mee. 
 
Maandagmorgen, de geboortedag van Maria de Moeder van Jezus, pakte ik de  
Gelderlander even in de handen en lees op de voorkant: 
Protestant zoekt Katholiek. Ik voelde me aangesproken. 
 
In de auto nog even geprobeerd enige informatie te krijgen uit het interview  
van de scriba van de Generale Synode, Arjan Plaisier, de tijd was te kort om  
alles te lezen over 10 jaar PKN, maar een zin kwam hard binnen, nl. in de kerk 
moet je tegen je verlies kunnen,... Willen we dat???? Dit terzijde! 
Ik ging vandaag naar een Triduüm, wat gebeurd daar en wie was er en vooral  
wat wilde men met dit Triduüm dat de tekst droeg ...HET LEVEN VIEREN....  
 
Vieren dacht ik dat je al zo oud bent, je zoveel lichamelijke gebreken hebt; wat 
valt er dan te vieren? En ja, er werd gevierd, 
deze dag, de liederen van de koren, waarbij 
meegezongen kon worden. Liederen van de 
wonderen van God, van zijn Geheim met ons, 
dat Hij Zijn beloften ten aanzien van ons 
houdt. Dat we opgeroepen worden zijn 
Getuigen te zijn !! Vooral er voor onze naaste 
te zijn, ik zag mensen verstild worden bij het 
lied KOM ADEM ONS OPEN en ik was er één 
van, ik voelde dat dit gebeurde. Dit alles 
ervoer je als Liefde, Trouw en Geborgen zijn, ondanks alles wat er aan ons 
ontbrak. 
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Na het geestelijk voedsel werd ons lichaam met, zo we wilden, drank en later 
soep en brood gevoed. De vrijwilligers liepen af en aan, wij waren met velen; het 
was geweldig!!! 
 
Veel dank aan de Vrijwilligers!! 
 
Na de maaltijd werd er een Mariaviering gehouden. Er werd uitleg gegeven door 
middel van een icoon. Wat kun je daar veel op zien, na uitleg. 
In onze protestantse geloofsbelevenis  hebben we niet zoveel met Maria, maar 
ze is wel de Moeder van Jezus en heeft zeker een plaats verdiend in ons leven, 
niet alleen, om er een paar te noemen, bij de Geboorte en de Kruisiging van 
Jezus. 
 
Zo beleefde ik deze dag en ik had er spijt van de dag erna niet te kunnen 
bijwonen. 
 
Het was een Gezegende Dag waarin we "Het Leven Vierden" 
 
Ga volgend jaar dit ook eens mee vieren!!! 
                                                                                    Dicky Zegers van Boggelen 
 

Blindenschool in Lhasa (Tibet) 
 
Omdat  onze gemeente een gift heeft gegeven aan de blindenschool in Lhasa 
vond ik het leuk tijdens mijn verblijf in Lhasa deze school te bezoeken. Van de 
bevolking spreekt of leest haast niemand Engels en met gebaren heb ik 
aangeduid wat ik zocht. Een politieagent heeft de richting gewezen en een 
studente was zo goed om mij naar de school te brengen. 
 
De school bevond zich in een steegje, maar zag er verzorgd uit. Alles was in 
felle kleuren geschilderd. De manager van de school, een oud leerling heeft me 
het gebouw laten zien, de leslokalen, de keuken, de slaapzalen enz. 
Momenteel zitten er 48 leerlingen op school in de leeftijd van 6-20 jaar. Alle 
kinderen zijn intern en komen uit heel Tibet. Eén keer per jaar gaan ze een 

maand naar hun familie, maar verlangen 
al snel naar school terug. Op het 
platteland denken de mensen dat blind 
zijn een straf is en worden de kinderen 
vaak weggestopt. Op school leren ze het 
Tibetaanse brailleschrift en allerlei 
vaardigheden voor alledag.  
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De oudste leerlingen hebben inmiddels een beroep geleerd en werken als 
masseur, kaasmaker of hulp op school. Een meisje heeft een beurs gekregen 
om Engels te mogen studeren. 
 
Een blinde vrouw, die d.m.v. het brailleschrift Aziatische talen heeft gestudeerd, 
richtte 12 jaar geleden deze school op met behulp van de stichting “Braille 
without Borders” en vertaalde het Tibetaanse schrift in braille. Zij werkt nu in 
India, waar een instituut opgericht wordt waar leerkrachten van over de hele 
wereld  leren hoe ze te werk moeten gaan om een blindenschool op te zetten. 
 
De ontvangst was hartelijk en het uitzwaaien van de kinderen hartverwarmend. 
 

Anneke Dienske 

Gedicht van M. Vasalis 
 

Diep in mijzelf en van mijn zang vervreemd 
hoor ik in twijfel niets dan toon na toon, 
ontken de wijs, de oude, diep-beminde melodie, 
ontken ik al wat naar verbinding zweemt, 
ontdek ik in de grootste eenheid hoon. 
Afzonderlijk, vervreemd, is alles wat ik zie. 
 
Eén boom bespiedde ik, haast de ganse dag, 
het regende gestaag en blad na blad 
neeg naar beneden als een druppel woog 
en drupte en rees zacht omhoog… 
Zo regende het van blad op blad, 
zo regende het de ganse dag. 
 
Het regent en ik neig en rijs 
met kleine wanhoop in het grijs 
gemoed. Ik ben zo ziek… 
Waar bleef de hemelse muziek, 
de eenheid in het aardse zingen. 
Ik hoor alleen, dat alles lijdt, 
ziek van de veelheid van de dingen, 
van hun volstrekte eenzaamheid.  
 
(Uit verzamelde gedichten.  M. Vasalis is de 
pseudoniem van M. Droogleever Fortuin-Leenmans, 
1909-1998) 

 
Ingezonden door Ria Boon 
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Thomasviering 
 
ZATERDAG 25 oktober, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR. 
 

In 2014 worden er een drietal Thomasvieringen 
gehouden.  
De derde en laatste viering van dit seizoen op zaterdag 
25 oktober a.s. heeft als thema “Oogst”.  
Bij “Oogst” denken we allereerst aan het zaaien en 
oogsten van gewassen. Het zaad dat in de akker 
gezaaid wordt ontkiemt en draagt vruchten in veelvoud.  
Maar ook ons eigen doen en laten kan zonder dat we 
ons ervan bewust zijn vruchten dragen.  

Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken over wat 
wij willen zaaien en oogsten in ons leven. Waar zetten we ons voor in, wat is het 
resultaat van onze inspanningen?  
 
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.  
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het Gemengd Koor uit 
Babberich.  
 
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor 
jongeren. 
 
De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek. 
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!  
Het wordt vast weer een inspirerende viering. 
 
Voor meer informatie: 

 werkgroep Thomasvieringen tel. 0316-342586  

 website: rvk.kerkenzevenaar.nl 
    Menno Dijkhuizen 

 

G'd spreekt ook vandaag tot u 
  

Psalm 119, 97: 
Hoe lief heb ik uw wet,  
heel de dag is hij in mijn gedachten. 

Marco  Lenting 



21 

 

Different Generation 
 
 
 

 
 

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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Gezocht / gevraagd 
 
De Protestantse Kerk van Didam zoekt 
  

Kerkrentmeester-penningmeester 
 

Met een bedrijfskundige/financiële achtergrond, die graag een ontwikkelopdracht 
aan gaat. Eén avond per week. 
 
Kerntaken: 

 Begroting,  

 Jaarrekening,  

 Beheer financiële geldstromen. 
 
Voor een uitgebreide profielschets zie www.pkn-didam.nl of zoek contact met de 
voorzitter van het college van Kerkrentmeesters mw. mr. Jet de Lange. 
Tel.  06 47867075; e-mail: j.delange@hetnet.nl 

Jet de Lange 
 

Vrijwilligers gevraagd 
 
Er zijn al langer stemmen opgegaan om de hal en de soosruimte wat gezelliger 
te maken. Op verzoek van de kerkenraad hebben Dieneke Ros, Jos Slootweg en 
Giny Hagen een begin gemaakt met het opperen van ideeën. Maar om dit verder 
uit te werken lijkt het hen leuker om er meerdere mensen bij te betrekken, dus 
wat houdt u tegen om samen met hen plannen te maken. 
Het is zeker ook voor de toekomst om deze ruimte functioneler en 
gebruiksvriendelijker te maken, mede in verband met de verhuur. Het is tenslotte 
een prachtige ruimte om je verjaardag of een ander feestje te vieren, maar het 
moet dan wel een aantrekkelijke ruimte zijn. Misschien kunnen we eerst bekijken 
wat we zelf in huis hebben, en daarmee vast beginnen te spelen. 
 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Dieneke Ros tel. 228847 email: g.rosmullink@rosfamily.nl 
Jos Slootweg tel. 241736 email: johanna.slootweg@gmail.com 
Giny Hagen tel. 223357 email: j.hagen864@chello.nl 

Giny Hagen 
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Stichting Nederlands Comité 
Wereldgebedsdag 

www.wereldgebedsdag.nl 
  
Uitnodiging Ontmoetingsdagen: 8 november 2014 in Heerenveen en  
22 november 2014 in Rotterdam. 
  
Wij bidden: 
Voor mensen die leven in gebrekkige omstandigheden, 
die zijn getekend door tekorten. 
die de eerste levensbehoeften missen, 
die overgeleverd zijn aan de willekeur van machthebbers. 
  
Buig U over hen, geef dat zij een ruimte vinden waar recht heerst! 
  
Voor mensen wier leven aangetast wordt door ziekte, 
die  verteerd worden door spanningen, 
die lamgeslagen zijn door afkeer, woede en angst. 
  
Buig U over hen, geef dat zij een ruimte vinden waar vrede heerst! 
  
Voor mensen die leven met ruzie, voor vrienden die elkaar verliezen, 
voor partners die elkaar niet meer vinden, 
voor collega’s die concurrenten worden. 
  
Buig U over hen, geef dat zij een ruimte vinden voor verzoening! 
  
God, luister naar onze gebeden en schenk ons 
de kracht om ons bidden 
waar te maken! 
  
Amen 

Anneke Dienske 

De Voedselbank 
 
Vervolg uit het jaarverslag van de Stichting Voedselbank Montferland…. 
 

“Begin 2013 zijn de gebouwen waar de Voedselbank gebruik van mocht maken, 
aangekocht door Palletfabriek René Derksen. Geruststellend was dat dhr. 
Derksen op sociaal gebied een flinke steen wilde bijdragen en hij zorgde ervoor 
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dat de voedselbank onderdak kreeg in één van zijn gebouwen. Dank voor dit 
fantastische gebaar van René Derksen. 
Inwoners van de gemeente Montferland kunnen niet zelf een voedselpakket 
aanvragen, maar moeten dat doen via een hulpverlenende instantie. De 
Voedselbank bemoeit zich verder niet met de financiële problemen van de 
aanvrager. Bij de beoordeling van een aanvraag is het bedrag aan leefgeld 
bepalend. Leefgeld is het inkomen minus de vaste lasten. Blijft er minder dan € 
180,- per maand over voor een volwassene, € 60,- voor een volgende 
volwassene en € 50,- voor een kind, dan kan een voedselpakket toegekend 
worden. Voor een gezin met twee kinderen komt dat neer op maximaal € 11,- 
per dag voor eten, drinken, kleding, huishoudelijke benodigheden, ontspanning 
en dergelijke.  (Deze mensen mogen ook gebruik maken van de Kledingbank die 
sinds 2 jaar actief is in onze gemeente). 
 
De meeste cliënten hebben te maken met schulden en bevinden zich in een 
traject van schuldsanering. In zo’n situatie wordt het financiële beheer 
overgenomen door de Stadsbank of een bewindvoerder en wordt wekelijks 
leefgeld aan de cliënt  overgemaakt. In het verslagjaar bleef de voedselbank op 
twee vaste locaties wekelijks van een uitgiftepunt gebruik maken, één in Didam 
en één in ’s-Heerenberg. Uit deze twee plaatsen komt het overgrote deel van de 
aanvragers.” 
 
Op 14 december wordt er tijdens de dienst weer gecollecteerd voor de 
Voedselbank, waarvan de opbrengst door de Diaconie zal  worden verdubbeld. 

Namens de Diaconie 
Nees Biemond 

Talenten delen 
 
Graag willen we uw aandacht vragen voor het project “talenten delen”.  
Onlangs is Welcom in Didam gestart met een nieuw project namelijk “talenten 
delen”. Middels dit project doen we een poging om o.a. noaberschap te 
stimuleren.  
Het project maakt gebruik van de bronmethodiek, dat betekent dat vrijwillige 
interviewers met mensen in gesprek gaan om middels een persoonlijke 
benadering  inzichtelijk te maken waar iemands talent en kracht ligt en wat 
mensen motiveert, activeert en bindt om dat met anderen te delen. Het streven is 
dat talent en kracht worden benut, verbindingen tussen vitaal en kwetsbaar 
worden gelegd, mensen elkaar op welzijnsniveau kunnen helpen of iets voor 
elkaar kunnen betekenen.  
Informatie is verkrijgbaar bij Welcom in Didam. 

Esther Aleksandrova 
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Personalia 

Gevestigd 
 Mevr. P.J. van Dijk      Wilhelminastraat 55 

 Mevr. M. Blom       Landeweer 6 

 Dhr. M. Peters       ter Laakstraat 6 

 Mevr. N. Jansen       Heeckerenhof 26 

 Mevr. W. Blom       Oude Maatsestraat 14A 

 Dhr. en Mevr. M. Cornelissen-Vreeman (en kinderen) Nerus Wigmanhof 2  

Verhuisd 
 Dhr. W. van Zomeren, Landgoed 8 naar Hoge Witteveld 90  

 Mevr. R. de Kroon, Ploeg 5 naar Hoge Witteveld 90  
 

 Agenda 
 

18 okt 12.00-14.00 uur Fruit brengen naar de kerk 
19 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, Oogstdankdienst,  

Bevestiging ambsdrager, mw. ds. A.U. Melzer 
20 okt 19.45 uur All Together 
21 okt 19.30 uur Cantorij 
26 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 

27 okt 19.45 uur All Together 
28 okt 19.30 uur Cantorij 
27 okt. 20.00 uur KR vergadering 
02 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, (Allerzielen), mw. ds. A.U. Melzer 
03 nov 14.00uur Vergadering pastoraat in het kerkhuis 

  19.45 uur All Together 
04 nov 19.30 uur Cantorij 
06 nov 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
09 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 

10 nov 19.45 uur All Together 
11 nov 19.30 uur Cantorij 
12 nov 18.00 uur Pastorale scholing 

16 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
17 nov 19.45 uur All Together 
18 nov 19.30 uur Cantorij 
  20.00 uur Diaconievergadering 

23 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
mw. G. Heijnen-Zemmellink, Aalten 

24 nov 19.45 uur All Together 
25 nov 19.30 uur Cantorij 
27 nov 14.30 uur Inloopmiddag 

30 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (1e Advent) – mw. ds. A.U. Melzer 



26 

 

                          Activiteiten in en om de kerk                        9-10-2014 

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 15-10-’14,19-11-’14,17-12-’14, 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

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

Wanneer  14-1-’15, 11-2, 18-3, 15-4, 20-5,17-6,  20:15 uur 

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 27-11-’14,14:30 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 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 5-11, 3-12, in 2015: 7-1, 4-2, 4-3, 1-4., 19:45 uur 

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, 20:00 uur 

Contactpersoon ds. Annette Melzer, dominee@pkn-didam.nl 
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LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 18 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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