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Voorwoord 
 
 
Heer, open onze ogen, 
zodat wij zien wie de ander is, 
de ander die ons nodig heeft. 
 
Heer, open onze oren, 
zodat wij horen naar de ander, 
de ander die ons zijn verhaal vertelt. 
 
Heer, open ons hart, 
zodat wij geraakt worden door de 
ander, 
de ander die zo’n pijn heeft. 

 
 
Heer, zet onze benen in beweging, 
zodat wij naar de ander toe kunnen 
gaan, 
de ander die zo eenzaam is. 
 
Heer, zegen onze handen, 
zodat wij de ander aan kunnen raken, 
de ander die ons zo nodig heeft. 
 

Tekst: Irene Chr. Stok 
Uit: Medemens1 

 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 januari 2015, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 30 november 2014 t/m zondag 11 januari 2015 

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

Ook dit jaar vinden in de adventstijd de oecumenische vespers plaats met als 
thema: ‘in de stilte van de nacht’. Elders in SAMEN leest u hier meer over. De 
kinderen maken zich op voor een kerstmusical, elke adventszondag wordt er 
geoefend. We zijn blij dat Kirsten Schmidt samen met enkele ouders het geheel 
wil voorbereiden. Op het kinderkerstfeest zingt ook het kinderkoor van Didam en 
Loil. Allemaal nieuwe initiatieven om het kinderkerstfeest én natuurlijk de 
levende kerststal tot een mooie traditie te maken! Ook de carolsdienst op de 4e 
advent is niet meer weg te denken. De zanggroep wordt steeds groter, de opzet 
blijft hetzelfde met liederen en lezingen om ons op de kerst voor te bereiden; in 
de volksmond is het een zangcatechese. 

 

30 november 2014 - 1e zondag van Advent: Blijf wakker! 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37 
 
Advent begint bij het begin, het nieuwe kerkelijk jaar. Van oudsher verwijzen de 
liederen en met name de psalm van de zondag hiernaar: ‘mijn leven til ik, God, 
naar U omhoog’ (psalm 25). Zoals ooit de pasgeboren baby door dragende 
handen werd omhooggehouden, zo tilt de zanger, gelovig en verwachtend, het 
eigen leven op.  
 
Markus schrijft een Evangelie voor wakkere mensen. Dat blijkt in de tekst van 
deze zondag, als een deurwachter als voorbeeld wordt genoemd voor 
verwachtingsvolle mensen. Val niet in slaap, blijf wakker en waakzaam ook in je 
eigen tijd en leven. Je weet niet op welk moment het zal gebeuren, ’s nachts of 
in de morgen? 
 
‘Voor wie in het donker uitzien naar het licht 
 En maar blijven hopen: eens komt hij in zicht, 
 klinkt er een lied. Wees waakzaam, mis het niet. 
 Hij komt onverwacht: een mens, een vergezicht.’ 
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17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

04 december 2014 
15.30 uur :  kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K van Bergen, 
  Doetinchem 
 

07 december 2014 - 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Pastoraat PKN 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 
 
De 2e advent is de zondag van de Doper, van de weg, van het effenen van die 
weg. Stenen en brokken, ongastvrije ravijnen, ze doen mee. De worsteling van 
het gaan van die bijzondere weg van het geloof daar spreekt de bijbeltekst over. 
Advent is niet alleen maar toeleven naar het verhaal van het kind in de kribbe, de 
geboorte van Christus. Advent is ook de periode waarin we extra stil staan bij de 
verwachting van God-met-ons; wie met Johannes meekijkt, ziet hoe dichtbij de 
Ontzag-wekkende wil zijn. 
 
‘Voor wie vraagt en zoekt, ver weg in de woestijn 
 klinkt een luide stem – Johannes maakt zich klein. 
 ‘Na mij komt hij – zo groot en zo dichtbij. 
Wie hem ziet zal weten: God wil met ons zijn.’ 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 

14 december 2014 - 3e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Voedselbank Montferland (wordt verdubbeld door 

diaconie) 
Ontvangstcommissie : wordt nog ingevuld 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
Lezingen : Jesaja 65: 17-25, Johannes 3:22-30 
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Jesaja schetst een visioen van een nieuwe tijd. Het zijn prachtige, hoopgevende 
woorden. Maar de vrolijke beelden en gedachten hebben ook een schaduwzijde. 
In wat hij vertelt klinkt iets door van de actualiteit die hij om zich heen ziet – uit 
wat mensen hopen en verwachten, kun je veel opmaken over wat ze meemaken. 
En dat was niet mis. 
 
Mooi de epistellezing voor deze zondag uit 1 Tessalonicenzen 5:  
‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk 
 Dank God onder alle omstandigheden. 
 Moge de God van vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. 
 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 
 Leef dan zo, met de zegen van de Eeuwige … 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : wordt nog ingevuld 
 

20 december 2014 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

21 december 2014 - 4e zondag van Advent, Carolsdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
Op de schreden van de Engelse Carol luisteren we naar bijbelverhalen. Met de 
carolsdienst sluiten we aan bij een heel oude oecumenische traditie die in 1918 
(dus 90 jaar geleden) in Engeland is ontstaan. Carols zijn liederen en hymnen 
die het wonder van ‘Christmas’ bezingen. Teksten die liturgisch van aard zijn, 
maar ook de beleving van mensen weergeven.  Jaarlijks wordt de Carolsdienst 
van het King’s College in Cambridge uitgezonden. Onze opzet is eenvoudiger. Al 
een aantal maanden zijn gemeenteleden bezig om een aantal onbekende Carols 
in te studeren, ook zal er veel gemeentezang zijn van bekende Carols. De dienst 
bestaat daarnaast voornamelijk uit lezingen. We beginnen vanuit het Oude 
Testament, de verwachting op de komst van de Messias tot aan de geboorte van 
Christus. De kinderen hebben daarin een speciale plek. U bent van harte 
welkom om mee te zingen of gewoon de viering mee te beleven.! 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
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24 december 2014 - Kinderkerstfeest, 'Verder-kijkers' met levende kerststal! 
17.00 uur : Viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
 
Dit jaar voeren we met z’n allen een heuse kerstmusical op!! Drie weken lang 
geoefend, liederen en muziek. Wie niet mee heeft geoefend is ook welkom, want 
we vieren samen en bovendien hebben we nog schaapjes en engelen nodig 
voor in de kerststal. Welkom en ja, opa en oma mogen ook mee! 
 
Een groepje herders houdt in de nacht de wacht bij de kudde. Ze moeten hun 
ogen goed open houden. Maar zien ze wel alles wat er gebeurt? Kwamen er nu 
wel of niet twee mensen voorbij met een ezeltje? En zag één van de herders nou 
drie koningen langskomen of droomde hij dat? ….. 
 
Laat je verrassen. Na de dienst maken we ons op voor de echte, levende 
kerststal. Het is een feest zoals alle jaren. Iedereen is welkom, gewend of niet. 
Kinderen, kleinkinderen, opa’s en oma’s. Wil je jezelf als herder of engel 
verkleden, graag! In ons kleine kerstspel zal je verrast worden, met een mooi 
verhaal, met schaapjes, chocomelk en mooie liederen. 
 
‘Want een lied van vrede daalt op aarde neer 
Als hij wordt geboren: Christus, onze Heer. 
Glorie aan hem! Omdat in Bethlehem 
God ons wil ontmoeten, kom, bewijs hem eer! 
 

24 december 2014 - Kerstnachtdienst, m.m.v. De Cantorij 
21.30 uur : Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 8:23-9:7, Lucas 2:1-20 
 
In de stilte van de nacht komen we bijeen om een wonderlijk verhaal te horen. 
Christus geboren, God als mens onder de mensen, als het meest kwetsbare dat 
er is … een pasgeboren baby toevertrouwd aan mensenhanden. 
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Zwijg en luister 
 
Misschien ontwaakt voor je 
In het midden van de nacht – een 
lichtje; 
Misschien vermoed je, plotseling 
Dat vrede op aarde haalbaar is; 
Misschien realiseer je, vol pijn 
Dat je iets vertrouwds moet 
achterlaten; 
 
 

Misschien voel je 
Dat iets gaat veranderen 
Misschien ben je geroepen 
Om op te staan en te vertrekken; 
 
Zwijg en luister 
Verzamel je krachten en vertrek 
Opdat je die plek vindt 
Waar nieuw leven mogelijk is. 
(Max Feigenwinter) 

 

25 december 2014 - Kerstmorgen, m.m.v. All Together 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14 
 
We vieren voluit de geboorte van Jezus Christus. Op wonderlijke wijze kwam hij 
in de wereld. Gods belofte om onder de mensen te wonen, God met ons te zijn, 
in Jezus werd dit woord vlees. Het bracht licht voor mensen, hoop en toekomst 
alle eeuwen door. Samen met ons gospelkoor zingen we voluit. Vooraf aan de 
dienst en tijdens de dienst worden we begeleid door Jussie Schmidt op de 
trompet, Corné Wenting op de saxofoon en Rolf Zandbergen trekt de registers 
van het orgel open: feest is het! 
 
Sinds ik het weet 
… 
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet 
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen 
Ontroerder en vertrouwelijker tegen, 
En ‘’k groet ze met een vriendelijker groet, 
 
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij 
En vaak, in d’ernst van ’t aardsche spel verloren, 
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren, 
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij.  
(Jacqueline E. van der Waals) 
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28 december 2014 - Zondag 'onschuldige kinderen' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 31:15-17, Matteüs 2:13-18 
 
De zondag na Kerstmis valt dit jaar op de gedenkdag van de ‘onschuldige 
kinderen’. Het rooster biedt ons daarom de lezingen aan van het verhaal van de 
kindermoord in Bethlehem en de klacht van Rachel in Jeremia over het sterven 
van haar zoon. De tegenkrachten van kerstmis klinken voluit. Matteüs weet dat 
het niet zo maar over is. Voor vrede is een weg te gaan, en dat kan niet zonder 
de tastbare belofte dat God een weg gaat met vrede, een weg gebaand voor 
mensenkinderen. 
 
Als je hart in tranen smelt 
Dan weet je 
Dat het zacht is, 
Ongepantserd. 
Het is Gods eigen zachtheid 
Die Hij jou ingeschapen heeft. 
Je huilt Zijn tranen. 
Liefdestranen. 

Als je huilt om kinderen 
Die dwalen, 
Ver van hun bestemming, 
Dan breng ze 
Al huilend 
In de liefde thuis. 
(Mariska van Beusichem) 

 

31 december 2014 - Oudejaarsavond 
19.00 uur : avondgebed, mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Eindejaarscollecte (werk in eigen gemeente) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
 
Zoals elk jaar houden we op de drempel naar het nieuwe jaar een gebedsdienst. 
Terugkijken en vooruit, wensen voor de tijd die komt. 
 
Jezus is Zijn naam: 
‘God redt’. 
Met die Naam op de lippen 
Is de hemelse boodschapper 
In het aardse bestaan 
Binnengegaan. 

Maar hoe kan God 
Reddend aanwezig zijn 
Als niet een mens Hem ontvangt 
En in het eigen leven 
Ter wereld brengt? 
(Mariska van Beusichem) 
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04 januari 2015 - Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Stichting Steen (wordt verdubbeld door diaconie) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 60:1-6, Matteüs 2:1-12 
 
Matteüs schrijft over de zoektocht van de wijzen en brengt daarmee een 
profetische kleur in het verhaal: Israël is ondenkbaar zonder de volkerenwereld. 
Het kan zich niet isoleren van zijn omgeving, het moet zich verhouden tot ‘de 
anderen’. In Jezus Christus wordt dit tot centraal thema. De ster, de weg naar 
het koningskind, de geschenken, alles is bekend en tegelijk nodigt het ons elk 
jaar opnieuw uit deze zoektocht met de wijzen mee te gaan. Wat zouden wij aan 
de voeten van het kind willen leggen, welk geschenk? 
 
Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs (hoofdstuk 3):  
Aan ons wordt de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus verkondigd en 
vandaag mogen wij aanschouwen hoe dit mysterie, dat in alle eeuwen verborgen 
was in God, de Schepper van het al, werkelijkheid wordt. Voortaan hebben wij 
dankzij Jezus Christus vrije toegang tot God. 
 

08 januari 2015 
15.30 uur :  kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

11 januari 2015 - 1e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 55:1-11, Marcus 1:1-11 
 
Deze zondag, de Doop van Jezus, doet ons stilstaan bij de betekenis van de 
doop. Onze naam staat onder de zegen van de Eeuwige, verbonden met diens 
naam. Johannes de Doper trok zich terug in de woestijn. Hij nam afstand van de 
samenleving: hij wist dat het anders moest. Maar hij was niet zonder hoop: het 
zou spoedig anders gaan. Hij effende de weg voor wie zou komen. 
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 Van de predikant 
 

In een indrukwekkende dienst herdachten we de overledenen op Allerzielen. Eén 
voor één werden de namen genoemd van wie het afgelopen jaar zijn overleden. 
Het oecumenisch koor begeleidde de dienst op hun eigen zorgvuldige wijze. Een 
lange wens van de kerkenraad ging in vervulling: we hebben een gedenkboek 
waarin de namen van de overledenen en de dopelingen elk jaar worden 
opgenomen. Het boek is speciaal gemaakt voor onze gemeente, net als het 
kunstwerk. Beiden zijn gefinancierd dankzij een subsidie vanuit de Classis. De 
volgende stap is om te kijken of we er niet een vaste plek voor kunnen geven in 
de kerk. De taakgroep eredienst buigt zich hierover en zal t.z.t. de kerkenraad 
adviseren. 

 
 

Kunst en geloof 
Drie avonden lang met elkaar en met jezelf in gesprek over de betekenissen van 
zeer bijzondere mensen, heiligen: Heilige Franciscus, Heilige Hildegard van 
Bingen en Heilige Nicolaas. Deze keer was de bijzondere invalshoek de muziek, 
liederen die nauw met hun leven te maken hebben. Zeker voor herhaling 
vatbaar. Mogelijk dat we in het voorjaar een avond organiseren rondom Maria en 
het kijken van Iconen. Mooi dat we dit allemaal vanuit de gezamenlijke kerken 
aanbieden. 
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Jeugdkerk 
De start is gemaakt op 16 november. Tijdens de reguliere kerkdienst is er nu 
regelmatig ook een jeugdkerk. Bij de start stonden jullie stil bij het Onze Vader, 
onder de leiding van Jan van der Knijff en Pieter-Jan van den Berg. Dank dat 
jullie je hiervoor willen inzetten. Voor meer informatie spreek hen aan! 

 

Scholing pastorale taakgroep 
Twee keer per jaar hebben we een speciaal thema waarin we ons verdiepen. 
Voluit de ruimte om anders dan de maandelijkse vergaderingen niet met alle 
afspraken en organisaties bezig te zijn. De diaconie praatte ons bij over alle 
initiatieven die er zijn om maatschappelijke nood op te vangen: de schuldhulp-
maatjes, de voedselbank, de kledingbank. Initiatieven die ooit door de kerken 
zijn gestart en nu een belangrijke plek in de gemeenschap vervullen. Een nieuw 
idee ontstond: zal er misschien een inloophuis kunnen komen waar ook 
gezamenlijk gegeten kan worden? De diakenen gaan zich hierop bezinnen. 

 

Doop 
De doop is eigenlijk ‘ja’ antwoorden op het eerste ‘ja’ van God. Voor wij iets van 
God weten, kent Hij ons. ‘Mens, je mag een mens van God zijn. Ik wil je kennen 
bij je naam. Ik wil van je weten, of je nou klein bent of groot, wat er ook uit je 
groeit en wat er ook gebeurt: je mag altijd opnieuw beginnen’.  Overweegt u om 
uw kind te laten dopen of om zelf gedoopt te worden, neem dan contact op met 
mij. Het is elke keer een feest om dit als gemeenschap met de doopfamilie te 
delen. 

 

Kinderkerstviering 
We zijn heel blij dat ongeveer 15 kinderen meedoen met de ‘kerstmusical’. Net 
als vorig jaar oefenen we op de adventszondagen. Kirsten Schmidt gaat het 
samen met een aantal ouders instuderen. Heeft uw kind geen uitnodiging gehad, 
neem dan even contact op met Desiré Wenting van de kinderkerk, elke speler 
erbij is welkom! Dit jaar komt ook het kinderkoor van Loil/Didam zingen. Een 
nieuw initiatief en wie weet groeit ook dit koor langzaamaan onder de bezielende 
leiding van Trudi Boelee. 

 

Schoenendoos 
Op het moment dat ik dit schrijf moeten de schoenendozen nog geteld worden, 
maar vermoedelijk halen we de 40!, waar de kinderen op hoopten. In de week 
van 24 november brengen we ze weer naar Doetinchem, waar Didam al een 
vaste deelnemer is. Dank aan ieder die eraan heeft meegedaan. 
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Website: ‘bij de buren’ 
En dan maken we ons op voor kerst. Een drukke tijd en tegelijk een tijd van 
bezinning. Mogelijk dat het lukt om op de website een soort adventskalender te 
maken of anders naar vergelijkbare initiatieven door te verwijzen. Gaat u eens 
kijken op pkn-didam.nl . Sinds kort vindt u daar ook gegevens over activiteiten 
van onze buurgemeenten. Dit willen we in het komend jaar verder uitbouwen, 
een soort regionaal overzicht waarbij de activiteiten gebundeld worden en we 
door elkaar geïnspireerd kunnen worden. Weet u iets, geef het dan door per mail 
aan Arrie van der Vliet. 

 

Advent 
Een bezinningstijd, een tijd om terug te kijken en vooral vooruit.  Hoe gaan we 
zelf kerst tegemoet,  hoe gaan we de dagen in? Met wie? Naast alle 
verplichtingen ruimte maken om Christus te ontmoeten. 
Het leven is niet te voorspellen. De ene dag zijn we gelukkig en de volgende dag 
is er verdriet. Vandaag zijn we gezond, morgen kunnen we ziek zijn. Nu leven 
we in welstand, morgen komen we te kort. Vandaag zijn we in leven, morgen 
moeten we afscheid nemen. Aan wie kunnen we ons vasthouden? Bij wie voelen 
we ons veilig, op wie kunnen we bouwen? Paulus zegt: Alleen op Christus. Hij is 
onze Heer, onze herder, rots, sterkte, toevlucht, broeder, wegwijzer, vriend. Hij 
kwam van God om bij ons te zijn. Hij is voor ons gestorven, is verrezen uit de 
doden om de weg naar God voor ons vrij te maken en is gezeten aan Gods 
rechterhand om ons op te wachten in ons eeuwig thuis. Met Paulus moeten we 
ervan overtuigd zijn dat ‘noch de dood noch het leven, noch engelen noch 
machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die 
in Christus Jezus onze Heer is (Romeinen 8:38-39). 

 

Gezegende kerstdagen. 
ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 

MAXIM KOWALEW DON KOSAKEN 
In de vorige Samen is uitvoerig stil gestaan bij de visitatie in september. Op dat 
moment was het verslag van de visitatoren nog niet naar onze gemeente toe 
gestuurd. In deze Samen kan ik heel kort zijn over dit onderwerp. Het verslag 
van de visitatoren aan de kerkenraad is binnen gekomen en bevat geen nieuwe 
of andere zaken dan al in SAMEN is gemeld. 
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Eveneens in de vorige SAMEN is een gemeenteavond aangekondigd over de 
prognose financiële situatie in de komende 10 jaar. Op dat moment was de 
datum nog niet vastgelegd. Dat is inmiddels wel gebeurd en de gemeente is door 
afkondigingen, flyers en de website geïnformeerd over deze avond (wo 26 
november 2014). We hopen dat het een informatieve avond wordt en een 
gelegenheid om van gedachten te wisselen hoe we tegen de toekomst 
aankijken. Deze avond wordt georganiseerd door de tijdelijke commissie in 
samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK). Wellicht is het goed 
om nog in herinnering te brengen wie waar in zit. De tijdelijke commissie bestaat 
uit dhr Jan Wes en Jan de Jongh en is geïnstalleerd om een aantal zaken te 
regelen in opdracht van de kerkenraad. Zoals hiervoor genoemd is de 
gemeenteavond gezamenlijk met het CvK georganiseerd. Het CvK bestaat op dit 
moment uit Jet de Lange (ouderling kerkrentmeester, voorzitter), Gijs Blom 
(ouderling kerkrentmeester, beheerder) en Jan Wes (ouderling kerkrentmeester, 
tijdelijk penningmeester). We zijn nog op zoek naar een permanente 
penningmeester. We hopen dat we er in slagen om deze post spoedig ingevuld 
te hebben. Zodra daar meer over bekend is zullen we u informeren. 
 
Als laatste wat meer over de ongebruikelijke titel: MAXIM KOWALEW DON 
KOSAKEN. We kregen het verzoek van het koor MAXIM KOWALEW DON 
KOSAKEN (zingt in de bezetting van 7 zangers) of wij bereid waren hen te 
ontvangen in onze kerk. Zij maken een tournee door Europa van november 2014 
tot eind januari 2016. Het koor brengt Russisch-orthodoxe kerkliederen en 
sacrale volkswijzen ten gehore. De traditie van de oude Kozakken-koren wordt 
dankzij de muzikale leiding van Maxim Kowalew met veel inzet en discipline 
voortgezet. Zingend bidden en biddend zingen. Zoals het er nu uit ziet zullen zij 
op zondagavond 18 januari 2015 in onze kerk een concert geven. Dus reserveert 
u al vast deze datum.  

Johan Boelee 
 

 College van Diakenen 
 

 “Goede doelen gevraagd” weer op herhaling! 
Elk jaar doen we een oproep voor goede doelen die we kunnen steunen vanuit 
de Diaconie. 
Ook dit jaar willen we u in de gelegenheid stellen uw kleinschalige goede doelen 
die u na aan het hart liggen extra te ondersteunen. Het is leuk dat een paar 
goede doelen inmiddels terugkomen en zelfs regelmatig via collecten wordt 
ondersteund. 
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Omdat het aantal voorstellen vorige keer beperkt was, hebben we eind vorig jaar 
ook een aantal bekende kleinschalige projecten opnieuw gesteund. De 
ingediende goede doelen waren vorig jaar: 
 
Binnenland 
Solidariteitsfonds Montferland. Mensen kunnen zich via hulpverleners melden 
voor ondersteuning als de bestaande regelingen geen uitkomst bieden. 
Regenboog groep. Stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen 
actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. O.a. opvang van 
verslaafden en daklozen. 
Minimaweken Klooster Huissen. Korte vakanties voor vrouwen in de bijstand 
met kinderen. Naast ontspanning, ook versterken van zelfredzaamheid en hulp 
bij opvoeding, waardoor de vrouwen sterker in het leven komen te staan. 
 
Buitenland 
Stichting Hulp Haïti Driel. Ondersteunt projecten in Passe Catabois op Haïti 
met diensten en geld. Doelstelling is ondersteuning van het medisch project, 
verbetering leefomstandigheden, huizenbouw, etc. in Passe Catabois. 
Stichting Doel voor Ogen. Verlenen van materiële en immateriële steun aan 
visueel gehandicapten in Azië. Ze steunen de projecten van “Braille zonder 
grenzen” 
Stichting Camelia. Aandacht en zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking in Panti Asih, Java, Indonesië. 
Leprastichting. Missie Myanmar, speciale ondersteuning door giften voor 
aanschaf van operatie-instrumenten. 
Hakuna Matata. Al bekend, werkt in Afrika. Extra gift voor specifiek project. 
Stichting Papoea Jeugd naar school. Bevorderen van onderwijs/welzijn jeugd in 
Papoea (Indonesië). Vooral door goed onderwijs (basis, voortgezet, beroeps en 
universitair). 
 
Indienen van voorstellen 
U kunt uw voorstellen bij voorkeur met verwijzing naar een website en een 
persoonlijke aanbeveling indienen bij de Diaconie. We ontvangen uw voorstellen 
graag uiterlijk 16 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw materiaal en geschreven aanbeveling overhandigen aan een 
van de diakenen. 
 
Uiteraard beslist de Diaconie over het wel of niet opnemen van de door u 
genoemde goede doelen, dit op basis van de doelstellingen van de Diaconie. 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Giften uit de noodpot van de Diaconie 
 
Ebola 
De Ebola-uitbraak in Afrika heeft de wereld 
geschokt en weer eens duidelijk gemaakt hoe 
kwetsbaar de armere streken in Afrika zijn. De 
Diaconie heeft daarom ook een gift van EUR 500 
uit de noodpot overgemaakt naar het steunfonds 
van Kerk in Actie voor de bestrijding van Ebola 
en hulp aan de slachtoffers. 
 
Syrië 
Ook de situatie in Syrië waarbij grote religieuze 
tegenstellingen en persoonlijke drama's aan de 
orde van de dag zijn baart iedereen grote zorgen. 
De Diaconie heeft ook hier uit de noodpot een gift 
gedaan van EUR 500 naar het steunfonds van 
Kerk in Actie. 
 
 

Marijn de Kroon, penningmeester van de Diaconie 
 

Diaconaat en Pastoraat in overleg 
Woensdag 12 november jongstleden kwamen de leden van het Pastoraal Team 
(Wessel ten Boom inclusief) in onze kerkzaal bijeen, 
waar we eerst een gezamenlijke maaltijd nuttigden. 
Daarbij waren ook twee leden van de Diaconie uitgenodigd: Jan Wes en Nees 
Biemond 
Vooraf opende Annette de avond met een overdenking van Henri Nouwen.  
Een aantal vrouwelijke leden had het op zich genomen een drie gangen menu te 
serveren met een drankje. Dit doen we nu alweer voor de vierde keer. En we 
genoten ervan! 
Aan het eind van de maaltijd hebben we afscheid genomen van Lies met een 
bloemetje en een kaarsje en natuurlijk de hartelijke dank voor haar inzet. 
Onderwijl werd er natuurlijk veel gepraat met elkaar en dat geeft een geweldige 
band! 
Om 19.30 uur verkasten we naar de vergaderruimte, want de kerkzaal werd 
ingenomen door de "Kunstgroep".  
Volle bak om de tafels, maar iedereen had een goede plek om de uitleg van Jan 
Wes te zien via de beamer. 
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Onderwerp was: 'Omzien naar elkaar'. 
Dat moet resulteren in een (nog) nauwere samenwerking tussen Diaconie (ook 
van RK zijde) en Pastoraat. 
We leven in een onzekere tijd. De maatschappij wordt geconfronteerd met vele 
veranderingen. Bezuinigingen noodzaken ons tot opmerkzaam en alert zijn t.o.v. 
mensen die het op vele fronten moeilijk hebben. 
Onze opdracht is helpen waar geen ander helpt en perspectief te bieden. 
Dit uiteraard in nauwe samenwerking met burgerlijke Gemeente en betrokken 
instanties. 
Met bondgenoten (Platform Diaconie Montferland, PG 's-Heerenberg/Zeddam en 
Caritas) gesignaleerde problemen afstemmen op elkaar. Op die manier in 
gesprek gaan met instanties, die voor een bepaalde taak verantwoordelijk zijn. 
(Diaconaat en Wmo-schuldhulpmaatje). 
Op deze wijze zijn we in staat de problemen op het sociale vlak duidelijk in kaart 
te brengen, de juiste hulp te bieden. 
 
Er kwamen al initiatieven op tafel, zoals 
- het starten van een eetcafé (naast voedsel/kledingbank)  
- inloophuizen met gratis maaltijden (eventueel vrijwillige bijdragen) 
- zorgboerderij onder hoede te nemen 
 
Voor de pastorale medewerkers is het zeer belangrijk opmerkzaam te zijn, hun 
antennes uit hebben staan tijdens bezoeken en gesprekken in de wijken. 
Eventuele probleemgevallen doorgeven aan de Diaconie. 
 
Goed overleg met alle instanties is cruciaal voor een goede aanpak van sociale 
problemen. 
Het plan is een dergelijke vergadering als vanavond jaarlijks te herhalen. 
 
Met dank aan allen, maar vooral aan Jan Wes voor zijn prima uitleg sloten we de 
avond af om 21.30 uur 

Anna van der Velden 
 

Inzameling kerstpakketten/voedsel voor voedselbank 
In vervolg op de traditie van de afgelopen jaren stellen wij ons kerkportaal 

beschikbaar op vrijdag 19 december van 17.00-18.00 uur voor de 

inzameling van kerstpakketten en andere voedseldonaties voor de voedselbank. 
Ook via de media zal door de voedselbank een oproep worden gedaan om iets 
extra's te brengen voor gezinnen die gebruik maken van de voedselbank. 
Vrijwilligers van de voedselbank zullen aanwezig zijn om de pakketten e.d. in 
ontvangst te nemen. 
 

Met vriendelijke groet, Nees Biemond 
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KerkinActie 
 

Werkgroep-  

30 oktober, de gezamenlijke maaltijd 
Het is toch bijzonder dat je als 
kerkelijke gemeente zo met elkaar de 
maaltijd deelt. Met elkaar in gesprek 
zijn over zaken die letterlijk lekker 
lopen. Een mooi succes was het weer. 
En dan Jan Vervoort die ons meenam 
met zijn stichting naar Afrika, waar 
men nu, mede door onze eerder 
verleende steun, zelf hun graan kan 

malen. Ook de omliggende dorpen maken daar nu dankbaar 
gebruik van. Tevens is er een waterpomp geslagen, nu 
hoeven de vrouwen geen 2 x 15 km te lopen om water te 
halen. De kwaliteit van het water is dan ook nog een stuk 
beter. Mooi om te zien en te horen dat ze daar heel erg 
gelukkig mee zijn.  
Alle inkomsten van de stichting worden besteed aan het doel. 
Reizen naar Afrika worden privé betaald, dus geen onkosten 
die gedeclareerd worden. Het is daarom ook plezierig om 
door te kunnen geven dat deze maaltijd meer geld heeft 
opgebracht dan wij als werkgroep hadden durven denken. We hebben nl. 
€ 550,23 over kunnen maken aan deze stichting.  
Laten we eerlijk zijn: deze maaltijd is mede mogelijk geworden door 
medewerking van mensen ook van buiten de werkgroep, dank daarvoor. 
 

Klaas van Hamburg 

Fruitbakjes maken voor de Oogstdankdienst van 19 oktober 2014 
 
Ook dit jaar zijn er weer fruitbakjes ( 28 stuks) voor de 
oogstdankdienst gemaakt.  
Zaterdag 18 oktober heeft u weer royaal fruit bijeen 
gebracht, daarvoor hartelijk dank, en daarmee zijn we 
aan de slag gegaan. De bakjes zijn met veel 
enthousiasme en behendigheid gevuld door Corrie, 
Colet, Garry, Greet, Paulina, Herman en Antoinette. 
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Ellen en haar dochter hebben de bijbehorende kaartjes van een mooie tekst en 
adressen voorzien. De fruitbakjes werden uitgestald op lage tafels rond het 
kerkje van brooddeeg, voor in de kerk naast een 
mooi ogende herfstcreatie. 
We hadden een gezellige middag, dames 
hartelijk bedankt voor de medewerking, door 
jullie jarenlange ervaring hebben jullie ons 
(Paulina en mij) laten zien hoe één en ander 
werkt! Het was een perfecte samenwerking! 
 

Antoinette Makkinga  
 

Van het Ouderenpastoraat 

Wij gedenken 
Op 4 augustus jl. overleed onze goede Johannes Willem Niemeijer. 
Dhr. Niemeijer werd geboren op 12 november 1933 in Den Haag. Al lang voordat 
hij in 1985 samen met zijn vrouw naar Didam verhuisde, kwamen zij geregeld 
deze kant op: het Bergherbos was de geliefde kampeer- en vakantieplek van het 
hele gezin. Blij waren ze dan ook toen hij vanuit zijn werk bij de 
Rijksgebouwendienst in Gelderland werd gedetacheerd, en ze in Didam terecht 
konden vlakbij hun geliefde plekje Nederland. Al spoedig voelden ze zich hier 
aan de Lijsterbes thuis. 
Dhr. Niemeijer behoorde tot de lichting die naar Nieuw Guinea werd 
uitgezonden, waar hij 1,5 jaar verbleef. Toen hij terugkwam kon hij de 
vriendschap met Pauline weer oppakken om met haar in 1957 te trouwen. Het 
was de bezegeling van een hechte band, die alleen nog maar uitgroeide; eerst 
door de geboorte van een dochter en een zoon, en na zijn pensionering door de 
vele reizen naar het Midden Oosten en verder Azië die samen gemaakt werden 
– en voor zijn kinderen en kleinkinderen ook uitvoerig gedocumenteerd. Een 
hoogtepunt was de 80e verjaardag die bij hun zoon in Thailand met heel de 
familie kon worden gevierd, nu ruim een jaar geleden. 
In 2008 openbaarde zich voor het eerst zijn ziekte. Vorig jaar keerde deze in 
agressieve vorm terug. Er is veel pijn geweest, veel verdriet, en ook 
opstandigheid in dit laatste jaar. Maar ook veel liefde over en weer en ondanks 
alles een opgeruimd humeur, waarin de ondernemingszin en originaliteit van dhr. 
Niemeijer een uitweg vond. Wij hebben goede gesprekken mogen voeren over 
leven en sterven. 
Op 11 augustus hebben we voorafgaand aan de crematie te midden van zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen én zijn vele collega’s oud mariniers op een 
plechtige wijze afscheid genomen van deze markante man. Leidend voor deze 
bijeenkomst was de trouwtekst uit Rom. 16: 7: “Daarom, aanvaardt elkander, 
zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.” 
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Op 6 november jl. overleed in Zevenaar onze broeder Wouter Cornelis 
Pruijssers. 
Dhr. Pruijssers werd geboren op 30 december 1924 in ’s Gravenmoer. Het leven 
op de boerderij met nog vijf broers was niet eenvoudig. De oorlog tekende zijn 
puberteit, en na de bevrijding van Brabant in 1944 meldde dhr. Pruijssers zich 
aan als soldaat, waarna hij in België zijn opleiding kreeg. In september 1945 was 
hij met een maat in Appingedam waar hun oog viel op twee Groningse schonen 
– en één daarvan zou zijn vrouw worden, met wie hij in 1949 trouwde. Na een 
gezamenlijke start in Brabant, waar Jacob werd geboren, verhuisde het gezin 
naar Amsterdam Slotermeer, waar Niklaas en Wouter werden geboren. Werk 
was gevonden als buschauffeur bij de GVB.  
Dhr. en mevr. Pruijssers vonden net als vele anderen een warm nest in Didam, 
maar wie schetst zijn verbazing toen hij hier zijn oude dorpsgenoot Hans Kriek 
als plaatselijke organist tegenkwam. Vele fijne jaren zouden hier volgen, met een 
trouwe kerkgang en hechte band met de gemeente. En dit jaar mocht nog het 
65-jarige huwelijk gevierd worden. 
Ik heb dhr. Pruijssers leren kennen als een rustige en zachtaardige man. En al 
was hij vergeetachtig en na zijn val begin oktober flink in de war, een gesprek 
bleef tot aan het einde mogelijk vanwege zijn vriendelijkheid. De dood van zijn 
middelste zoon, in mei van dit jaar, heeft hij niet bewust beseft, maar hij heeft 
ongetwijfeld meegekregen dat er een gat was gevallen, met alle verdriet voor zijn 
vrouw en twee overgebleven jongens. En zo is hij, bijna 90, aan zijn einde 
gekomen te midden van vele verplegende handen. 
In een dienst voorafgaand aan de crematie hebben we op 11 november jl. 
afscheid genomen, met Kriek achter het orgel. Tekst van de prediking was de 
trouwtekst “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 
(Psalm 119: 105) 
 
Wij zijn gemeente van Jezus Christus in het vertrouwen dat God ons kent en 
bewaart en ons aan de dood ontrukt tot een leven met Hem in eeuwigheid. In dit 
geloof gedenken wij ook de levens van deze twee mannen in dankbaarheid, en 
leven mee met hun dierbaren die nu alleen achterblijven.  
 
Zoals eerder gemeld heb ik eerder dit jaar het ouderenpastoraat vanaf 80 jaar 
opgepakt. Meerderen van u heb ik inmiddels bezocht, maar velen nog niet. Ik 
werk gestaag verder aan mijn lijstje, en zie soms dat telefoonnummers 
onvindbaar zijn. Dus sta ik ook wel eens voor de deur. Schrikt u dan niet, ‘goed 
volk’!  
Mocht u van uw kant behoefte hebben aan een (nieuw) gesprek of bezoek van 
mij, schroomt u dan vooral niet, maar belt u mij gerust. Mijn tel.nr. is 0316-
769092, en e-mail: whtenboom@xs4all.nl . En als ik niet thuis ben, spreekt u dan 
vooral de voice-mail in. 

mailto:whtenboom@xs4all.nl
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Gaan wij een goede kerst tegemoet, met een vreugdevol geloof en een troost in 
alle eenzaamheid. Dat God mens geworden is, is het geheim waaruit wij allen 
mogen leven. Kinderen snappen daar niet zo veel van. Ouderen misschien toch 
iets meer? 

Met een hartelijke groet, ds. Wessel ten Boom 
 

Adventsvespers 2014 
 

In de stilte van de nacht 
Het is een goede traditie in onze geloofsgemeenschappen om in de 
voorbereidingstijd voor Kerstmis, de Advent, aan het begin van  de zondagavond 
bij elkaar te komen om te bidden, te zingen en te waken. 
Een klein uurtje verstilling in de hectiek van het leven aan het eind van het 
kalenderjaar.  
Dit jaar koos de Taakgroep Oecumene als overkoepelend thema: 
In de stilte van de nacht 
In de stilte van de kerstnacht wordt Jezus geboren en begint met Hem de nieuwe 
toekomst. In die stilte komen de herders in beweging en ervaren diep van binnen 
het grote wonder. Vol van dat wonder worden zij de eerste verkondigers van het 
grote nieuws. Wij hopen dat de vier vespervieringen ook ons inspireren om met 
de herders verwonderd te staan en verkondigers te worden van de Blijde 
Boodschap. 
In de vier adventsvespers  besteden we aandacht aan: 
30-11: Ontvankelijkheid Je open stellen, loslaten. 
07-12: Het gebed  Jezus trekt zich terug om te bidden. Leerlingen komen 
     Jezus halen. Ze roepen u, er wordt op u gewacht. 
14-12: In de stilte  IJk je dan op “De Bron” of ijk je op jezelf? 
     Wat spreekt je aan, wat is je bron? Durf je de relatie 
     aan, je opnieuw te verbinden? 
21-12: Verwondering Wat er zich in de stilte aanbiedt, onthult. 
     Verwondering over het nieuwe begin. Jezelf laten 
     verrassen. Het woord “onvoorstelbaar” past hier ook 
     goed bij. 
 
Op de vier hierboven genoemde zondagen komen we om 17.00 uur bij elkaar in 
de PKN-kerk aan de Torenstraat in Didam. De koorrepetitie start om 16.00 uur. 
Wij rekenen op u en hopen u te mogen begroeten. 
 

Namens de Taakgroep Oecumene, Pastor Ben Aarsen 
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Kerstverhaal: Hassan 
 
De velden van Efrata lagen er weer net zo verlaten bij als toen Hassan de groep 
herders had verlaten. De vraag was geweest: wie gaat er op zoek? Maar 
niemand wilde. ‘Nee, ik niet,’ hadden ze gezegd. De één na de ander. Want het 
was koud. En er waren sporen van beren gesignaleerd. Bovendien zag je geen 
hand voor ogen, dus wat had het voor zin? Daar kwam bij: het was er toch maar 
één, een mager ding nog wel. Dus, ach, wat zou het. ‘Morgen weer een dag,’ 
had Levi geroepen, en hij gooide nog een stronk op het vuur. De anderen 
hadden gezwegen. Even had Hassan nagedacht, de kring rond gekeken en toen 
geroepen: ‘Stelletje nep-herders zijn jullie!’ De anderen hadden spottend 
toegekeken hoe hij vloekend opstond, z’n stok pakte en in de nacht verdween.  
 
En juist op dát moment, Hassan was nog maar net verdwenen achter een hoek 
van duisternis, juist op dat moment verscheen de bekende engel met zijn 
boodschap van vrede en heil: ‘Een redder voor jullie,’ had de engel gezegd. ‘In 
een doek gewikkeld in een voederbak, zo zul je hem vinden.’  
Een concert door soortgenoten onderstreepte de woorden van de engel: In 
Excelsis Deo!  
Maar toen was het ook weer voorbij. Alles weer even donker en verlaten als 
tevoren. 
Een enkel veertje dwarrelde als stille getuige nog naar beneden. 
 
En net toen dat veertje de aarde raakte, precies op dat moment, verscheen 
Hassan weer, het schaap voor zich uit drijvend. Mekkerend mengde het zich met 
de minstens 99 anderen. Eerst had hij niks door. Ging zitten en pakte een stuk 
brood uit zijn ransel. Toen hij opkeek zag hij hoe zijn maten met open mond naar 
de hemel staarden. Als vanzelf keek Hassan ook omhoog. ‘Zo,’ riep hij. ‘Hoeveel 
zijn het er nou?’ ‘Hè? Wat?’ reageerde Levi beduusd. 
‘Ik vroeg: hoeveel zijn het er, of zijn jullie soms geen sterren aan het tellen?’ 
‘Nee,’ zei Levi, ‘nee, eh, jongens, help eens even, hoe leggen we Hassan dit 
uit?’ 
En ze vertelden wat ze gezien hadden. En gehoord. En dus, besloten ze, 
moeten we nu echt gaan. Naar Bethlehem. En hij, Hassan, natuurlijk ook. 
Onmiddellijk.  
Onmiddellijk? Gaan? Hassan was met z’n benen breed gaan staan, de armen 
over elkaar en had ze stuk voor stuk aangekeken. Waren dit de mannen met wie 
hij al jaren optrok? ‘Zijn jullie nu helemaal mesjogge geworden,’ brieste hij. ‘Dus 
jullie willen die kudde hier maar gewoon achterlaten? Ja, want de heren hebben 
een engel gezien. Wat zeg ik, één engel? Een volledig vocaal luchtensemble. En 
dus nemen de heren de benen. Tuurlijk!’  
Z’n stem klonk grimmig, z’n ogen spogen vuur. 
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‘Mag ik jullie dan hartelijk danken namens de heer beer en broeder wolf? Hoe 
dachten wij de kudde straks weer aan te treffen, hè? Niet over nagedacht, nee, 
dat merk ik! Want de heren hebben een engel gezien, ja hoor. Jullie zien ze 
vliegen, bedoel je!’ Hassan spoog op de grond. Het leek de anderen nauwelijks 
te raken. 
‘Hassan blijft dus hier, want al verschijnt de Eeuwige in hoogsteigen persoon, 
dan nóg laat een herder z’n kudde niet in de steek. Althans zo denk ik erover. 
Maar, doe wat je niet laten kan. Ga gerust. Ik blijf.’ 
 
En zo waren ze gegaan en bleef Hassan die nacht als enige bij de kudde achter 
op de velden van Efrata. Gewapend met een staf, een slinger en vijf gladde 
stenen, en wat melodietjes voor op zijn harp. 
 
Uren later kwamen ze terug. De anderen. Aanvankelijk luidruchtig. Zingend zelfs. 
Maar naarmate ze dichterbij kwamen, werden ze allengs stiller. 
Bijna bedremmeld stonden ze in een halve cirkel om Hassan heen. ‘En?’ vroeg 
Hassan, die toch wel wat nieuwsgierig was, ‘kindje gezien?’ Er werd druk 
geknikt. 
‘En? Leek die een beetje op z’n vader of z’n moeder? Op allebei zeker.’ 
Levi keek kort de anderen aan, schraapte z’n keel, en zei: ‘Wij zeiden tegen 
elkaar, daarnet, weet je op wie dat kindje lijkt? En echt, we zeiden dat allemaal, 
dat kindje is net Hassan. Wij vinden dat het op jou lijkt. En jij op dat kind.’ 
‘Op mij? Zeg eh, jullie houden me voor de gek. Hoe bedoel je, op mij? Dacht je 
soms dat ik... Kom zeg, ik ben me van geen kwaad bewust.’ 
‘Er was namelijk een vrouw bij,’ vervolgde Levi, ‘de moeder, en die zei: dit kind 
hier, zal zijn als een herder voor z’n schapen. Hij zal voor ze door het vuur gaan. 
Waar anderen vluchten, zal hij blijven. De kleinste krijgt een plek bij hem en niet 
één zal worden prijsgegeven aan de nacht. Niet één. Dat zei die vrouw, de 
moeder. En toen moesten wij aan jou denken, Hassan.’ 
 
Hassan zei niet veel meer, raapte wat verlegen een veertje van de grond en 
bromde: ‘Ik zou maar aan het werk gaan als ik jullie was. Kan ik eindelijk even 
slapen. Trouwens: jullie zijn snel terug, ik dacht dat Bethlehem veel verder weg 
was.’ 
‘Dacht ik eerst ook,’ zei Levi, ‘Maar nou heb ik gemerkt dat het veel dichterbij ligt 
dan je denkt. Veel dichterbij.’ 
 
Met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Vijftig en een lichtpuntjes, en andere eigentijdse 
kerstverhalen. www.Oasemedia.nl 

 
Ingezonden door Dieneke Ros 
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Beeld van het licht 
Iconen zijn in de kerken van de Orthodoxie al eeuwenlang vensters die zicht 
geven op een andere werkelijkheid. In beelden die voor de westerse mens niet 
vanzelfsprekend zijn, worden de woorden van de bijbel in krachtige beelden 
weergegeven. Zo ook de icoon van de “Geboorte van de Heer”; de kersticoon. 
Veel kunstenaars hebben geprobeerd het wonder van Kerst in beelden weer te 
geven.  Ook Rembrandt heeft verschillende schilderijen hierover gemaakt. De 
meest bekende is de “aanbidding van de herders”. In een donkere stal is het 
enige licht, het licht wat het kindje Jezus lijkt uit te stralen. Maria en Jozef en op 
enige afstand, bijna in het donker, de herders . De wereld is verstild rondom dit 
Kind. De tijd lijkt even stil te staan. Hoe anders de icoon van de Geboorte. 

Alles is in beweging, overal op de icoon 
gebeurt wel iets of worden mensen geraakt 
of in beweging gezet door deze 
gebeurtenis. De plaats van handeling is 
onbelangrijk, het kan overal zijn. 
In het midden lijkt Maria het centrum van 
alles te zijn; ze rust uit van de geboorte; om 
te benadrukken dat Jezus waarlijk mens 
geworden is. Maria is de schakel tussen 
God en mens geworden; de nieuwe Eva. 
Ze kijkt niet naar Jezus; ze lijkt het al te 
weten, ze kijkt naar de herders, de wereld, 
en lijkt te bedenken wat Jezus zal gaan 
doen in deze wereld. Tussen haar en de 
herders staat een boom; de stronk van Isaï  
(Jesaja 11:1). 
Het eigenlijke centrum is natuurlijk Jezus; 
geboren in een grot. De kleur zwart is niet 
zomaar; dit is het graf. Jezus werd waarlijk 

mens; dat betekent het begin en einde, geboorte en dood. De os en de ezel 
wijzen op de tekst in Jesaja 1:3: Een rund herkent zijn meester, een ezel kent 
zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht, mijn volk leeft in onwetendheid. 
Linksboven zijn de wijzen op weg gegaan.  
Linksonder zit Jozef; hij is niet de vader van Jezus, dus is hij met opzet buiten 
het tafereel gehouden. Hij twijfelt over alles wat er gebeurd is. Voor hem staat de 
als een oude herder  verklede grote twijfelzaaier, de duivel.  Jozef zit heel 
markant op de voorgrond, zijn twijfels zijn de twijfels van heel de mensheid. 
Rechts, de twee vroedvrouwen geven weer het waarlijk menselijke van de 
geboorte; ook dit kind moet gewassen worden. 
Deze icoon geeft weer waar iconen voor gemaakt zijn. Niet een zo realistisch 
mogelijke voorstelling van iets wat lang geleden op een bepaalde plaats gebeurd 
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is staat voorop, maar een blik op een heilsgeschiedenis die hier en nu voor ons 
die naar de icoon kijken van belang is. Daarom ook, het in onze ogen primitieve 
perspectief. Het perspectief is bewust omgedraaid; de kijker wordt deel  gemaakt 
van het verhaal. Alles baadt in een gouden licht, het licht van het heil, er zijn 
geen schaduwen. En dat is wat deze icoon ons in al zijn eenvoudige schoonheid 
probeert te vertellen: het allesomvattende gouden licht van het heil is met de 
geboorte van Jezus in onze donkerheid gekomen en heeft het overwonnen. 
De icoon heb ik ook op onze website gezet; daar komen de kleuren veel 
duidelijker tot hun recht. Bij voldoende belangstelling willen we in het voorjaar 
een avond over iconen organiseren; de liturgie van de orthodoxie kent  een 
indrukwekkende serie iconen die in de Heilige Week, van Palmzondag tot en met 
Pasen gebruikt worden. 
 

Arrie van der Vliet 
 

Inloopmiddag 
Vol verwachting waren wij op 16 oktober in de kerk om te zien of onze 
inloopmiddag nog over voldoende belangstelling beschikte. 
In de loop van de middag constateerden wij dat de opkomst ca. 25 
gemeenteleden was, evenveel als waar wij het vorig seizoen mee eindigden. 
Wij hopen dat deze SAMEN u nog op tijd bereikt om u nog even een herinnering 
te geven voor de volgende bijeenkomst op 27 november a.s. Onze vaste filmer 
Piet Luitwieler hebben we al bereid gevonden om weer enkele van zijn filmpjes 
voor ons te draaien, waar we erg blij mee zijn. 
We weten inmiddels door de reacties van onze vaste bezoekers dat deze 
filmpjes erg op prijs worden gesteld. 
Voor gemeenteleden die ons nog nooit bezochten en wel geïnteresseerd zijn: we 
beginnen op 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur. 
De plaats is het lokaal bij de kerkingang via de zijingang. 
En wilt u gehaald en ook weer thuis gebracht worden, dan is een telefoontje naar 
nummer 223357 voldoende. 

Jan Hagen 
 

Winteractiviteit 25 januari 2015 
Zondag 25 januari 2015 is de winteractiviteit gepland.  
Zoals gebruikelijk in de winter blijven we in de kerk, iedereen 
kan aansluiten! 
Wat precies blijft nog een verrassing! 
De kinderen kunnen gewoon meedoen! 
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De dag ziet er ongeveer zó uit: 
 
10:00 uur :   kerkdienst 
11:00 uur :   koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur :   start activiteit 
+/- 14:00-14:30 uur: gezamenlijke maaltijd 
+/- 15:30 uur :   afsluiting 
 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail : 
lakz@planet.nl of telefonisch bij Arja de Kroon : 227957. 
 
In verband met de planning en de inkoop stellen wij het zeer op prijs op tijd te 
weten hoeveel gemeenteleden deel willen nemen! Geef u daarom op tijd op! 
 

De Evenementencommissie 
 

Keerpunt
Soms gebeurt het. 
Dan breekt het licht door. 
Dan wordt je leven 
opeens door elkaar geschud 
en blijkt alles anders dan 
je ooit had gedacht. 
 
Die treffende opmerking, 
dat wonderlijke voorval, 
een keerpunt is het, 
beslissend moment 
waarop het leven 
een wending neemt 
die je nooit voor  
mogelijk had gehouden. 
 

Overrompelend gevoel. 
Griezelig – omdat 
wat vaststond, wankelt. 
Spannend – omdat 
wat onmogelijk leek, 
opeens zomaar kan. 
Het gebeurde Maria. 
Het licht brak door 
toen ze aangesproken werd 
door een engel. 
Het bericht dat ze kreeg 
was een keerpunt 
in haar eigen bestaan. 
En in dat van anderen. 

 
Ad Wijlhuizen 

Ingezonden door Dieneke Ros 

mailto:lakz@planet.nl
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Kerstverhaal: Youri 
Youry huivert in zijn anorak. 
Gelukkig ziet hij in de verte zijn iglo in het  duister van de nacht, opdoemen. 
Fijn, gezellig met vrouw en kinderen, rond het houtvuur! 
Aan de hemel, fonkelen sterren; eentje is de Kerstster. 
Wanneer hij omhoog kijkt, ziet hij ze pinkelen aan het firmament. 
Zijn rendier zet er de sokken in; heeft het, ondanks zijn dikke vacht, ook koud. 
Plotsklaps echter staat het abrupt stil. 
Wat scheelt er, "Hertshoorn"? 

Een woedend gebrul klinkt uit de duisternis. 
Een groot, wit gevaarte, van wel ruim drie meter, rijst voor Youri op. 
Ternauwernood kan hij iets onderscheiden, maar uit het voor hem bekende 
gebrul valt af leiden dat het een …………......……….………ijsbeer is. 
Met zijn machtige klauwen, kan hij zowel Youri als zijn rendier in een klap 
doodslaan! 
Dan herinnert Youri het gesprek van gisterenmiddag met zijn dominee. 
Deze stelde dat God je in gevaren wil helpen. 
Hij stapt van zijn arrenslee, om op de koude ijsvlakte God om raad en steun te 
bidden. 
Het is of God hem inderdaad gehoord heeft. 
Hij pakt kordaat een stuk hout, steekt dat aan en loopt op die kolossale ijsbeer 
toe. 
Die deinst terug; mens en dier zijn immers bang voor vuur! 
Struikelend, holt de huilende man-ijsbeer weg, opnieuw de ijskoude nacht in! 
Snel gaat Youri weer op weg naar zijn gezellige, warme iglo. 
Onder het genot van (warme) wodka, vertelt hij aan vrouw en kinderen, wat hij 
zojuist heeft beleefd. 
Daarvoor danken zij hun God en Vader. 
Samen zingen zij " Ere zij God"en Soli Deo Gloria". 
Daarna gaan zij lekker slapen; immers God waakt over hen! 
 

Huib van den Dool 
 
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 
 
Het college van Kerkrentmeesters zoekt een  
 
Lid van de kostercommissie 
Het college van kerkrentmeesters is bezig om de kostertaak opnieuw in te vullen. 
Het wil de kostertaak onderbrengen bij een commissie, bestaande uit 4 tot 5 
personen, die onder een coördinator de kostertaken invult. 
Het beheer van het kerkgebouw en de verhuur van de ruimtes in het kerkgebouw 
vallen hier niet onder. Deze taken worden bij andere personen ondergebracht. 
Voor de kostercommissie hebben zich reeds drie personen beschikbaar gesteld, 
onder wie een coördinator. Het college van kerkrentmeesters wil de commissie 
graag compleet maken met een vierde persoon. 
Wie meld zich aan? 
 
Meer informatie is te verkrijgen bij Gijs Blom, gijsblom54@gmail.com, telefoon 
06 12466595 

Personalia 

Bedankje 
Lieve mensen, 
Als u deze "SAMEN" ontvangt ben ik inmiddels weer thuis gekomen, wel met 
enkele beperkingen, maar ja, dat is relevant aan het ouder worden. 
Hierbij wil ik u allen, die in wat voor vorm ook, iets voor mij betekend hebben, 
bedanken. Het heeft er zeker toe bijgedragen dat de  tijd achteraf gezien toch 
snel gegaan is. 
Hartelijke groet, Reni Jansen-van Oudenaarde 
 

Overleden 
 06-11-2014       Dhr. W. C. Pruijssers Odahof 16 

Gevestigd 
 Mevr. D.W. Vruggink-Vossers   van Rouwenoortweg 27 

Verhuisd 
 van Kapelstraat 18C naar Kapelstraat 8  dhr. F. Rasing 

 van Oranje-erf 3 naar Sperwerstraat 60  dhr. R. Veens 

Vertrokken 
 naar Arnhem, Mevr. M. Gertzen   Hoeveslag 3 

mailto:gijsblom54@gmail.com
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 Agenda 
30 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (1e Advent), mw. ds. A.U. Melzer 
01 dec 19.45 uur All Together 
  20.00 uur  KR vergadering 

02 dec 19.30 uur Cantorij 
04 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

07 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (2e Advent), mw. ds. A.U. Melzer 
08 dec 19.45 uur All Together 
09 dec 19.30 uur Cantorij 
11 dec 19.45 uur Kerk in Actie, kerkhuis 

14 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (3e Advent), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 

15 dec 19.45 uur All Together 
16 dec 19.30 uur Cantorij 
17 dec 20.00 uur Diaconievergadering 

20 dec 15.30 uur Kerstdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
21 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (Carolsdienst), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
24 dec 17.00 uur Kinderkerstdienst ‘Verder-kijkers’, met levende kerststal! 
   21.30 uur Kerstavonddienst, mw. ds. A.U. Melzer 
25 dec 10.00 uur Kerstdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
28 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

31 dec 19.00 uur Oudejaarsavonddienst, mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
 

2015 

04 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
08 jan 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
11 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 

15 jan 19.45 uur Kerk in Actie, kerkhuis 
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Activiteiten in en om de kerk 
Kinderkerk tijdens de dienst gaan de kinderen naar het kerkhuis en 

hebben dan hun eigen verhaal 

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

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

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

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

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

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

Contactpersoon Ineke Eysink, tel: 526922 

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

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

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994 

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

Wanneer 26-11-’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 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  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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De redactie van SAMEN wenst U allen 
gezegende Kerstdagen 

en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 januari 2015, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan NIET meer opgenomen worden. 
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