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Voorwoord 
 

Wij delen 

 
Wij delen geloof 
Wij delen de hoop 
Die wij ontvangen van God 
Vijf broden, twee vissen 
De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 
Zo willen wij delen 
Van wat Hij ons gaf 
Totdat het een overvloed wordt  
 

Matthijn Buwalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 10 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 18 januari t/m zondag 15 februari 2015 

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

De doorgaande lezing volgt dit jaar het evangelie van Marcus. Zoals ook de 
andere evangelisten beschrijft hij verhalend de weg van Jezus, zijn levensweg, 
zijn weg ten leven. Deze weg gaat veelbetekenend van Galilea (N-Israël) naar 
Jeruzalem, van de uiteinden, de periferie naar het centrum. Marcus is de enige 
die het woord ‘evangelie’ gebruikt: het goede bericht. Ook gebruikt hij als vaste 
term voor het overwinningsbericht dat van het front kwam: de strijd is gewonnen! 
Het woord wortelt in de profetische verkondiging van Jesaja: ‘Hoe liefelijk zijn op 
de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, (…) van degene die 
tot Sion zegt: “Uw God is koning”. Dit ‘evangelie van Jezus Christus’ kan 
betekenen dat hij het bracht én dat hij het zelf was.  
 
‘Ga op weg 
een nieuwe weg ligt voor je. 
De weg van Jezus door de wereld, 
Waarop je mensen mag tegenkomen 
Om van te houden 
En samen leuke dingen mee te gaan doen. 
God zal met je meegaan op deze weg, 
Hij zal je zegenen. 
Vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen’ 

 

18 januari 2015 - 2e zondag na Epifanie, 
    Zondag van Gebed voor de Eenheid 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. het Oecumenisch koor 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Johannes 4:1-15, 16-30, 39-42 
 
Het thema dat de kerken uit Brazilië voor deze dienst gebruikten is de simpele 
vraag: Dorst? Hierbij laten ze zich inspireren door het verhaal van de 
Samaritaanse vrouw bij de bron. Jezus koos welbewust om door Samaria te 
gaan. En zo komen de christenen uit Brazilië ook bij het tweede thema: de route 
die men inslaat en de bron die de dorst lest. Welke weg zouden we in eenheid 
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mogen bewandelen, zodat de wereld kan drinken uit de bron van leven: Jezus 
Christus? Welke eenheid mogen we nastreven, zodat toch onze verscheidenheid 
op de juiste manier een plaats krijgt? 

 

25 januari 2015 - 3e zondag na Epifanie, Winteractiviteit, 'Het is tijd!' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  m.m.v. de Cantorij en All Together 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Samuel 3:1-10; Marcus 1:14-20  
 
De zondag die vanouds stilstaat bij de roeping van de discipelen. Eenvoudige 
vissers: Simon en Andreas. Opvallend: de Joodse naam van de ene, de Griekse 
van de ander. Wordt zo al in den beginne de universaliteit van Jezus’ boodschap 
aangegeven?  
 
‘Er loopt een man die helpers zoekt, 
 Hij wandelt langs het water. 
 Hij kent de mensen die hij roept: 
 ‘Ga mee op weg naar later!’ 
 
Jij daar, jij daar, 
Ik kijk ook naar jou. 
Jij bent kind van 
God, kom maar gauw. 
(Erik Idema) 

 

01 februari 2015 - 4e zondag na Epifanie, 'Waar luister je naar?' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering),  
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 18:15-20; Marcus 1:21-28 
 
De sabbat breekt aan bij het vallen van de avond. Dan begint, naar oosterse 
gewoonte, de nieuwe dag, die vanuit de nacht geboren zal worden. Het is de dag 
waarop ‘God rustte van al zijn arbeid’ toen hij had gezien dat alles goed was. 
Daarom is het in het Jodendom ook de dag waarop al even geproefd mag 
worden van een voltooide schepping. Op alle andere dagen hebben we 
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voortdurend te maken met de zogenaamde ‘gebrokenheid’ van de schepping, 
het onvoltooide bestaan. Hoe en waar vinden we die wereld, die God voor ogen 
stond en staat? … daar gaan Jezuswoorden over. 
 

05 februari 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
 

08 februari 2015 - 5e zondag na Epifanie, 'Wat doe je na je genezing?' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 2 Koningen 4:18-21, 32-37; Marcus 1:29-39 
 
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt met koorts op bed. Deze keer geen 
Jezuswoorden maar Jezusdaden: Jezus zet deze vrouw op haar benen en 
geneest haar van de oorzaak van haar verlamming. Wat doet de mens als hij 
genezing ervaart? Hoe vult de mens die ruimte in, die nieuwe levensruimte? 
Voortgaan op de oude voet of met de les dat bevrijding ook een appèl doet op 
menselijkheid? Zie je in je genezing de ander staan of zitten? Van deze vrouw 
wordt verteld dat zij vanaf nu handelt ‘als diaken’. In dienst van de genezing 
dienstbaar aan de ander, aan de Eeuwige. 
 

15 februari 2015 - 6e zondag na Epifanie, 'Vraag van vertrouwen.' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Ellen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 5:1-3, 9-15b; Marcus 1:40-45 
 
Melaatsheid gaat op je huid zitten, schept afstand, een mens wordt 
onaanraakbaar. ‘Als U (!) wilt kunt U mij reinigen’, zegt de melaatse tegen Jezus. 
Jezus wil het. De barmhartigheid, de innerlijke bewogenheid, overbrugt de 
afstand tussen Hem en de zieke. Jezus geneest hem door het contact fysiek te 
herstellen. Veel zieken hebben wel lichamelijk zorgcontact; steeds meer 
verdwijnt de tijd en ruimte voor een contact waarin de barmhartigheid rake 
woorden van genezing zoekt. 
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Van de predikant 

Epifanie 
4 januari was dit jaar het feest van Epifanie, wat vertaald betekent: verschijning, 
openbaring. Alle komende zondagen zullen in dat licht staan en dus ook de 
naam dragen zondag na Epifanie. Zo trekken we de vreugde van kerst door tot 
aan de 40-dagentijd. 
Na de herders wordt het nu een wereldgebeuren. Drie wijzen ervaren in de 
geboorte van het kind in de stal de wereldvrede. Ook dit jaar is dit een 
bijzondere wens: wereldvrede. De berichten over achtergelaten schepen 
volgepakt met vluchtelingen, over fundamentalistisch geweld, aanslagen in 
Europa … hoe belangrijk blijft het dan om hoop te houden op deze wereldvrede. 
Dat wens ik ons en ook dat we er als gemeenschap onze steen aan zullen 
bijdragen: 
 
Als een ster je verlangen wekt 
Komt er een moment 
Dat je niet kunt blijven waar je bent, 
Alsof je onweerstaanbaar getrokken wordt 
Zonder te weten waarheen. 
Denk niet te snel 
Dat je gevonden hebt 
Wat je zoekt. 
Je reis voert je 
Steeds dieper 
In onbekend gebied 
Met dorre vlaktes en oases 
Valkuilen en vergezichten, 
Engelen en demonen. 
Machten proberen je in hun greep te krijgen. 
Als je verlangen 
Sterker is dan je angst 
Zul je de liefde vinden, 
Even weerloos als een kind. 
Alles gevend 
Zul je alles ontvangen 
Waarnaar je hebt gezocht. 
Vertrouw je droom 
Keer niet terug. 
 
(Mariska van Beusinchem) 
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Kerst 
“Geen enkele Kerst is hetzelfde, al kunnen ze op elkaar lijken. Elk jaar is 
hetzelfde kerstverhaal anders, want jijzelf bent anders. Je merkt het niet altijd op, 
maar ineens kan je duidelijk worden: Dat het nooit meer hetzelfde zal worden. 
Geboorte en dood, die steeds op velerlei wijzen om ons heen zijn, 
maken het leven kwetsbaar. Niet altijd blijven ze ver weg en dan laten ze je 
anders horen en kijken. Zo kan een mens vol zitten met de verhalen, denkend 
aan alles wat er gebeurde. Hoe was de kerst vorig jaar? We lezen hetzelfde 
verhaal en toch weer anders …” het begin van mijn preek op kerstavond. Kerst 
was hetzelfde verhaal, maar door het met elkaar te vieren weer geheel nieuw. 
De Carols brachten vele nieuwe gezichten in ons midden. De oecumene werd 
zichtbaar. Fijn om samen met pastor Margot Dijkman iedereen door de 
Bijbelverhalen te mogen gidsen. De vespers, voorbereid en uitgevoerd door de 
taakgroep oecumene, hielpen om in de hectiek van alle voorbereidingen te 
verstillen en bij jezelf te rade te gaan … hoe zal ik God in mijn leven ontvangen, 
kleine stappen die we dan ook mochten zetten in de Mariakerk, alleen verlicht 
door de brandende kaarsen van het labyrint. Voor het eerst, maar het gaf ieder 
die er was een bijzonder moment van Gods-nabijheid. 
 
En dan het kinderkerstfeest. De kerk was helemaal vol. Steeds moest ik eraan 
denken dat in mijn beginjaar we serieus overwogen om het af te schaffen, er 
zouden toch in toekomst nooit genoeg kinderen zijn. Blij ben ik dat we het niet 
hebben gedaan! 20 kinderen speelden met overgave het kerstverhaal. De foto’s 
kunt u op de website bekijken en van de sfeer proeven. Veel, veel helpende 
handen achter de schermen! Niemand kan ooit nog zeggen dat we geen 
kinderen, geen jeugd en geen 30+ zouden hebben… ze waren er allemaal en 
maakten voor iedereen een onvergetelijk moment van kerst 2014. Trots mogen 
we zijn op de cantorij. Jullie zijn een belangrijke steun geweest in de kerstnacht. 
Prachtige liederen, sterk de stemmen … dus wie zin heeft om mee te doen, geef 
je op! En bij de uitgang een echte verrassing! 
 
De kerstochtend vierden we als gemeenschap echt met elkaar. Solo stemmen, 
kinderlezingen, elkaars voorbeden benoemen, veel zingen onder de begeleiding 
van Rolf. Dank aan een ieder die er was, fysiek of in gedachten, die heeft mee 
geholpen … samen hebben we het gevierd. Deze vreugde zal ons zeker 
begeleiden in dit nieuwe jaar!  

 

Gemeenteavond 26 februari: 'Waakkoffer' 
Het is nog even, maar al vast een aankondiging voor de gemeenteavond op 26 
februari die door de taakgroep pastoraat wordt georganiseerd. De geestelijke 
verzorgers in Doetinchem hebben een prijs van het ziekenhuis gekregen voor 
hun initiatief van de ‘waakkoffer’. Ds. Kim Jansen komt ons alles daarover 
vertellen. De waakkoffer geeft familie de mogelijkheid om de toch ingrijpende tijd 
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van waken op een bijzondere wijze in te vullen. De avond begint om 20.00 uur, 
vanaf 19.45 is er koffie. 
 

Marcusevangelie 
Tot aan Pasen begeleiden ons dit jaar de verhalen uit het Marcusevangelie. Een 
soort pelgrimage zal het worden, onderweg met Godsverhalen. Ons hele leven 
zijn we op weg, je zou kunnen zeggen: we zijn 
schepselen van de weg, mensen die 
overgangen meemaken. Je laat oude dingen 
achter en maakt je op voor iets nieuws, nog niet 
echt wetend wat het wordt. Hoe hou je dat vol, 
vooral hoe hou je daarin vertrouwen. De teksten 
reiken ons handvatten aan. Ze roepen ons op 
om ook in het dagelijks leven de ontmoetingen, 
de gebeurtenissen te zien als mogelijkheden tot 
groei, innerlijke groei. Kansen om nieuwe kracht 
te scheppen. Een pelgrim op weg naar Santiago werd geraakt door een 
zegenwens die ik u graag voor dit jaar mee wil geven:  
 
‘Het is de innerlijke weg van een ieder afzonderlijk die ons het vermogen laat 
ontdekken dat we iets met anderen kunnen delen.”  
 
Een gezegend 2015. 

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 

Terugblikken en vooruitkijken 
Als eerste, schrijvende voor deze SAMEN, is het nieuwe jaar al weer begonnen. 
Een moment om nog even terug te kijken naar de advent en de kerst. Elk jaar is 
toch weer anders. Adventsdiensten en de vespers geven de mogelijkheid om 
ons voor te bereiden op de kerst. Op de vierde advent de Carolsdienst waarin 
we in grote stappen door de bijbel gaan aan de hand van teksten en een korte 
uitleg daarvan. Een dienst met een grote muzikale inbreng van zangers van 
binnen en buiten de gemeente. Dan is het bijna zover. Nog een voorbereidende 
vesper en vervolgens kinderkerstfeest, kerstavond en kerstochtend. Iemand zei 
me dat de verschillen tussen deze drie diensten hetgeen was dat indruk maakte. 
De dienst met de kinderen is heel speciaal juist door de inbreng van de kinderen, 
waarvan de jongste nog maar 2 maanden was met toch een cruciale rol. Een 
dienst die traditiegetrouw, alweer voor de zevende keer werd beëindigd met de 
kerststal en de midwinterhoorn klanken van Ap Steenblik. Vele handen hebben 
deze dienst mogelijk gemaakt. Allen daarvoor dank! Hierna de kerstavonddienst 
die veel meer een ingetogen karakter had. Ook in deze dienst naast de vertelling 
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en de verkondiging weer veel muziek waaronder een fraai duet. Speciaal wil ik 
echter de inbreng van de cantorij noemen. Deze is zeer gewaardeerd. Dit jaar 
was er na afloop als verrassing een traktatie in de vorm van knapperige 
kniepertjes (met dank aan de bakker) en glühwein. De volgende morgen de 
afsluiting die vooral feestelijk en uitbundig was. Een moment waarop helemaal 
op het eind de registers van het orgel even helemaal open mochten en Rolf een 
reeks van kerstliederen “uit het orgel liet rollen”. Dank aan iedereen die heeft 
meegedaan, is geweest en in het bijzonder dank aan onze predikant die er weer 
in geslaagd is het bekende verhaal toch weer anders te laten klinken. 

  
Als tweede, iets heel anders. Een bekende tekst kan zo ineens heel anders 
klinken dan anders. Zo kan een bijbelverhaal, een psalm, een lied, ineens tot je 
spreken terwijl andere keren het veel minder bij je doet. Een van de kernpunten 
uit de bijbel is dat God ons vergeeft en dat wij anderen mogen vergeven. Elke 
dag mogen wij opnieuw beginnen wat er ook gebeurd is. Deze boodschap is 
velen natuurlijk bekend. Toch kan ook dit kernpunt op sommige momenten in het 
leven ineens veel meer lading krijgen. Zelfs kan er een moment komen dat je je 
zelf de vraag stelt: geldt dat nu ook nog? Dan kan de boodschap van de bijbel 
ineens heel actueel zijn en ook bemoedigend. Op deze wijze helpt de bijbel ons 
om weer naar voren te kijken en moed te geven, ook al zijn de omstandigheden 
niet makkelijk.  
Naar voren kijken moeten we ook als gemeente. Eind november is er een 
gemeenteavond gehouden die georganiseerd werd door de tijdelijke commissie 
i.s.m. het College van Kerkrentmeesters (cvk). Zeer kort samengevat was de 
boodschap dat wij als gemeente financieel goed functioneren, maar dat dit op 
langere termijn niet zo door kan gaan. Er is al een aantal jaren een tekort op de 
begroting. Doordat de meeste kosten een vast karakter hebben kan zo’n tekort 
niet zomaar weggewerkt worden. Kijken we naar de prognose die op de 
gemeenteavond is gepresenteerd, dan blijkt daaruit dat de inkomsten zullen 
dalen terwijl de vaste lasten niet veel zullen wijzigen. Tot nu toe zijn de 
inkomsten, zeker die uit de vrijwillige bijdragen (kerkbalans) aardig op peil 
gebleven. Dat is niet vanzelfsprekend omdat het aantal leden van onze 
gemeente is afgenomen! Als we naar de toekomst kijken, dan moeten we er 
rekening mee houden dat dit een keer zal veranderen omdat met het dalende 
aantal leden ook de bijdrage zal afnemen. Dat betekent dat daardoor het tekort 
geleidelijk zal toenemen. Daarnaast zullen de kosten, onder andere vanwege 
inflatie, in de toekomst stijgen. De combinatie is dat over een groot aantal jaren 
gezien, de totale hoeveelheid geld zal afnemen en dat dit steeds sneller zal 
gaan. Dat is natuurlijk een pijnlijk gegeven dat we desalniettemin onder ogen 
moeten zien. Het allerbelangrijkste hierbij is, dat wij, dankzij deze heldere 
analyse, op tijd maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat de gemeente zo 
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lang mogelijk kan blijven functioneren zoals die nu functioneert. Uw vrijwillige 
bijdrage via de actie kerkbalans is en blijft van groot belang. Het op peil blijven 
van de vrijwillige bijdrage zorgt ervoor dat moeilijke beslissingen later genomen 
hoeven te worden. Wij hopen dan ook dat u de actie kerkbalans een warm hart 
toedraagt! 
 
De organisatie van bovengenoemde gemeenteavond was het laatste wat de 
tijdelijke commissie heeft gedaan. Op de gemeenteavond zijn “Jan & Jan” dan 
ook bedankt voor het voorbereiden van de gemeenteavond en al het werk dat zij 
in de afgelopen tijd hebben gedaan en hebben zij een “tijdelijke attentie” 
gekregen en onze blijvende waardering.  
 
Dan als derde en laatste de benoeming van Jan Kapteijn als penningmeester 
van het CvK. Op zondag 11 januari 2015 is Jan Kapteijn benoemd als 
kerkrentmeester. Tegelijkertijd is Jan Wes teruggetreden als penningmeester 
van het CvK. Jan bijzonder bedankt dat je dit tijdelijk hebt willen doen. Jan Wes 
blijft (formeel) wel deel uit maken van het CvK vanwege zijn functie als secundus 
afgevaardigde van de classis naar de synode. Het CvK bestaat verder uit Jet de 
Lange (voorzitter, ouderling kerkrentmeester), Gijs Blom (beheerder, ouderling 
kerkrentmeester) en Jan Kapteijn (penningmeester, kerkrentmeester). In de 
dienst van 11 januari 2015 zijn ook Nees Biemond en Johan Boelee 
herbevestigd. De herbevestiging van Dieneke Ros vindt de week daarna plaats. 
De kerkenraad is verheugd dat zij bereid zijn hun werk te continueren. 

Johan Boelee 
 

 College van Diakenen 

 

Resultaat “Goede doelen gevraagd” valt tegen! 
 
Elk jaar doen we een oproep voor goede doelen die we kunnen steunen vanuit 
de Diaconie. 
Ook dit jaar hebben we u in de gelegenheid gesteld uw kleinschalige goede 
doelen aan te melden. Helaas hebben we geen enkele reactie ontvangen, dat is 
opmerkelijk omdat we afgelopen twee jaar een aantal goede voorstellen hebben 
ontvangen. Zelfs een paar doelen die we ook dit jaar weer steunen in het 
collecterooster van de Diaconie. 
 
Door het ontbreken van voorstellen heeft de Diaconie besloten zelf een aantal 
doelen te kiezen, verdeeld over lokaal, landelijk en wereldwijd opererende 
instellingen. Het voor deze actie beschikbare budget is nu als volgt verdeeld: 
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Instellingen lokaal 
 
Het hiervoor bestemde bedrag uit 2014 is doorgeschoven naar 2015. Dit jaar zal 
dit deel van het budget uit 2014 worden gebruikt voor lokale armoedebestrijding 
door steun aan het project "Schuldhulpmaatjes". Schuldhulpmaatjes helpen 
mensen met schulden er weer bovenop te komen en hun financiële zaken 
zodanig te organiseren, dat geen nieuwe schulden ontstaan. 
 

Instellingen landelijk 

Regenboog groep 
Stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen 
laten nemen aan de maatschappij. O.a. door opvang van verslaafden en 
daklozen. 

Stichting INLIA 
(Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) 
zet zich in voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Dit gebeurt o.a. 
door het steunen van lokale initiatieven van verschillende 
geloofsgemeenschappen. 
 

Instellingen wereldwijd 

Artsen zonder grenzen 
Zij ondersteunen slachtoffers van rampen en in crisisgebieden met gevaar voor 
eigen leven. Op dit moment zijn zij zeer actief betrokken bij hulp aan Ebola-
patiënten. 

Kinderen in de Knel 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun 
lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en 
geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en 
misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
 
Volgend jaar zullen we de actie "Goede doelen gevraagd" weer houden. Hierbij 
zullen we u weer de gelegenheid geven eigen doelen in te dienen. Daarnaast 
zullen we u een aantal doelen voorstellen die de Diaconie lokaal, landelijk en 
wereldwijd zou kunnen steunen. U kunt hierbij dan uw voorkeur kenbaar maken. 
Net als voorgaande jaren zullen we hier in "SAMEN" aandacht aan besteden.  
 

Marijn de Kroon, 
penningmeester van de Diaconie 
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Stichting Steen 
 Zondag 4 januari is er gecollecteerd voor de St. Steen. Mevr. Ott heeft tijdens 
het koffiedrinken na de dienst een korte uitleg gegeven hoe het geld besteed 
wordt door de Stichting. 
Hieronder volgt verdere informatie over de werkwijze van St. Steen. 

Stichting Steen 
 
Wat doet de stichting met dat geld? 
 
In 1985 was ik in Nepal en kwam terecht  in een vluchtelingenkamp. Er woonden 
vluchtelingen uit Tibet. Tibet was in 1950 bezet door de Chinezen en toen de 
Dalai Lama vluchtte, zijn een honderdduizend Tibetanen hem gevolgd. De 
vluchtelingen werden opgevangen in kampen in Nepal en India. Eerst in 
eigengebouwde hutten van bamboe en riet, nu zijn de meeste huizen gebouwd 
van steen. 
 
In één van de vluchtelingenkampen maakte ik kennis met Wang Dak, toen vader 
van vijf kinderen. Zijn oudste dochter Pema Dolkar leek een pienter meisje en 
Wang Dak vroeg me haar te ondersteunen om naar school te gaan. Zij heeft het 
gebracht tot de tiende klas (onze 4e klas middelbare school). Toen stierf haar 
vader en die liet een gezin achter met twee moeders en acht kinderen. Pema 
werd aangesteld als hoofd van dat gezin. Zij is één van de medewerksters van 
Stichting Steen. Verder verdient ze de kost samen met een zusje. Zij verkopen 
net als de meeste bewoners van de kampen souvenirs aan toeristen. 
 
Stichting Steen ondersteunt nu ongeveer 70 kinderen en geeft ook geld aan 
zieken en bejaarden zonder kinderen. 
 
Wilt U meer weten over Stichting Steen? Mail me dan of bel. 
Mariette Ott, Prinses Beatrixstraat 55, 6942 JJ Didam. 
Tel. 0316 223890  E-mail: ottm@telfort.nl of infosteen@gmail.nl 
Website: www.stichtingsteen.nl 

Nees Biemond 

Kerkinactie 

           Werkgroep-  

Project 
In de werkgroep is de gedachte opgekomen om een interactief project aan te 
pakken samen met een andere kerkelijke gemeente. Het zou dan mogelijk 
moeten zijn een project grootser aan te pakken door gebruik te maken van 
elkaars sterke punten. We zijn in de classis aan het zoeken geweest of daar bij 
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anderen belangstelling voor is. En die is er. Momenteel zijn we als werkgroep in 
contact met de diaconie van Doesburg/Angerlo. Daar kijkt men positief naar het 
idee. De eerste gesprekken zijn inmiddels geweest. De klik met elkaar is er. Het 
is nog afwachten wat het uiteindelijk gaat worden. De volgende keer meer 
hierover. 

De Betuwe Wereldwijd 
 
”De Betuwe Wereldwijd”  heeft de opgespaarde  
goederen opgehaald. 
Het was de moeite waard . Een grote bestelbus was 
geheel gevuld met fietsen, naaimachines, 
gereedschappen, rollators en nog meer voor hen 
bruikbare onderdelen. De stichting was er erg blij 
mee. Zij kunnen nu een aantal mensen aan het 
werk zetten om het op te knappen en/of aan te 
passen aan de mogelijkheden van 
ontwikkelingslanden. Hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 
 
 
 
 

Solidariteitsmaaltijd 
Als werkgroep denken we vooruit. U kunt dan nu al woensdag 4 maart als datum 
vast leggen. De solidariteitsmaaltijd is tussen 18.00 en 19.30 uur, dus weer in de 
vooravond. We hebben opnieuw  een erg interessante spreker. In de volgende 
SAMEN komen we daar wat uitgebreider op terug.  

                                                                                                                                                                    
Klaas van Hamburg 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering op 17 oktober 2014. 

Er is bijeengebracht: 
 Mevr. Hermans   € 129,20 
 Mevr. Folmer   € 162,75 
 Mevr. Hendriksen  €   57,60 
 Hr. Mintjes   €   55,00 
      ----------- 
 Totaal    € 406,45 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers.  
Tevens dank aan de collectanten, die u elke verjaardag weer een bezoekje 
brengen. 
 
Wij hebben nog een aantal vacatures voor kleine wijken in het buitengebied. 
Iemand die graag fietst, kan dit mooi combineren met dit vrijwilligerswerk. Als u 
mee wilt doen, dan graag melden bij Mevr. Gerda Vreeman-Jansen (tel. 22511 
of e-mail aan: g.vreeman@concepts.nl). 
De volgende vergadering is gepland op donderdag 19 februari 2015 om 
19.00 uur. 
                                                                                                                 Jan Wes 

Inloopmiddag 
  
Met veel plezier kijken we terug op de inloopmiddag van 27 november 2014. Er 
was een goede opkomst en we konden genieten van de door Piet Luitwieler 
vertoonde filmpjes. 
De volgende middag is op 22 januari, waarbij we weer op u rekenen. 
Als er onder u soms iemand is met een speciale hobby en waarvan hij/zij iets wil 
laten zien, dan mag dit natuurlijk altijd. 
En voor alle duidelijkheid, als u zin hebt maar geen vervoer, bel dan naar 
nummer 223357 en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht. 
We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur, maar als u voor het eerst 
komt, u mag gerust later komen en ook weer eerder weggaan. 
Dus misschien tot 22 januari. 
              Jan Hagen 
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Schoenendozenactie 
Dinsdagavond 25 november brachten we de schoenendozen naar Doetinchem. 
We gingen voor 40, maar na 5 keer tellen bleken het er toch echt 47!!! 

Fijn dat we er met elkaar in zijn geslaagd om zoveel 
dozen te vullen! 
 
Ik vond het ook dit jaar weer leuk om deze actie te 
organiseren. 
Leuk om te zien hoe de kinderen zorgvuldig hun doos 
van inhoud voorzien.. 
Fijn, die telefoontjes met de vraag of er nog folders 
waren.. 
Goed om te vernemen dat opa's en oma's samen een 
doos vullen.. 
Bijzonder om te horen dat buurvrouwen een afspraak 

maken om samen te shoppen voor de schoenendozen. 
Diaconie, dank voor de 5euro per doos die jullie hebben aangevuld. 
 
Nou, reden genoeg om volgend jaar ergens halverwege oktober opnieuw folders 
te bestellen. 
Ik geloof dat ik er voor 2015 maar 55 bestel!! 
 
Mede namens de ontvangende kinderen, HEEL HARTELIJK DANK. 
 Desiré Wenting 
 

G’d spreekt ook vandaag tot u 
  
(Deuteronomium 11) 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek.  
Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik 
ze u vandaag voorhoud.  
Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt… 

Marco Lenting 
 
 
 

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 ‘Over ons’  
en vervolgens op ‘Kerkblad SAMEN’. U kunt er ook direct naar toe via: 
www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen  

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Winterstilte 
 

De grond is wit, de nevel wit, 
De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 
Met witten rijp beijzeld. 
 
De boom houdt zich behoedzaam stil, 
Dat niet het minste takgetril 
't Kristallen kunstwerk breke, 
De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 
 
De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 
Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, stille wonder. 
 
Jacqueline E. van der Waals (1868-1922) 
Uit: Nieuwe verzen, 1909 

 
                      Ingezonden door Anna van der Velden 
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Maxim Kowalew Don Kosaken koor 
 
Op 18 januari om 19.30 uur zal door Het Maxim Kowalew Don Kosaken koor een  
feestelijk concert worden gegeven in de Protestantse kerk, Torenstraat 10 te 
Didam. Het koor heeft een gevarieerd programma en laat zowel volksliederen, 
Kozakkenliederen en sacrale (Russisch Orthodoxe) liederen  horen. 
Kaartverkoop: 
Ros Schoen- en Voetspecialist, Oranjestraat 1a te Didam 
Van de Kaasplank- Jan van der Knijff, Wilhelminastraat 31c te Didam  
Anneke Dienske, Zuiderlaan 45a te Zevenaar. 
Op 18 januari vanaf 19.00 uur in de hal van de kerk. 
  

                                                Met vriendelijke groet, 
Anneke Dienske 
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Winteractiviteit  
 

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! 
 

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, vóór 19 januari! 
 

De Evenementencommissie 
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Personalia 
 

Gevestigd 
 Mevr. N. Zandstra- Schuurman  Tesma 55 

 Mevr. M. Hessels     Gerstekamp 12 

Verhuisd 
 Mevr. H. Wenneker van Hooiberg 26-17 naar Tesma 76  

Vertrokken 
 Mevr. M. Gertzen     Hoeveslag 3 
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Agenda 
 
18 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
19 jan 14.00 uur Pastoraat vergadering 
19 jan 19.45 uur All Together 
20 jan 19.30 uur Cantorij 
22 jan 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 

25 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
26 jan 19.45 uur All Together 
27 jan 19.30 uur Cantorij 
01 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
02 febr 19.45 uur All Together 
03 febr 19.30 uur Cantorij 
05 febr 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

                 Doetinchem 

08 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
09 febr 19.45 uur All Together 
10 febr 19.30 uur Cantorij 
15 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom 
16 febr 19.45 uur All Together 
17 febr 19.30 uur Cantorij 
19 febr 19.00 uur Verjaardagsfonds 

  19.45 uur Kerk in Actie werkgroep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 10 februari, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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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, m.u.v.de zomervakantie, 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

Jeugdkerk v.a. middelbare school leeftijd, div. activiteiten 

Wanneer Iedere 2e zondag van de maand 

Waar Tijdens de kerkdienst 

Contactpersoon Pieter-Jan v.d. Berg, tel:228006 

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 deHeer, 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 14-1, 11-2, 25-3, 15-4, 27-5, 10-6, 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 22-1, 12-3, 14:30 

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 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  27-1: film over Hildegard van Bingen, 30-4, 28-5 

Waar Mariakerk, 20:00 uur 

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