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Voorwoord 
 
 

O Vader, trek het lot U aan 
van allen die door U bestaan. 
Gij die geen stenen geeft voor brood, 
wees met uw kinderen in nood; 
en stil, God die rechtvaardig zijt, 
de honger naar gerechtigheid. 
O Vader, trek het leed U aan 
van allen die met ons bestaan. 
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood,- 
doe ons hun naasten zijn in nood, 
opdat zij weten wie Gij zijt: 
de God van hun gerechtigheid. 
 

Liedboek 995 

  
 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 22 februari t/m zondag 22 maart 2015 

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

22 februari 2015 - 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : 40-dagentijdcollecte (noodhulp) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 9:8-17, Marcus 1:12-15 
 
Twee teksten van beproeving. Noach in zijn Ark en Jezus 40 dagen in de 
woestijn. Jezus is er sterker uitgekomen en al tijdens zijn beproeving ontvangt hij 
kracht: engelen dienen hem. Bij Noach zien we de regenboog en hier klinkt Gods 
stem. Het ‘nooit meer’ welft zich beloftevol over de nog kletsnatte aarde. Vanuit 
een innerlijke kracht ga je op weg, een kracht die je geschonken is. 
 

Laten we dromen zaaien 
In de ogen van de aarde, 
Rozen planten in de woestijn 
Van haat. Er zijn te veel 
Vragen die we niet meer 
Durven stellen, te veel distels 
In de woorden die ons dragen. 
In zoveel ogen woont verdriet 
In handen een oud verlangen. 
Laat de hoop niet sterven 
In de wind die van wanhoop 
Treurt om het krimpen van het licht 
Dat langzaam verkleurt. 
Laten we dansen op de regenboog 
En dromen zaaien 
In het oog van het leven. 

(Els van Stalborch) 
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01 maart 2015 - 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (Voorjaarszendingsweek) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 19:9-18, Marcus 9:2-10 
 
De verheerlijking op de berg, de klassieke lezing voor de 2e zondag van de 40-
dagentijd. Hoe zouden wij de weg naar Pasen zonder dit verhaal kunnen 
volbrengen? Een stralend verhaal. Jezus, door de hemel aangewezen, tilt ons 
even uit de sfeer van inkeer en de ernst van de 40-dagentijd. Boven de vragen 
en de stormen des levens uit worden we getroost met een stralend en 
moedgevend beeld. 
 

Zoals stilte beschreven kan worden 
Door wind, regen, geklapwiek 
En verder weg een vrachtwagen 
Die op ene helling klimt 
En aarde verplaatst 
 
Tijd door lengende dagen 
Eenvoud door ingewikkeldheid 
En liefde door het moment 
Waarop jij aarzelt in de deuropening 
Waar plots zo’n nevelig licht 
In valt en omkijkt 
Waar ik gebleven ben. 

(Miriam van Hee) 

 

05 maart 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

08 maart 2015 - 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk ik Actie (Binnenlands Diaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Exodus 20:1-17, Johannes 2:13-25 
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Wanneer ‘in den beginne’ God zijn scheppende werk doet (Genesis 1), klinkt tien 
keer: God sprak. Tien woorden met als resultaat dat God ziet dat alles goed, ja, 
zeer goed is. Dat mogen we beschouwen als het oudste visioen in de Schriften. 
Een grote droom, toegeschreven aan God zelf. En dat is het perspectief van 
waaruit verder geschreven wordt en dat we voor ogen hebben te houden. 
Wanneer het volk het slavenhuis achter zich heeft gelaten, wanneer het 40 jaar 
door de woestijn zwerft op weg naar het Beloofde land, dan krijgt het dit oude 
visioen mee. Zoals God tien woorden aanwendt voor een goede aarde, zo krijgt 
de mens tien woorden aangereikt opdat het land het goede land mag worden. 
De tien woorden zijn als het ware de richtingwijzers naar die samenleving. 
 

15 maart 2015 - 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : 40-dagentijdcollecte (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jozua 4:19-5:1; 10-12, Joh 6:1-15 
 
Op 11 maart is het vanouds de biddag voor arbeid, gewas en visserij. Het 
overgaan van de seizoenen nodigt uit om bij onze arbeid stil te staan. In een 
schitterend lied bezingt Prediker (Prediker 3) alles waar het in het leven op aan 
komt en waar een mens mee wordt geconfronteerd. Positieve en negatieve 
ervaringen rijgt hij aaneen. Vanuit die tekst komen we naar de zondag, Pasen 
licht al op, midden in de 40-dagentijd. De zondag heet klein-Pasen: wees blij! – 
Laetare. Vijf broden genoeg om van te eten. Hierin schuilt al de verwachting dat 
er genoeg voedsel is voor ieder mens. 
 

Goede God, 
Wij bidden u om open handen 
Open om te ontvangen 
Wat u ons geeft, elke dag opnieuw. 
Geef ons vertrouwen 
Dat wij niet van onszelf afhankelijk zijn, 
Maar dat u voor ons zult zorgen, 
Schenk ons dat, 
Uit uw hand die overvloed geeft. 
Amen. 
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22 maart 2015 - 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : 40-dagentijdcollecte (Binnenlands Diaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Ellen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jeremia 31:31-34, Johannes 12:22-30 
 
Op deze vijfde vasten-zondag is de nood hoog, hier klinkt al een beetje de 
Goede Vrijdag door: de graankorrel die moet sterven is een oud motief hiervoor. 
Rachel die ontroostbaar weent over de verloren zoon … leven valt niet mee. 
Haaks hierop klinken de woorden van rechtvaardigheid waar God garant voor 
staat. Deze zondag heet dan ook Judaica, Latijn voor rechtvaardigheid. 
Bijzonder is dan de hoop die schuilt in de profetenwoorden van Jeremia: ‘Zie, er 
komen dagen (…) dat ze niet langer hoeven te onderwijzen – ieder aan zijn 
naaste en ieder aan zijn broer – en te zeggen: ‘Ken de Heer!’ want iedereen ként 
Hem, van groot tot klein. 
 

Open onze handen, God 
Leer ons om los te laten. 
Jezus heeft ons geleerd 
Om te vertrouwen dat geen mens ooit dieper kan vallen 
Dan in de holte van uw hand. 
Wees daarom bij ons 
Als wij verdrietig zijn of eenzaam. 
Neem onze lege handen in uw hand 
En wijs de weg naar uw toekomst. 
Amen. 

 Van de predikant 

Winteractiviteit, kerkbalans 
Met veel plezier kijken we terug op een geslaagde gemeentedag, de 
winteractiviteit op de laatste zondag van januari. Voorbereid door de 
Evenementencommissie waren we vooral creatief bezig. Janny Horjus leerde 
ons een  klein bloemstuk maken, het Bijbelverhaal van de ‘mensenvissers’ zette 
ons aan het tekenen en Anneke Dienske liet ons de indrukwekkende foto’s zien 
van haar reis naar India-Nepal-Tibet-China. Wat een belevenis! Na een 
gezamenlijke maaltijd sloten we een geslaagde dag af. Dank aan ieder die 
meehielp. 
Ook de kerkbalans is weer achter de rug. Topdrukte voor ieder die met 
geldzaken te maken heeft. Dank aan alle lopers, dank aan alle gevers. Dankzij 
de jaarlijkse bijdrage hebben we een actieve gemeenschap en kunnen we ons 
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vol goede moed richten op de toekomst. Het komend jaar zullen de eerste 
plannen ontstaan hoe we in deze tijd met al haar maatschappelijke en kerkelijke 
ontwikkelingen kunnen inspelen zodat het verhaal van God kan blijven klinken, 
ook voor jonge mensen. 

40-dagentijd – vastenvoornemens 
We kennen in de christelijke traditie precies honderd dagen van Pasen, 
beginnend met de zondag van ‘Carnaval’ voorafgaand aan Aswoensdag staat 
alles in het teken van dit grote feest tot en met Pinksteren; Christus opstanding 
en de betekenis daarvan in ieders eigen leven. De viering van de paasnacht 
staat daarbij als een scharnier centraal. Naar de Paasnacht leef je toe. Je leeft 
eruit en je gaat vanuit daar verder. Heenweg – terugweg, een spirituele 
pelgrimage zou je kunnen zeggen. 40 dagen van voorbereiding, zeven weken 
van afsluiting. 
De 40 dagen voor Pasen worden ook vastentijd genoemd. Wat is de zin van 
vasten? In het Oude Testament is vasten een teken van boete en berouw. Het is 
ook een reinigingsritueel voor de ontmoeting met God. Later wordt vasten ook 
een middel tot oefening in concentratie op God: groei zou je kunnen zeggen in je 
spiritueel leven. Maar vanaf het begin is er ook een ander accent: de solidariteit 
met hen die materieel minder geluk hebben of ziek zijn. Dat kan concreet door 
een project of een gezin te steunen, dat kan ook zijn om je voor betere 
omstandigheden in te zetten. 
Vasten wil ons bepalen bij de waarden van het leven en dus komt er ook de 
vraag op: hoe ga je om met de schepping, je omgeving, je voedsel, je 
leefgewoonte. Wat kan daarin beter? Hoe ga je om met de drukte van elke dag, 
heb je de ruimte daarin om een kwartier bijvoorbeeld voor God vrij te maken? 
Voor veel mensen is het steeds meer een gebruik geworden van deze weken 
vooraf aan Pasen een echte vastentijd te maken. 40 dagen lang je iets te 
ontzeggen. Een goed gebruik is, als dat materiële dingen zijn, of bijvoorbeeld 
geen koffie, geen zoetigheid, om dan te sparen voor een goed doel. Dit jaar zijn 
er verschillende mogelijkheden: het spaardoosje van de KiA, het kerkje bij de 
uitgang van de kerkdienst dat als doel ons project heeft voor het 
vredesproces tussen Palestijnen en Israëliërs of de winkelwagen in de hal 
die u met nieuw kinderondergoed voor de kledingbank kunt vullen.  
40-dagentijd is ook een mogelijkheid om bewuster tijd in te plannen voor 
meditatie en gebed. De wekelijkse oecumenische gebedsdiensten op 
woensdagavond 19.00-19.30 uur kunnen daar behulpzaam bij zijn. De vraag 
naar de zin van het leven, zoals die over het algemeen wordt gesteld, is 
uiteindelijk een verkeerde vraag. Het is niet aan ons om naar de zin van het 
leven te vragen. Het is het leven zèlf dat vragen stelt, en wel aan óns. Wij zijn 
degenen die daardoor bevraagd worden. Ons hele bestaan is niets anders dan 
antwoord geven, ons leven verantwoorden; in de concrete beleving van het hier 
en nu, in de concreetheid van ons doen en laten. De zondagse vieringen willen 
daarin een leidraad zijn.  
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Pastoraat 
Onder pastoraat versta je het omzien naar elkaar ten overstaan van de Eeuwige, 
in de voetsporen van Jezus Christus. Een opdracht eigenlijk aan ieder die in het 
geloof staat, in het pastoraat krijgt je geloof allereerst ‘oor’. Dat wil zeggen je 
luistert naar het verhaal van de ander. Deelt daarin de vreugde, de zorg, de 
verwondering, het verdriet, de vragen en het zoeken naar geloofsantwoorden op 
de uitdagingen van het leven.  
Pastoraat doen we met elkaar. Dankbaar mogen we zijn dat in onze gemeente 
ieder van de pastorale medewerkers een deel van de straten in Didam onder 
zijn of haar hoede heeft. We proberen zo nieuw ingekomenen te bezoeken en bij 
vreugdemomenten en bij verdriet als kerk present te zijn. Dit is niet altijd 
makkelijk, want als vrijwilliger heb je maar beperkt tijd. Toch is ieder bezoek er 
één! En als u hiervoor voelt laat het dan weten aan Dieneke Ros, zij 
coördineert het werk van de pastorale medewerkers. Eens in de 6 weken 
hebben we een vergadering waarin we stilstaan bij onderwerpen, de planning 
van bijv. de groothuisbezoeken, de kerstattenties, de examenkandidaten, de 
zieken, de bloemengroet en bespreken we wie in de gemeente in geestelijke 
nood zit. Iedere pastorale medewerker geeft dan vooral van de laatste groep een 
naam door aan de predikant, zo kan er dan speciaal met de predikant over de 
geloofsvragen en geloofsnood gesproken worden. Twee keer per jaar hebben 
we een aparte avond rondom speciale thema’s, scholingsavonden: omgaan 
met verlies, het gebed, zingevingvragen, dementie, we hebben samen gekeken 
naar een vragenlijst rondom het ouderenpastoraat: we waren volgens de 
landelijke richtlijnen meer dan ‘ouderenproef!’ En zo ontstond een nieuw doel: 
wat kunnen we doen voor  de 30ers en 40ers. Hierover zijn we op dit moment 
samen aan het nadenken. 
Omdat pastoraat niet alleen één op één gebeurt, maar ook in groepen onderling, 
organiseren we als taakgroep pastoraat gemeenteavonden (zoals binnenkort 
rondom geestelijke verzorging en de waakkoffer). De halfjaarlijkse 
goothuisbezoeken zijn elke keer weer bijzondere avonden. De uitnodigingen 
voor 16/17 maart zijn al weer in de maak.  

Zingende gemeente 
De muziek blijft een kenmerk voor onze gemeenschap. Het oecumenisch 
kinderkoor heeft bij de carnavalsviering in Loil meegezongen, het oecumenisch 
koor is ondertussen breed inzetbaar en dan zijn er natuurlijk de cantorij en AT 
die nu alweer volop bezig zijn met de Paasvoorbereidingen. All Together heeft 
plannen voor hun concert in 2015 waar we ons zeer op verheugen gezien het 
succes vorig jaar bij een stampvolle kerk! … terecht is Didam een zingende 
gemeente! Fijn voor mij als voorganger, omdat we zo ook de nieuwe liederen in 
het liedboek meer en meer kunnen  gebruiken. Misschien is een zangavond 
een goed idee, om een keer wat nieuwe liederen te leren. In overleg met de 
kerkenraad gaan we op Goede Vrijdag dit jaar het Stabat Mater opnemen in de 
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liturgie en mogelijk ook daaraan gekoppeld in de Stille Week hier wat vormend 
uitleg over geven. Het zit in de pen. 
 

De hele bijbel lezen 
Met veel plezier zijn er twee groepen met bijna 20 mensen gestart. In het begin 
gaat het stapvoets, de eerste hoofdstukken van Genesis. Het zal een langer 
project worden. Doel nu is om in één jaar door de Thora heen te komen. De 
eerste 5 boeken dus, die in het Jodendom centraal staan. We proberen hun 
rooster te volgen, want zij lezen dit in een jaar in hun synagogediensten en 
leerhuizen. Hebt u zin om dit ook te doen, laat het me weten, als er voldoende 
aanmeldingen zijn starten we gewoon een nieuwe groep. 

Scholing lectoren 
In februari was er een scholingsavond voor de lectoren. De groep heeft weer 
jonge mensen erbij gekregen en dus hebben we ons een avondlang over de 
tekst van de zondag gebogen. Hoe lees je zo dat iemand die de tekst niet voor 
zich heeft het verhaal goed kan volgen. Voorlezen is iets anders dan 
voordragen, waar het in de lectorij eigenlijk om gaat. Het smaakte naar meer en 
we merkten dat de scholing wel noodzakelijk is wil je deelnemen als lector. We 
gaan op naar een vervolgavond waar we ons gaan trainen om in een grote 
ruimte beter te kunnen spreken. 

Inloophuis/herberg 
De kerken hier in Didam staan aan de wieg van belangrijke diaconale projecten, 
die soms als eigen stichting een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: de 
schuldhulpmaatjes, de voedselbank en de kledingbank. Theo Reulink is daarbij 
een dragende kracht. In het oecumenisch besturenoverleg van januari is een 
nieuw initiatief genoemd. Zou een inloophuis, naar het voorbeeld van de 
‘Herberg’ in Westervoort ook in onze streek vorm kunnen krijgen? Als u zin hebt 
om hierover mee te denken en vorm aan te geven, laat het weten. 

Kunst en Geloof: Marc Chagall met excursie naar Mainz 
Het duurt nog even voordat de nieuwe reeks avonden (30 april, 28 mei) begint, 
maar de planning is al van start gegaan. We willen twee avonden kijken en leren 
van en over Marc Chagall. Ds. Joop Mol zal ons wegwijs maken in het werk van 
Chagall, met name de Bijbelse werken. Op deze wijze over geloof praten met 
elkaar kan bijzonder inspirerend voor het geloofsleven zijn. Een beeld zegt soms 
meer dan een heel verhaal. 
Ds. Joop Mol neemt ons onder andere mee naar de beroemde ramen van 
Chagall. Chagall begon toen hij 70 jaar was met het maken van ontwerpen 
daarvoor. De technische aspecten voor de uitvoering lagen veelal in handen van 
het befaamde glazeniershuis Simon in Reims. Chagall verdiepte zich grondig in 
de geschiedenis van de plekken waarvoor hij ontwerpen maakte. In kerken 
waren dat uiteraard voorstellingen van Bijbelverhalen en -figuren. Verreweg de 



11 

meeste verbeeldingen bevinden zich in Europese steden, maar ook in het 
gebouw van de Verenigde Naties is een groot ontwerp aangebracht. Het zijn 
a.h.w. kleurrijke stripverhalen. Deze hebben nu, zo'n 30 jaar na zijn dood, nog 
steeds veel te vertellen. Joop Mol heeft diverse plekken speciaal bezocht en 
stelde daarvan een presentatie samen. 
Als afsluiting willen we kijken of we samen een excursie kunnen organiseren 
naar Mainz, waar indrukwekkende glas-in-lood ramen van Chagall te zien zijn. 
Op de weg erheen maken we een stop in Bingen bij het klooster van Hildegard 
van Bingen en op de terugweg bij het klooster in Maria Laach. Hebt u interesse, 
laat het mij of Margot Dijkman weten. 
 

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 
 
Zoals in een eerdere SAMEN is aangegeven heeft de taakgroep eredienst in 
opdracht van de Kerkenraad zich gebogen over de inrichting van het liturgisch 
centrum rekening houdend met alle opmerkingen die vanuit de gemeente zijn 
gemaakt. De taakgroep heeft advies uitgebracht en dit op de 
kerkenraadsvergadering van 26 januari toegelicht: Het liturgisch centrum bestaat 
uit de kansel, de Avondmaalstafel, de Paaskaars en het doopvont. Op de 
avondmaalstafel staan twee kaarsen die symbool staan voor het oude en het 
nieuwe testament. De paaskaars staat voor het licht van Christus. Met deze 
woorden wordt deze kaars ook binnengebracht in de paasnacht. Bij het 
avondmaal worden de instellingswoorden uitgesproken van achter de tafel. Net 
zoals brood en wijn uitgedeeld worden vanaf deze tafel. De kansel wordt 
gebruikt voor de verkondiging van het woord. De lezingen kunnen zowel vanaf 
een lezenaar, de tafel als de kansel verzorgd worden. De antipendia geven de 
liturgisch kleuren van het kerkelijk jaar aan. Als er geen avondmaal wordt 
gevierd, dan staan de beker en de schaal op de tafel symbool voor het 
avondmaal, het delen als gemeenschap in naam van Christus. 
  
De taakgroep heeft in een unaniem advies de kerkenraad het volgende 
voorgesteld: 
1) De lezingen van achter de avondmaalstafel te verzorgen.  
2) Bij kerkelijke hoogtijdagen waarbij de liturgische kleur wit of rood is, de 
zilveren kandelaars te gebruiken.  
3) Als de liturgische kleur groen of paars is de twee kaarsen (Oude en het 
Nieuwe Testament) te gebruiken zoals dat de afgelopen tijd te doen gebruikelijk 
was.  
De kerkenraad heeft het advies in zijn geheel over genomen. 
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De taakgroep heeft ook in 
opdracht van de Kerkenraad 
nagedacht over de inrichting van 
een gedenkhoek. Zij adviseren 
deze, voorlopig, in te richten bij 
het 2e raam van voren. In deze 
hoek zullen dan de lezenaar met 
daarop het nieuwe gedenk-
/levensboek en de stoel, die 
lange tijd onder het kruis heeft 
gestaan, een plaats krijgen. De 
stoelen die daar op dit moment 

staan zullen weggehaald worden om voldoende ruimte voor de gedenkhoek te 
creëren. Indien tijdens een kerkdienst een koor medewerking verleend dan 
zullen lezenaar en stoel van de gedenkhoek niet aanwezig zijn. De kerkenraad is 
met dit voorstel akkoord gegaan.  
 
Eind vorig jaar heb ik aangegeven dat wij u informatie omtrent het jaarplan van 
de predikant zouden geven. Een jaarplan zoals het woord het al zegt geeft op 
grote lijnen weer waar de predikant in overleg met de Kerkenraad zijn tijd aan 
besteedt. Het belangrijkste doel van het maken en bespreken van een werkplan 
is dat Kerkenraad en predikant met elkaar er over nadenken waar prioriteiten 
komen te liggen en vooral ook wat minder prioriteit krijgt, immers er moeten 
keuzes gemaakt worden. Een van de kernvragen is dan: moet er bijgestuurd 
worden? Zijn er aandachtsgebieden die met meer en die met minder aandacht 
toe kunnen? Op kerkenraadsvergadering van 26 januari 2015 is het jaarplan 
2015 besproken, goedgekeurd en er zijn afspraken gemaakt hoe er verder mee 
om te gaan.  
Kijkend naar het werkplan van de predikant zijn er twee hoofdzaken en een 
verzameling van kleinere aandachtsgebieden.  
Hoofdzaak 1: De kerkdiensten. Hoofdzaak 2: pastoraat. Van de verzameling 
kleinere aandachtsgebieden is vorming weer voor dit komende jaar het 
belangrijkste. Conclusie van de kerkenraad was dat diensten en pastoraat 
voldoende aandacht krijgen. Een belangrijke vraag tijdens de 
Kerkenraadvergadering was of er nog aandachtspunten waren die niet of 
onvoldoende aandacht krijgen. Dit bleek niet het geval te zijn.  
Wat is de gemaakte afspraak? De voortgang van het werkplan zal elke twee 
maanden op het moderamen besproken worden. Indien nodig zal vanuit deze 
vergadering het als onderwerp op de kerkenraadsvergadering gezet worden. 
Daar kan eventueel bijstelling plaatsvinden. 
 
Een predikant is vanuit de landelijke kerk verplicht zich te scholen, d.w.z. een 
vastgestelde tijd per jaar te besteden aan cursussen en bijscholing. De PKN 
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noemt dit permanente educatie. Het is mogelijk om de permanente educatie in te 
vullen met een promotieonderzoek gericht op het predikantswerk. Alhoewel het 
nog niet helemaal zeker is, wil ik toch alvast melden dat onze predikant gaat 
starten met een promotie onderzoek op het gebied van contextueel pastoraat. 
Zodra het onderzoeksvoorstel gereed is, zal het naar de classis gestuurd worden 
voor goedkeuring. Als hier meer over bekend is, zult u hierover verder 
geïnformeerd worden. 
 
Als laatste onderwerp het aflopen van termijnen van ambtsdragers. In 2015 loopt 
de termijn af van een aantal ambtsdragers. Niet iedereen zal zijn ambt 
verlengen, waardoor er dus ruimte is voor nieuwe mensen. Op dit moment heeft 
Jan der Knijff aangegeven te zullen stoppen. Dank aan Jan voor het werk dat hij 
voor onze gemeente heeft gedaan! Anna van der Velden is ook gestopt en ook 
haar bedanken we voor haar inzet. Anna blijft nog pastoraal medewerker, dus 
nog zeker actief in onze gemeente. U begrijpt het al dat er vraag is naar 
ouderlingen. Mocht uw voorkeur uitgaan naar diaconaal werk dan is dat geen 
enkel probleem. De diaconie zal in de loop van dit jaar een vacature krijgen, 
omdat Arrie dan 8 jaar diaken is geweest en dan zal gaan stoppen. Hierdoor 
heeft de diaconie eveneens behoefte aan versterking. Als u geen ambtsdrager 
wilt worden, dan kunt u natuurlijk ook als diaconaal medewerker aan de slag of u 
aansluiten bij KiA, dat zich bezig houdt met onze taken als kerk in de wereld. In 
de week na Pasen organiseert zij bijvoorbeeld een avond met 
vertegenwoordigers van COME uit Israël en de Palestijnse gebieden. Kortom 
keuze genoeg! 
            Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 

 

Actie Kerkbalans 2015 
 
In januari 2015 heeft de Actie Kerkbalans 2015 plaats gevonden. Door ongeveer 
20 lopers zijn in vele wijken eerst de enveloppen per adres thuis bezorgd. 
Vervolgens hebben deze lopers de antwoordenveloppen weer opgehaald. De 
lopers worden namens het College van Kerkrentmeesters bedankt voor de 
verrichte inspanningen. Voor zover de lopers de antwoordenveloppen op 2 
februari hebben bezorgd op Torenstraat 10 zijn de lopers onthaald op koffie, 
thee  en speculaas. Door Dick Schep en Gijs Blom zijn alle gegevens van de 
Actie Kerkbalans geïnventariseerd.  
De Actie Kerkbalans heeft in 2015 een bedrag opgeleverd van 38.363,50 euro. 
Dit is de stand op 2 februari 2015. Dit bedrag is ongeveer 4000 euro minder dan 
vorig jaar. Het is nog wel mogelijk dat het bedrag iets hoger kan uitvallen omdat 
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er na deze telling nog antwoordenveloppen kunnen binnen komen. Een ieder die 
de antwoordenvelop nog niet heeft ingeleverd, wordt vriendelijk uitgenodigd deze 
alsnog te bezorgen op Torenstraat 10 of zoals in de brief van de Aktie 
Kerkbalans is vermeld: Karrewiel 24, 6942 LK. Er zijn inmiddels enige 
antwoordenveloppen na 2 februari bezorgd. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik een ieder bedanken die voor 
het jaar 2015 een toezegging heeft gedaan. Deze toezeggingen zijn belangrijk 
voor het in stand houden van de Protestantse Gemeente Didam en het 
ontplooien van activiteiten. 

Jan Kapteijn, 
Penningmeester 

 College van Diakenen 

Schuldhulpmaatje 
 
Wat doet een Schuldhulpmaatje? 
 
Het SchuldHulpMaatjes Project  is een initiatief van een aantal kerkelijke 
organisaties.  
De  Schuldhulpmaatjes zijn getrainde vrijwilligers  die preventief hulp geven aan 
mensen die moeite hebben met hun administratie, zij bieden ondersteuning aan 
mensen die het traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de 
schuldhulp is afgerond om te voorkomen dat mensen opnieuw schulden gaan 
maken. 
 
Een schuldhulpmaatje biedt: 

 Hulp bij het op orde krijgen en houden van het huishoudboekje 

 Ondersteuning bij het voorkomen van schulden 

 Ondersteuning bij een goed verloop van schuldhulpverlening 

 Zonodig nazorg na schuldhulpverlening 

 Een luisterend oor 
 
Schuldhulpmaatjes helpen mensen om zelfstandig en met gevoel voor 
eigenwaarde hun financiële zaken op orde te brengen en te houden.  
Op die manier  geven ze mensen  een nieuwe kans. 
 
Mocht bij u in uw familie of buurt een persoon bekend zijn met  soortgelijke 
problemen en hulp willen hebben, neem dan gerust contact op met de 
contactpersoon van de diaconie van onze kerk:  
Nees Biemond tel. 0316-223687 

Nees Biemond 
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Diakenen gevraagd 
Voor uitbreiding van de diaconie en het vervangen van ambtsdragers waarvan 
de termijn is verlopen, zoekt de diaconie nieuwe diakenen. Zeker in de komende 
tijd zijn er een aantal maatschappelijke thema’s, zoals schuldhulp, kleding- en 
voedselbank, die onze aandacht vragen. Hierbij nog eens uiteengezet wat 
"diaken zijn" betekent: 
 

De taken van een diaken 
Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:  
 

 De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de 
liefdegaven; 

 De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld; 

 De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 

 Diaconaal ondersteunen van de gemeente 

Diaken en gemeente 
Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij 
gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en 
veraf. De gemeente heeft als geheel de opdracht om in kerk en samenleving te 
delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God 
waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende 
taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in. 

Diaken en liturgie 
Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken 
een eigen unieke taak en rol:  

 De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid 
bij het diaconale werk. 

 De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal. 
 
Kunt u zich hierin vinden en bent u maatschappelijk betrokken, dan zouden we u 
graag als diaken verwelkomen.  
 
U kunt hiervoor en voor meer informatie contact opnemen met Arrie van der Vliet 
of Johan Boelee. 

Marijn de Kroon 
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Kerkinactie 

Werkgroep-  

40-dagenproject Bangladesh 
Dit jaar hebben wij er voor gekozen om tijdens de 40-dagentijd niet zes, maar 
één project centraal te stellen. Het project in Bangladesh leent zich hier 
uitstekend voor, want het werk van de broeders van Taizé in Bangladesh is als 
een diamant met veel kanten. Zending, inkomensondersteuning, gezondheid, 
onderwijs. De kerk in het district Mymensingh ( MCCP ) biedt complete en 
veelzijdige hulp aan de allerarmsten in Bangladesh. Elke week staat dan een 
ander aspect van hun werk centraal. 
 
Zondag 1: Naaicursussen en microkredieten 
Zondag 2: Alfabetiseringscursus voor volwassenen 
Zondag 3: Hygiëne en gezondheid 
Zondag 4: Inkomen 
Zondag 5: Bijbelonderwijs en huiswerkbegeleiding 
Zondag 6: Een fiets en bijbelcursus voor predikanten 
 

Het thema van de 40-dagentijd is 

             “Open je handen”  
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De Kledingbank 
 
Wilt u in de 40-dagentijd voor Pasen wat extra doen? Mooi. 
U kunt de kledingbank dan prima helpen met ondergoed. 
 
De kledingbank heeft namelijk dringend behoefte aan nieuwe 
boxershorts en ondergoed voor meisjes en jongens in de 
maten 110 t/m 158. 
Laten we dan daarmee de manden vullen die we in het 
kerkhuis hebben staan. 
 

Solidariteitsmaaltijd 
Woensdag 4 maart solidariteitsmaaltijd in Waverlo. 
 
Met als thema: 
“Gedetineerd en terugkeer in de samenleving”. 
 
Marijke Dekkers van de interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, stichting “Naaste”, 
weet hier betrokken en aantrekkelijk over te vertellen. 
Een vraag aan een vrijwilliger: “Jij werkt met boeven? Is dat nodig? Ze hebben 
het toch aan zichzelf te wijten?” 
Er zijn mensen in de gevangenis die nooit bezoek krijgen. Onze aandacht wordt 
dan erg op prijs gesteld. Als gedetineerden weer terugkeren in de samenleving 
valt dat niet mee, omdat de acceptatiegraad niet altijd zo hoog is en er veel op 
hen afkomt. 
Graag uiterlijk 1 maart opgeven bij de mensen zoals vermeld in bijgaande 
aankondiging. 
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Paasgroetenactie 2015 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit 
jaar hebben gedetineerden zich verdiept in het thema van het 
Veertigdagentijdproject van Kerk in Actie: ‘Met open handen’. Ze maakten elk 
een klein deel van een groot mozaïek dat nu op de groetenkaarten te zien is. 
 
Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen in de 
veertigdagentijd staan wij klaar om u van deze kaarten te voorzien. 
  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar 
ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat 
er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten 
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk 
van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 
het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.  

 
Klaas van Hamburg 

Voorjaar Kriebels 
 
…… Ja jullie lezen het goed: VOORJAAR KRIEBELS, oftewel de ouderwetse 
Voorjaarschoonmaak. 
Het is mij afgelopen maanden al een paar keer gevraagd door verschillende 
mensen die een keer de kerk en gang plus zaaltje goed onder handen willen 
nemen. 
En dan denken we aan … de keuken een extra beurt, ramen wassen, gordijnen 
wassen, dingen opruimen, schilderijtjes weer op de juiste plek hangen, etc, etc. 
Nu is dus mijn vraag: wie willen er graag meehelpen dit alles weer netjes, 
schoon en gezellig te maken? 
Dieneke Ros wil hier graag een beetje sturing aan geven. 
Zelf zitten we te denken aan week 12 (16 – 20 maart), maar hiermee kunnen we 
schuiven. 
Welke mensen dus graag een keer de handen uit de mouwen willen steken, 
kunnen zich aanmelden bij Dieneke Ros of Gijs Blom. 

Gijs Blom 
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 Levensboek – Gedenkboek 
 
Enige tijd geleden is binnen de kerkenraad en de taakgroep Eredienst het idee 
ontstaan om een zichtbare gedenkplek in de kerk in te richten om onze 
overledenen op een passende wijze te 
herdenken. Gedenken hoef je niet alleen 
thuis te doen in de stilte, maar het is juist 
iets wat men in verbondenheid met de 
gemeente kan doen.  
Met de gedachtenisplek worden belangrijke 
kerkelijke momenten aangeduid. De 
namen staan naar Bijbelse beeldspraak 
geschreven in de palm van Gods hand. Er 
is gekozen voor de vorm van een 
Levensboek. 
Tijdens de herdenking van de overledenen 
op 2 november 2014 is het Levensboek in 
gebruik genomen. In dit Levensboek 
worden elk jaar gemeenteleden 
ingeschreven die dat afgelopen jaar zijn 
overleden. Ook zullen de namen van 
dopelingen opgetekend worden in het 
boek.  
Het afgelopen jaar (Periode van 1 
november 2013 – 1 november 2014) zijn 
ons 13 gemeenteleden ontvallen. Op bijgaande foto kunt u de namen zien die 
door een vrijwilligster gekalligrafeerd zijn.  
Er was 1 dopeling. 
 
Het is de bedoeling dat dit boek, samen met het door gemeenteleden ontworpen 
kunstwerk in een gedenkhoek komt. Deze gedenkhoek zal binnen afzienbare tijd 
worden ingericht.  
Meer hierover in de bijdrage van de voorzitter van de kerkenraad. 
In het Levensboek staat onderaan de pagina van de dopelingen geschreven:  
 

Schrijf je Levensboek ten Leven.......... 
 
Onderaan de pagina van de overledenen staat geschreven: 
 

Heer, herinner U de namen........ 
 
Op de eerste pagina staat het lied van Huub Oosterhuis dat tijdens de kerkdienst 
wordt gezongen om een overleden gemeentelid te gedenken: 
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Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God onze Heer 
aan Hem behoren wij toe. 

 
De hoop wordt uitgesproken dat de gedachtenisplek meer zal zijn dan een 
versiering van de kerkzaal, en dat het een plek mag zijn waar we stil kunnen 
staan bij het leven en de dood. 
 

Het  boek is gedrukt door John Cornelisse (zie foto) uit Philippine 
(Zeeuws Vlaanderen), boekkunstenaar, die deze mooie exemplaren 
als hobby kan ontwerpen. Het is op een speciale manier ingebonden 
op bijzonder papier. Deze meneer Cornelisse kwamen wij op het 
spoor tijdens een bezoek aan het kleine kerkje in Groet (gem. 
Bergen), waar een dergelijk exemplaar in het liturgisch centrum op 
een tafel lag. 

                                                     Nees Biemond 
 

 
 

 

Gebedsdiensten in de 40-dagentijd 
 
Als voorbereiding op de paasviering organiseert de 
oecumenische taakgroep gebedsdiensten in de 
protestantse kerk in Didam. 
Ze vinden plaats op woensdagen van 19.00 – 19.30 
uur, van 18 februari t/m 1 april. Het is fijn om tot rust te 
komen met gebeden, Bijbellezing, liederen zingen 
(vooral uit Taizé) en stil zijn. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
 
 

 
Wim Locher 

 
 
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/over-ons/kerkblad-samen   

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

“Geestelijke verzorging in ziekenhuis & De Waakkoffer” 
Woensdag 11 maart organiseert de taakgroep pastoraat de jaarlijks 
terugkerende gemeenteavond. Deze avond zal onze predikant Annette Melzer in 
samenwerking met een geestelijk verzorgster uit het Slingeland ziekenhuis in 
Doetinchem, de invulling verzorgen. 
Het thema zal zijn: ”Wat kan ik verwachten van de geestelijke verzorging in 
het ziekenhuis?”. Kim Jansen zal zich voorstellen als geestelijk verzorgster en 
wij zullen kennis maken met de “Waakkoffer”. Deze kan mogelijk helpen om in 
tijd van waken en afscheid nemen een sfeer te maken van liefde, respect en 
bemoediging. Tijd nemen voor de ander en uzelf om deze periode zo goed 
mogelijk door te leven. Het zal zoals gebruikelijk een avond worden waarin wij 
mogen luisteren, maar ook met elkaar in gesprek mogen gaan. Om 19.45 uur 
staat de koffie en thee klaar. Om 22.00 uur zal de avond beëindigd worden. Wij 
nodigen u weer van harte uit op deze gemeenteavond.  

Namens het pastorale team, 
Dieneke Ros-Mullink 
 

Gemeentezondag op 25 januari 2015 

 
Een verrassing zou het worden volgens de evenementencommissie en dat werd 
het. 
Hoewel de lente alweer wat begon te ontluiken, viel daags van te voren de 
eerste sneeuw van het seizoen. Een prachtige entourage voor een 
winteractiviteit! 
Zoals gewoonlijk begonnen we deze zondag met een kerkdienst. All Together en 
de Cantorij verleenden hun medewerking. De liederen varieerden van ingetogen 
tot uitbundig. 

Bij het kinderverhaal leek de schaapskudde uit Epe in 
z’n geheel in ons kleine kerkje beland te zijn. De 
kinderen mekkerden er vrolijk op los, maar de 
strekking van het verhaal ontging hen niet: het 
schaapje dat eerst de outcast was, werd als held 
opgenomen in de groep. 
De preek ging vervolgens over de roeping van Simon 
en Andreas. Zij zouden vissers van mensen worden 
en hun talenten op een andere manier gaan inzetten.  
 
Na de dienst was er koffie en een krentenbol en 
werden er groepen gevormd. 
Mijn groep begon in de huiskamer. Hier lagen 
kleurplaten en potloden klaar voor jong en oud. 
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De kinderkerkleiding liep te gniffelen ... zouden de volwassenen wel meedoen? 
De ouderen onder ons, die door omstandigheden nooit een kleuterschool 
bezocht hebben, grepen met beide handen de kans aan om dit tekort in hun 
opvoeding aan te vullen. De middelbare scholieren keken met lede ogen naar 
hun spelcomputers, maar lieten toch de gezelligheid van het samen kleuren 
overheersen. De jonge kinderen deden vanzelf mee. Het was een rustgevende 
en gezellige activiteit. 
  
In de kerk zat Anneke Dienske om ons beelden te laten zien van haar reis naar 
Tibet. We kwamen in een totaal andere wereld terecht: Gebedsvlaggen en 
gebedstrommels om gebeden de wereld in te zenden, vrouwen die loodzware 
bagage en pakken op hun rug sjouwen, om bij de grens met China de laatste 
tweehonderd meter te overbruggen. Vrachtwagens die er bepaald niet solide 
uitzien en constante dreiging vanuit China. 
De bergen zijn overweldigend hoog, maar verder is Tibet geen land om van te 
dromen. 
 
De laatste activiteit was weer van een 
geheel andere orde. Jannie Horjus had met 
haar twee helpers een kleine bloemisterij 
ingericht in de hal van het kerkhuis, zij het 
dat de bloemstukjes nog gemaakt moesten 
worden. Het is duidelijk dat hiervoor de 
gemeenteleden werden ingeschakeld. Alle 
materiaal was voorhanden en iedereen kon 
naar hartenlust met oasis, mos, 
narcissenbollen, takjes en andere versierselen experimenteren. Een plezierige 
en creatieve uitdaging.  

 
In de zaal van het kerkhuis 
voorzagen Wilma Blom en haar 
vriend Adorjan ons van broodjes 
met warme beenham en zorgde 
Mart Ros voor de sapjes. 
 
De afsluiting van deze zondag 
vond plaats in de kerk onder 
leiding van onze predikant. Alle 
medewerkers werden bedankt en 

we sloten af met het zingen van een lied. 
 
Al met al een gezellige dag vol verrassingen. Complimenten voor de 
Evenementencommissie! 
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De bloemstukjes met narcissen konden we meenemen. Toch een vleugje lente 
in huis dank zij de winteractiviteit ! 
 
Op de site van PKN-Didam zijn de foto’s te zien die Michel Geven van deze dag 
heeft gemaakt. 

Greet Vaessen 
 

COME 

Vrede, het lijkt zo gewoon, maar het is zo bijzonder.  
 

Kom in gesprek met Palestijnen en Israeliërs!  
 
Wat:  avondbijeenkomst 
Waar:  in het kerkhuis van de protestantse kerk te Didam 
Wanneer:  op woensdag avond 8 april, van 19:30 tot 21:00 
Voor wie:  iedereen   
 
Deze bijzondere avond zal iedereen de gedachte doen toekomen dat we 
gezegend zijn met de vrede die wij hier kennen, en dat we mogen beseffen dat 
dit niet geldt voor iedereen in de wereld. Vrede is iets waar we dankbaar voor 
moeten zijn.  

Communication Middle East (COME) 
Israël en Palestina. Verschillende bevolkingsgroepen die beide op dezelfde plek 
willen wonen, maar elkaar niet begrijpen en elkaar als vijanden zien. Een conflict 
dat al tientallen jaren aan de gang is. Stichting COME organiseert jaarlijks een 
11-daags ontmoetingsseminar voor 30 Israëlische en Palestijnse jongeren van 
20 tot 35 jaar oud. Op neutraal terrein in Cyprus ontmoeten zij elkaar en leren zij 
‘de vijand’ kennen. Deelnemers noemen het “een ervaring die mijn leven 
veranderd heeft”, en “COME zou voor alle 12 miljoen Palestijnen en Israëli’s zo’n 
seminar moeten organiseren, dan zou er al een oplossing zijn!”. 
 
Een oplossing is op dit moment ver te zoeken. Het seminar van september 2014 
kon helaas niet doorgaan. De comitéleden (oud- deelnemers en coördinatoren) 
waren bang voor te veel emoties, te veel negatieve energie en te veel 
haatgevoelens, waardoor het seminar geen succes zou zijn geweest.  

Kom in gesprek en luister naar de verhalen!  
In april 2015 zijn zeven comitéleden op uitnodiging van het bestuur van stichting 
COME in Nederland. Deze Palestijnse en Israëlische oud-deelnemers en 
coördinatoren zullen met u in gesprek gaan en vertellen over de seminars, hun 
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ervaringen, wat hen motiveert en hun hoop voor de toekomst. U kunt hen 
ontmoeten!  
 
Naast de ontmoetingsdagen in Maastricht, Leiden en Utrecht komen de 
comitéleden op woensdagavond 8 april naar Didam. Ze komen praten over de 
situatie, wat stichting COME voor ze betekent en hun hoop voor de toekomst. 
Kom in gesprek met Israëlische en Palestijnse dialoogactivisten en beleef waar 
deze mensen dagelijks mee te maken hebben. 

U komt toch ook in gesprek op deze bijzondere avond? 
 
Wilt u meer weten over deze bijzondere avond, laat het me weten.  
 

Kim van der Knijff 
e-mail: kimknijff@hotmail.com 
telefoonnummer: 0612798237 of 
       0316-223980  

Passietocht in Doetinchem 
 
Op de dinsdagavond in de Stille Week, op 31 maart 2015 om half 8, zal in 
Doetinchem een passietocht gehouden worden door de stad, geïnspireerd door 
The Passion. 
Het initiatief voor dit evenement komt van de Muziekschool Oost- Gelderland, die 
de Protestantse Gemeente Doetinchem als partner benaderd heeft om dit samen 
te organiseren.  
Er wordt een kruis door de stad gedragen geflankeerd door fakkels. Het startpunt 
van de tocht is op de trappen voor het stadhuis. De stoet gaat via twee podia in 
de Catharinakerk en de Baptistenkapel naar de tuin bij hotel Ruimzicht. 
Een groot projectkoor zal passende muziek ten gehore brengen, naast kleinere 
groepen muzikanten en solisten. Voor dit koor zijn nog een aantal tenoren nodig. 
Voor de andere zangstemmen zijn er inmiddels voldoende aanmeldingen.  
Gerepeteerd wordt op 5 woensdagavonden vanaf 25 februari om half 8 in de 
Catharinakerk onder leiding van de muziekdocenten Anna Marie Krijgsman en 
Hein de Jong. 
Informatie over het repertoire en opgave bij passietocht-doetinchem@kpnmail.nl  
Ds. Ina Veldhuizen zal als verteller optreden.  
Iedereen die dit mee wil maken is van harte welkom in Doetinchem! 
  
Met vriendelijke groet,  

Janny Jansons-van Dijk, 
ouderling missionair werk PGD 
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Thomasviering in Zevenaar 

ZATERDAG 28 februari, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
 
De eerste Thomasviering van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 28 februari 

a.s. Het thema van deze viering is “(On)deugden”.  
 
Deugden kun je zien als eigenschappen van het hart. 
Ze tonen je bereidheid om het goede na te streven. 
In ons doen en laten hebben we er allemaal mee te 
maken:  ben je bescheiden, betrouwbaar, 
gehoorzaam, verantwoordelijk, enz.?  Maar vaak 
schieten we door naar de onderliggende ondeugd. 
Kunnen we de balans vinden tussen deugd en 
ondeugd?  

Spreken we elkaar aan en laten we ons aanspreken als de deugd in ons slaapt? 
 
Middels teksten, muziek en liederen willen we in deze viering nadenken over 
deugden en ondeugden en elkaar hierop aanspreken.  
 
De viering is voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.  
Aan deze viering wordt medewerking verleend door het koor One Step Beyond 
uit Zevenaar.  
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 



27 

Inloopmiddag 
  
Wat hadden we een gezellige middag op 22 januari ( tenminste dat vond ik) en ik 
hoop de andere aanwezigen ook. Ondanks het ontbreken van enkele vaste 
bezoekers waren er toch 25 mensen aanwezig en moest de kring steeds groter 
gemaakt worden. 
Het leuke is dat sommige aanwezigen zelf af en toe van plaats veranderen, 
zodat velen met elkaar in gesprek raken. 
 
En nu komt alweer de laatste middag van het seizoen eraan, en wel op 
donderdag 12 maart. Dan is de winter bijna voorbij en gaan we weer naar het 
voorjaar toe. 
Voor gemeenteleden die onze inloopmiddagen nog niet kennen, is dit dus de 
laatste kans in dit seizoen voor een kennismaking. We beginnen om 14.30 uur, 
maar u mag best later binnen komen. Dat is geen enkel probleem. Om 16.30 uur 
stoppen we ermee en zeggen in dit geval: “tot het najaar”.  
Plaats van samenkomst: het zaaltje van de kerk. 
 
De mogelijkheid om gehaald en weer thuis gebracht te worden is altijd aanwezig. 
Belt u in dat geval 223357 en het wordt geregeld. 
 
Namens Jannie, Herman, Antoinette, Ine, Giny en Jan een mooi voorjaar en een 
fijne zomer gewenst. 
  Jan Hagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Personalia 

Bedankje 
 Beste mensen, 

Graag wil ik iedereen bedanken die mij door middel van bezoekjes, bloemen, 
kaarten etc. heeft gesteund bij en na mijn operatie. Het heeft me heel erg 
goed gedaan dat zo velen aan me dachten, zeker ook de ouderen onder ons. 
Door een complicatie ben ik er nog lang niet, maar ik werk hard aan de 
revalidatie. 
Nogmaals dank voor alles, hartelijke groeten,  

Riet Kooij 
 

 Een blijk van waardering in de vorm van een bloemengroet van onze 
gemeente voor het hele team vrijwilligers van de Kledingbank ..... wat een 
verrassing! Een prachtig boeket wat in onze (koude) winkel wekenlang op de 
balie dé blikvanger was. 
Namens alle vrijwilligers: heel hartelijk bedankt! 
                                                                Arja Schep-van der Klis 
                                                                Voorzitter St. Kledingbank Montferland 

Verhuisd 
 Mevr. H. Oosterveen – Evers,  van Mariahof 2, naar Lockhorststraat 5-16 

 Mevr. C. Hello-van der Glas,     van de Els 24, naar Hooiberg  26-2 

 Dhr. F . Rasing,    van Kapelstraat 8, naar  Schuttersstraat 17 
 

Vertrokken 
 Naar Groningen, Mevr. A .W. de Kroon, Ploeg 5 

 Naar Markelo, Mevr. M.H. Putman, van Voorstweg 9a 

 Naar Stokkum, Dhr. B. Waanders, Ziepseweg 111 
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Agenda 
 

23 febr 19.45 uur All Together 
24 febr 19.30 uur Cantorij 
01 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
02 mrt 19.45 uur All Together 
03 mrt 19.30 uur Cantorij 
05 mrt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden 

08 mrt 10.00 uur Dienst van Schrit en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
09 mrt 19.45 uur All Together 
10 mrt 19.30 uur Cantorij 
11 mrt 19.30 uur Diaconie 

  19.45 uur Gemeenteavond Geestelijke verzorging in ziekenhuis & 
De Waakkoffer 

12 mrt 14.30 uur Inloopmiddag 50+ 

15 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom 

16 mrt 19.45 uur All Together 
17 mrt 19.45 uur Cantorij 
19 mrt 19.45 uur Kerk in Actie werkgroep 

22 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
23 mrt 19.45 uur All Together 
24 mrt 19.30 uur Cantorij 
29 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (Palmzondag), ds. A.U. Melzer 
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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 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 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  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 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 4-3, 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  30-4, 28-5 

Waar Mariakerk, 20:00 uur 

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