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Voorwoord 
 
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 te kort 
Zo willen wij delen 
Van wat Hij ons gaf 
Totdat het een overvloed wordt. 
 
 Wij delen met jou 
 En met iedereen 
 De hoop en liefde van God  
 Vijf broden, twee vissen  
 De Heer die het brak  

  
En niemand kwam iets tekort  
 Zo mogen wij delen  
 Met handen en hart 
 Totdat het een overvloed wordt 
 
 Wij delen ver weg 
 We delen dichtbij 
 Eén kerk, één wereld, één God  
 Vijf broden, twee vissen  
 De Heer die het brak 
 En niemand kwam iets tekort 
 Dat wonder voltrekt zich 
 Nog iedere dag  
 Als delen een deel van ons wordt  
 

 
Matthijn Buwalda 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 28 april, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 29 maart t/m zondag 3 mei 2015 

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

29 maart 2015 - Palmzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : 40-dagentijdcollecte (Project Bangladesh) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 50:4-7; Marcus 11:1-11 
 
De liturgie van Palmzondag kunnen we rekenen tot de meest rijke en 
betekenisvolle van heel het kerkelijk jaar. Ze spreekt ons aan tot in de kern van 
onze menselijke existentie, die immers gekenmerkt wordt door het altijd 
samengaan van geluk en lijden, van vreugde en verdriet, van herkenning en 
vervreemding. Enthousiast wordt Jezus binnengehaald: ‘Hosanna! Gezegend Hij 
die komt in de naam van de Here. ’Maar dezelfde menigte die Hem nu zo blij 
begroet, zal Hem straks verwerpen en de dood in drijven …. Palmpasen stelt de 
onontkoombare vraag aan de mens: wie is de mens … degene die Hem 
feestelijk binnenhaalt als de Koning van ons leven of verloochenen en bespotten 
we Hem? De viering kent daarom een duidelijke omslag, de vreugdevolle intocht 
keert zich tot de verstilling. Het begin van de Stille Week.   

 

Stille week en Pasen 

01 april 2015 

19.00 uur : oecumenische 40-dagentijdvesper 
 
Een laatste keer een moment van bezinning. De liederen van Taizé klinken in 
hun veelstemmigheid, de psalm en het evangelie helpen ons verder, zijn de 
opmaat naar het Paas-Triduüm. Een laatste keer verzamelen we ons in gebed 
rondom het doopvont voordat we op de Stille Zaterdag de eigen doop 
herdenken. 

 
02 april 2015 - Witte Donderdag, viering van het Heilig Avondmaal 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel (zittende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
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De kleur is wit, de kleur van het leven, van het feest, van eeuwigheid. Het 
verhaal dat Jezus, voorganger en rabbi, de voeten wast van zijn leerlingen hoort 
bij het begin van het paasverhaal. Een intiem gebaar, zorgend en toelaten, het 
vraagt om vertrouwen over en weer.  
We beginnen de dienst met dit liturgisch gebaar en eten gezamenlijk een 
eenvoudige maaltijd. De pesachviering in de joodse traditie herinnert aan de 
bevrijding uit het land van de angst. Jezus gaf het vertrouwde joodse feest een 
extra betekenis mee door het brood en de wijn: 
- we breken het brood in stukken, daarin schuilt de symboliek van de 
gebrokenheid van het leven die ieder in het leven ervaart. Jezus zelf ook, hij kent 
de gebrokenheid en overwint deze, hij zet zich met zijn leven in voor heelheid: 
“wordt wat je bent, weet je met elkaar verbonden als lichaam van Christus, Jezus 
zelf draagt de zonden en schept daarin nieuwe ruimte, levensruimte voor een 
nieuw begin.” Deze belofte is ons toegezegd en bij het vieren van het Heilig 
Avondmaal klinkt ze opnieuw ons tot herinnering. 
-De wijn staat symbool voor de dorstlesser bij uitstek: al onze dorst naar vrede, 
ons verlangen naar leven, menswaardig, mag daarin gelest worden. Vrucht van 
de wijnstok is altijd symbool van vrede. Hierin bevestigt God zijn verbond met 
mensen die hij nooit los zal laten. Hij is trouw aan ons, betrouwbaar … we zijn 
welkom om hem te antwoorden, God roept ons steeds weer opnieuw. 
Gevoed door de maaltijd vieren we in een kring in de kerk het Heilige Avondmaal 
en delen matses en wijn/sap. Vanuit daar gesterkt gaan we naar huis, aan het 
eind van de dag van morgen gaat de dienst verder … op weg naar de donkerste 
kant van het menselijke bestaan, het kruis. 
 

03 april 2015 - Goede Vrijdag, 'de moeder stond door smart bevangen en 
met tranen langs haar wangen waar haar zoon gekruisigd hing' (LB 573) 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
 
Je kind verloren aan de dood … de nacht kan niet donkerder zijn. Dit jaar is het 
de muziek die ons in dit lijden bijstaat. ‘Stabat mater’, prachtig vertaald in het 
liedboek door Willem Wilmink, LB 573.  
Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, een 
weg die hij alleen moet gaan. Maar wat is er dan ‘goed’ aan een gekruisigde? 
Hoeveel mensen worden tot aan de dag van vandaag nog gekruisigd omwille 
van …? Jezus ontwijkt deze laatste stap niet, juist daarom. Ja, ook Jezus twijfelt, 
de zo diep menselijke gebedsroep klinkt uit zijn mond: ’Vader laat deze beker 
aan mij voorbij gaan’. ‘Waarom?’ Als er een viering is, een moment in ons geloof 
waar deze vraag bestaansrecht heeft in het aangezicht van menselijk lijden, dan 
vandaag! Waarom?! Kunnen we het met die vraag uithouden, ook al is er geen 
antwoord op? Kunnen we het aanvaarden in alle opstandigheid? Jezus sterft. 
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Het licht van de paaskaars wordt gedoofd, er komt duisternis over het hele land 
staat in de Bijbel. Einde geloof? We blijven achter en hopen het desondanks uit  
te houden met de antwoordloze vraag, met alleen de belofte dat God zelf de 
stervende vasthoudt en ook ons … en wij Hem … onzeker want we weten het 
niet én tegelijk geloven we het, toch? Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend 
dat het verhaal verder gaat. 

04 april 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
 

04 april 2015 - Stille Zaterdag, doopgedachtenis, m.m.v. All Together 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
Er komt een tijd van waken, bidden, luisteren naar oeroude verhalen van goede 
schepping, van gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, naar 
wat in ons binnenste omgaat … luisteren … waar spreekt God, klinkt zijn Woord, 
zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk binnen, kwetsbaar roepen we 
om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één vlam 
middenin het donker, deze kwetsbare vlam is een teken dat Gods licht ons leven 
draagt, wat er ook gebeurt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien wat de 
toekomst brengen moge, het nieuwe tegemoet gaan, opstaan!  
Drie vieringen hebben we ervaren wat het betekent: delen, ondergaan en 
opstaan in een ander volstrekt nieuw licht waar je leven op is geijkt … zo 
gedenken we (onze) doop, teken van deze beweging en bevrijding. Hernieuwd 
mogen we in het leven staan. 
  
Paasmorgen is het. Muziek en orgel in volle glorie, vreugde volop. We begonnen 
door ons te sterken met de maaltijd, zijn getrokken door het donkerste wat leven 
je kan geven, Jezus heeft een (uit-)weg gebaand … er is een doorkomen aan de 
nacht, er is ons, voorgoed!, een leven in licht en vreugde toegezegd en 
geschonken: Halleluja. 
 
De driedaagse viering is voltooid. 
 

05 april 2015 - Pasen, Doop, m.m.v. De Cantorij 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Jeugdwerk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Hooglied 3:1-11; 1 Johannes 2:7-8 
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Een bijzonder feest dit jaar, waar Jeralynn Verbanen gedoopt wordt. Met haar 
familie verheugen we ons zeer. De cantorij ondersteunt ons gezang, trompet en 
saxofoon klinken met het orgel, fluitspel tijdens collecte en voorbede.  
Zoals de herders en de engelen van Lucas 2 bij Kerstmis horen, zo staat met 
Pasen de wenende Maria van Magdala bij het graf centraal. Ieder jaar lezen we 
dit onroerende verhaal op de Eerste Paasdag van Maria met de tuinman die 
niemand anders dan de levende Heer blijkt te zijn. Dit jaar krijgt dit bekende 
verhaal echter een bijzonder contour door de Schriftgedeelten die ernaast 
gelezen worden. We beginnen met Hooglied. 
 

12 april 2015 - 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Stichting De Duif 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Hooglied 5:2-8; 1 Johannes 5:1-6 
 
Hooglied bezingt de liefde en opgenomen in de Bijbelse canon vertelt het ook 
over Gods liefde voor Israël, voor de mens. In kleur- en geurrijke beeldtaal van 
de menselijke ervaring met de liefde wordt een gelijkenis gevonden met de 
verhouding tussen God en zijn volk. Het Hooglied klinkt uit de mond van de 
vrouw. Zij herinnert zich levendig de ontmoeting met haar geliefde en kan niet 
anders dan naar hem verlangen en op hem wachten. Maar het grootste gedeelte 
van het Hooglied is hij afwezig, bestaat hij in haar ‘gedenken en verwachten’. De 
huwelijksmetafoor voor God en Israël als geliefden komt bij de Profeten 
veelvuldig voor. Paulus plant dit beeld over op de bruidsverhouding tussen 
Christus en zijn gemeente. Wanneer juist in de paastijd fragmenten uit Hooglied 
verbonden worden met de verhalen van Jezus de Opgestane, is dat dan ook de 
‘leeswijzer’.  
 

19 april 2015 - 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Kirsten Schmidt 
Klokkenluiders : Henk Boender 
Lezingen : Hooglied 1:1-8; 1 Johannes 1:1-7 
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Sterk zintuiglijk gericht taalgebruik verbindt de drie lezingen van vandaag. Aan 
den lijve wordt het leven ervaren. In dat kader ervaart men hoe God met mensen 
omgaat, in een werkelijkheid die lang niet altijd zo rooskleurig is. 
 
 Jij maakt mij anders 
 Als je ziet hoe iemand anders naar jou kijkt, 
    Ga je jezelf ook anders zien. 
 In Hooglied vertelt een vrouw dat ze hard moest werken 
 Maar toch is ze een prinses. Haar geliefde is de koning: 
 
 ‘Wat ik deed, was niet goed 
  Het ontbrak mij aan moed 
  Om voor jou te gaan staan 
 ‘k gaf je vijand ruim baan. 
 
 Maar jij hebt mij vergeven 
 Daarom kan ik weer leven 
 Je zult zien: ik verander 
 Heb nu oog voor een ander 
 
 Door jouw liefde en trouw 
 Doe ik alles voor jou.’ 
 

26 april 2015 - 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluiders : Piet Luitwieler 
Lezingen : Hooglied 2:8-17; 1 Johannes 3:1-8 
 
Het Hooglied, “lied der liederen”, is een feestrol. In de joodse synagoge hoort hij 
bij het Pesachfeest, dat acht dagen duurt. Zo lezen wij in deze Paastijd over de 
grote liefde van God, die met Pasen is geopenbaard, en laten we haar nog 
dieper tot ons doordringen. De liefde in Hooglied kent verschillende lagen. Dit 
gedeelte vertelt over de tedere en lichtvoetige liefde van een man voor een 
vrouw, die achter ‘spijlen’ opgesloten zit. In de geschiedenis van de uitleg wordt 
deze verliefde man vaak gezien als de Eeuwige, die zijn vrouw – het volk Israël 
of de gemeente van Christus – bevrijdt uit haar gevangenschap. Maar je kunt het 
Hooglied ook mystiek uitleggen als liefde tussen de Eeuwige en de menselijke 
ziel, die gevangen zit in allerlei oude banden. 
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03 mei 2015 - 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluiders : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Hooglied 2:1-7; 1 johannes 3:18-24 
 
Vleugjes moraal lopen door het Hooglied heen. Waarschuwingen om niet te hard 
van stapel te lopen. Er zijn kapers op de kust. En dan die overmoedige woorden: 
sterk als de dood is de liefde, een laaiend vuur, de hartstocht is noodlottig. Niets 
kan haar doven. 
 
 ‘Geen bloesem zonder appelboom 
  Geen druiven zonder rank 
  Geen leven zonder toekomstdroom 
  Geen zegen zonder dank. 
  
  Geen zomer zonder zwaluw 
  Geen bloemetje zonder bij 
  Geen koelte zonder schaduw 
  En geen ik zonder jij.’ 
      (Kind op zondag) 
 

07 mei 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
 

 Van de predikant 

Op zoek naar ontmoeting 
Bij de voorbereidingen op de paasdiensten, las ik een mooie uitleg over Jezus' 
doen en laten van André Lascaris, dominicaan en voormalig staflid van het 
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving. Ik wil zijn gedachte 
graag met u delen: ‘Een vriend van mij liep in zijn eentje door een dorp in China. 
Hij voelde zich ongemakkelijk. Hij kende geen woord Chinees, niemand sprak 
hem aan. In een straatje was een vader met zijn 12-jarige zoon een stenen 
muurtje aan het metselen. Hij bleef staan kijken. De vader en zoon keken 
angstig naar de lange, blonde, blauwogige vreemdeling. Toen bukte mijn vriend, 
nam net als de jongen een steen en reikte die de vader aan. Zo hielp hij een 
tijdje in stilte. En terwijl de ene muur groeide, werd een andere muur afgebroken. 
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Er is een tijd om muren te bouwen en er is een tijd om muren af te breken. 
Muren bieden geborgenheid. Erachter ben je veilig, kun je jezelf zijn. Ze 
beschermen je tegen natuurgeweld en tegen geweld van mensen. Muren zijn 
onmisbaar. Of het nu zichtbare muren zijn van steen, of onzichtbare van 
geboden en verboden, zoals ‘blijf van mijn lijf’.  Maar muren kunnen ons ook 
gevangen houden. Ze beletten ons het zicht op wat of wie er om ons heen is. De 
nieuwe mensen in de straat zie je niet zoals ze zijn. Je stoort je aan het lawaai 
van hun kinderen of je ziet alleen de hoofddoek. Veel muren die ooit opgebouwd 
werden om veiligheid te geven, veranderen in muren die mensen isoleren. 
Onzichtbare muren zijn vaak moeilijker af te breken dan zichtbare muren. Omdat 
ze onzichtbaar zijn, denk je dat je goed kunt rondkijken. Maar dat is niet echt zo, 
je ziet niet wat er achter die muur is. Een onzichtbare muur merk je meestal niet 
op. 
Jezus is meester in het doorbreken van muren die ontmoetingen tussen mensen 
verhinderen. Hij hoopt dat we elkaar zien als kinderen van één vader, God. Als 
hij de melaatse aanraakt, wordt deze een heel mens. De vaak onzichtbare maar 
stevige muur tussen gezonden en zieken wordt doorbroken. Jezus geneest het 
kind van de Centurio, een lid van het Romeinse bezettingsleger. Daarmee valt 
de muur tussen bezetter en onderdrukte weg. Psychisch zieke mensen, een 
gevaar voor de omgeving, bevrijdt hij van hun agressie. Een meisje op de grens 
naar volwassenheid en een vrouw die de tempel niet in mocht omdat ze ‘onrein’ 
was door chronische bloedingen: ze worden vruchtbare leden van de 
gemeenschap. De sabbat die bedoeld was om ruimte, vrijheid te geven, was 
verworden tot een knellende plicht. Jezus herstelt de sabbat in zijn 
oorspronkelijke betekenis.’ 
Leren doorbreekt de muren. Een goede zaak om in een kerkelijke 
gemeenschap onze bron op te zoeken: spreken over de Bijbelse verhalen, zoals 
dit eeuwenlang gebeurt. De Bijbelgroepen zijn hier een pracht voorbeeld van 
inspiratie, juist omdat ze zicht geven waar nieuwe kansen liggen. 
 
 

Groothuisbezoek ‘zorgen een zaak van geloof ?’ 
Het was een avond van ontmoeting van generaties in de huiskamer van familie 
Janssen in het Panhuis. Met z’n 14en gingen we in gesprek over wat zorg 
betekent, wat je motiveert, wat de prijs ervan is en hoe je dat doet: ‘passend 
zorgen’. Ieder gaf een andere invalshoek waardoor het gesprek gaandeweg 
verdiepte. Aan het begin lag een zin uit Matteüs op tafel: ’Zoek eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’. Dit vroeg toch om keuzes in je leven. 
En het verhaal ging rond over het appèl dat uitgaat van iemand die hulp nodig 
heeft en hoe moeilijk het kan zijn om juist om hulp te vragen én het op een 
passende wijze aan te nemen. 
We sloten de avond af in een gezamenlijk gebed en een Talmoedisch verhaal: 
‘Op een dag zei Hillel tegen zijn leerlingen: ‘Als iemand 1000 dinar heeft, en er 
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300 van aan de armen geeft, hoeveel heeft hij dan nog over?’ ‘700’, antwoorden 
zijn leerlingen. ‘Absoluut niet!’, zei Hillel. ‘Jullie rekenen verkeerd. Die man heeft 
slechts die 300 dinar over die God hem zal aanrekenen als daad van 
barmhartigheid. Want die 700 dinar zullen door zijn erfgenamen genomen 
worden, of door dieven, of verloren raken tijdens brand. Weet dan: geen man 
mag het geld dat hij in zijn zak heeft als solide goed beschouwen. Alleen 
misschien het geld dat heeft gediend tot hulp aan de behoeftigen.’ Even 
andersom denken. 
 

Waakkoffer 
Kim Jansen, geestelijk verzorger in het Slingeland ziekenhuis, sprak op de 
gemeenteavond over haar werk. 
Voorop staat het bezoeken van de 
zieken. Wie in het ziekenhuis terecht 
komt krijgt (meestal) bij de intake de 
vraag of hij/zij graag een geestelijke 
verzorger wil spreken. Is dat het 
geval, dan wordt dit doorgegeven. Ds 
Janssen legde uit hoe breed de 
gesprekken zijn, want niet iedereen is 
kerkelijk betrokken maar heeft wel 
geestelijke steun nodig. 
Ze bracht ook twee waakkoffers mee, 
een initiatief waarvoor ze de prijs van 
het ziekenhuis heeft gekregen. De koffer bevat allerlei dingen die de tijd van 
waken voor mensen aangenamer kan maken: teksten, foto’s, cd’s, geuren en 

lichtjes om de sfeer in de kilte van de 
ziekenhuiskamer te veranderen.  Met 
dank kijken we terug op een geslaagde 
avond. 
 
 
 
 
 

                      ds. Annette Melzer 
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Rondom de kerkenraad 
 

Keuzes maken 
Ieder mens staat in zijn leven geregeld voor het feit dat hij of zij moet kiezen. 
Keuzes uitstellen of niet maken is ook een keuze. Ook in de kerk moeten wij 
keuzes maken. Op de gemeenteavond in november is u verteld dat wij als 
gemeente aan de vooravond staan van het nemen van beslissingen aangaande 
de toekomst van onze gemeente. De tijdelijke commissie heeft laten zien dat er 
gelukkig nog tijd is om deze beslissingen voor te bereiden, maar dat we daar wel 
mee moeten starten. Voor de aanwezigen was het duidelijk dat er in komende 
jaren inderdaad beslissingen genomen moeten worden. Hier was iedereen het 
wel over eens. Dat zou kunnen veranderen als de keuzes daadwerkelijk 
gemaakt worden. Immers het betekent dat sommige dingen wel, maar andere 
dingen niet doorgaan of worden uitgesteld. In een tijd waarin middelen in de 
breedste zin van het woord afnemen, is het onoverkomelijk duidelijke keuzes te 
maken. Dit kan door prioriteiten te stellen.  
 
Voor het jaar dat voor ons ligt, is er één duidelijke prioriteit en dat is de 
voorbereiding van een nieuw beleidsplan. In 2013 was hier al een begin mee 
gemaakt. Dat gaan we nu weer oppakken. Het streven is om u als gemeente 
daar zeker bij te betrekken. Hoe dat zal gaan, moet nog worden uitgewerkt. Als u 
daar zelf ideeën over heeft of als u interesse heeft mee te denken, dan hoor ik 
dat graag van u. U hoeft zich wat dat betreft niet bezwaard te voelen, want ik kan 
u geruststellen dat ik in de afgelopen jaren niet bedolven ben onder reacties. U 
begrijpt het al, u wordt uitgenodigd om met voorstellen te komen. U kunt zich ook 
zelf aanmelden want, zoals u weet zijn we op zoek naar mensen voor diaconie 

en pastoraat. Zowel in de vorm van medewerker 
als ambtsdrager. In 2011 zijn een aantal 
ambtsdragers tegelijk benoemd. Niet iedereen 
verlengt zijn termijn. Na een periode van 4 jaar 
loopt van zowel Jan van der Knijff als van Herman 
ten Brinke de termijn af. Beiden hebben 
aangegeven hun termijn niet te verlengen. Een 
moment om dank uit te spreken voor hun inzet in 
de afgelopen jaren voor onze gemeente. 
 
Terugkomend op keuzes maken. We denken dat 
het opstellen van een beleidsplan zoveel tijd zal 
kosten dat andere zaken, zoals kerkherinrichting, 
in de “koelkast” gezet moeten worden. Richting de 
Taakgroep Eredienst is aangegeven dat het 
liturgisch centrum het belangrijkste was, gevolgd 
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door het kiezen van nieuwe antependia. Hiervoor is de afgelopen jaren door het 
verjaardagsfonds geld ingezameld. Het verjaardagsfonds zal door de Taakgroep 
Eredienst betrokken worden bij de antependia. Het kiezen van antependia is 
minder eenvoudig dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Immers bij de 
keuze komt uiteraard veel meer kijken dan of het mooi is. De geschiedenis, de 
symboliek en betekenis zijn van belang en spelen een grote rol bij de keuze. 
Naast het onderwerp antependia zal de Taakgroep Eredienst verder gaan met 
de vernieuwing van de resterende basis liturgieën. 
 
We zijn inmiddels al weer halverwege de lijdenstijd. Een kleine groep zangers is 
hard aan het oefenen voor het Stabat Mater. Het betreft alleen dames omdat dit 
werk geschreven is voor sopraan en alt. Het is geen eenvoudig werk en er moet 
dus echt hard gerepeteerd worden. Dit Stabat Mater zal op Goede Vrijdag 
gezongen worden. Dit hoort ook zo, omdat het in een Stabat Mater gaat over 
Maria die Jezus ziet en voelt lijden. De tekst van het Stabat Mater, vertaald in het 
Nederlands door Willem Wilmink, kunt U in het liedboek vinden, lied 573. Zo 
heeft u de gelegenheid om van te voren de tekst al te lezen. Een toelichting op 
het Stabat Mater (de inhoud, de muziek en de componist Pegolesi) wordt 
gegeven op woensdag 25 maart om 20.00 uur (na de vesper) door Wouter 
Schmidt, in de kerkzaal.  

Johan Boelee 
 

College van Diakenen 

Eerste Hulp bij Schulden 
 
Een samenvatting van een artikel uit het tijdschrift Vandaar: 
 
Wat doe je als iemand in je eigen omgeving kampt met schulden? Op de 
onlangs gelanceerde website www.eerstehulpbijschulden.nl vinden 
familieleden, vrienden en mantelzorgers tips over hulp bij schulden. Wat zijn 
signalen die wijzen op schulden? Hoe kun je helpen? Wat is daarbij wel en niet 
verstandig?. De website is een initiatief van SchuldHulpMaatje, waar ook Kerk in 
Actie bij betrokken is. Schulden komen steeds vaker voor, ook bij mensen met 
een middeninkomen. Steeds meer mensen kennen dus iemand met schulden. 
Deze website geeft aan hoe je in zo’n situatie veilig en verantwoord kunt helpen.  
Daarnaast kun je op de site je eigen kennis over de schuldenproblematiek 
testen. 
Voor mensen die zelf kampen met schulden is er de website 
www.uitdeschulden.nu.                    
 
P.S. Zijn er vragen dan kan uiteraard  ook altijd contact worden opgenomen met 
de diaconie van onze kerk. 
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Toestemming 
 
Aan Kerk in Actie Utrecht  is toestemming gegeven om  in 2015 tweemaal het 
adressenbestand van onze gemeente aan te schrijven voor ons eigen 
Interactieve project. 
 
Alle gemeenteleden ontvangen in juni en in november per post een nieuwsbrief 
over het  lopende avondmaalsproject tezamen met een acceptgirokaart om een 
gift over te maken. Wij hopen dat we mogen rekenen op uw  bijdrage. 
 
Wilt u liever geen acceptgirokaart thuis ontvangen? Laat ons dat dan weten. Wij 
geven het door aan Kerk in Actie, zodat de brief niet aan u verzonden wordt. 
U kunt zich afmelden bij het secretariaat van de Diaconie: email: diaconie@pkn-
didam.nl  of uw brief richten aan: 
Diaconie PKN Didam, Postbus  82,  6940 BB Didam 
 
Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook geven via de avondmaalscollecte in de kerk . 
 

Nees  Biemond (secr.) 
 

Bedankjes 

De Regenboog Groep 
 
Geweldig, lieve oud-dorps- en kerkgenoten, dank jullie wel! 
Als jullie het leuk vinden, wil ik natuurlijk best eens iets komen vertellen over De 
Regenboog Groep en de bijzondere mensen met en voor wie we werken. 
 
Hartelijke groet,  

Janneke van Loo 

Stichting Hakuna Matata 
 
Aan de leden van de diaconie, de leden van de kerkenraad, al die 
gemeenteleden PKN Didam 
 
Het is heel bijzonder wat uw gemeente voor de Stichting Hakuna Matata doet. 
Hierbij denk ik met name aan het laatste bezoek tijdens de maaltijd die u allen 
hebt doen slagen en die de stichting een gift van € 558,00 opleverde voor haar 
project in het noorden van Burkina Faso. 
Ook op andere momenten zijn wij bij u geweest en is er een persoonlijk contact 
met u ontstaan. 
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Via deze kaart willen wij daarom u allen hartelijk danken voor alles wat u voor de 
Stichting Hakuna Matata heeft gedaan. Wij wensen een ieder van u een 
gezegend Nieuwjaar 2015 toe en u als gemeente eveneens een heel goed 
Nieuwjaar onder Gods zegen. 
 
Met vriendelijke groeten,  

Jan Vervoort,  
Voorzitter Hakuna Matata 

 

KerkinActie 

Werkgroep-  

Solidariteitsmaaltijd 
 
Terugblik op woensdag 4 maart: solidariteitsmaaltijd in Waverlo 
“Gedetineerd en terugkeer in de samenleving” 
 
We mogen weer terugzien op een maaltijd waar weer meer gasten aan tafel 
zaten dan eerder. Het onderwerp was er dan ook wel naar. Er is ruim gebruik 
gemaakt van het stellen van vragen waar onze inleidster Marijke Dekkers, als 
vrijwilligster, betrokken op in kon gaan. 
Dank ook aan school ”De Ziep”, die dit keer de voortreffelijke maaltijdsoep heeft 
klaar gemaakt. 
 
 

Het kan nog,………. 

de manden vullen voor de kledingbank 
 

Wilt u in de 40-dagentijd voor Pasen wat extra's 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 nog even de manden vullen die we in het 

kerkhuis hebben staan. Er kan nog heel veel bij. 
 

Spaardoosjes 
De spaardoosjes inleveren: de zondag na Pasen 
De opbrengst gaat naar de MCCD kerk in Bangladesh waar we ook in deze 40-
dagentijd zo bij stil gestaan hebben. 
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“Open je handen” 
 
Het thema van de veertigdagentijd is:  “Open je handen” 
 
40-dagenproject Bangladesh. 
 
De zondag na Pasen  is de laatste keer dat we het werk van de broeders van 
Taizé in Bangladesh centraal stellen. Vijf maal eerder in de 40dagentijd, hebben 
we hiervoor gecollecteerd. Zending, inkomensondersteuning, gezondheid, 
onderwijs. De kerk in het district Mymensingh ( MCCP ) biedt complete en 
veelzijdige hulp aan de allerarmsten in Bangladesh. Elke week stond er een 
ander aspect van hun werk centraal. Deze laatste keer gaat het om een 
Bijbelcursus voor predikanten en hoe om te gaan met de sociale problemen 
waar men dagelijks mee te maken heeft. En als het kan een fiets voor deze 
predikanten. 

Klaas van Hamburg 
 

COME 
 

Kom in gesprek met Palestijnen en Israeliërs!  

Vrede, het lijkt zo gewoon, maar het is zo bijzonder.   
 
Wat: avondbijeenkomst. 
Waar: in het kerkhuis van de protestantse kerk te Didam. 
Wanneer: op woensdag avond 8 april, van 19:30 tot 21:00. 
 
In de vorige samen en op 29 februari in de kerk is al aandacht geschonken aan 
het bezoek van de Palestijnen en Israëliers. Bij deze nog een keer de uitnodiging 
om bij deze bijzondere avond aanwezig te zijn. Deze 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 
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‘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 
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 avond, laat het me weten. 
  

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

 

Dodenherdenking 
 
Net als andere jaren wordt ook dit jaar op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking 
georganiseerd. 
Dit jaar is het thema: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de 
toekomst.” 
Vanaf 18.30 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen in de hal van 
Meulenvelden, waar om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst gehouden wordt. 
Daarna volgt de stille tocht naar het monument op het Lieve Vrouweplein, een 
toespraak door burgemeester mevrouw C.C. Leppink-Schuitema, muziek, 2 
minuten stilte, Het Wilhelmus en is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. 
 
Namens de taakgroep  Oecumene,  

Wim Locher 
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Stabat Mater van Pergolesi 
 
Op Goede Vrijdag  wordt het Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi 
opgevoerd. Het werk stamt uit 1736 en gaat over de smart van de Moeder Gods 
om de gekruisigde Christus.  
Het Stabat Mater wordt gezongen door de vrouwen van het oecumenisch koor 
van Didam die onder leiding staan van Trudi Boelee. 
 
Een toelichting op het werk wordt gegeven op: 
woensdag 25 maart 2015, 20.00 uur, in de Protestantse Kerk van Didam, 
Torenstaat 10, aansluitend aan de 40 dagen Vesper. 
 
Tussen de vesper en de toelichting is er gelegenheid voor een kop koffie of thee. 
De toelichting wordt verzorgd door Wouter Schmidt, oud-violist bij Het Gelders 
Orkest, thans Classical Music Manager bij Hannick Muziekreizen en artistiek 
adviseur van HGO. 
De toelichting duurt hooguit drie kwartier. 
 
Van harte welkom! 

Jet de Lange  

De toekomst van de kerk 
 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK 
 
De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden 
uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de 
toekomst van ‘hun’ kerk. Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de 
vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen 
komen er op de Protestantse Kerk af? 
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de 
vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 
uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst 
voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De 
vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015. 
  

Marloes  Nouwens-Keller 
Woordvoerder/ persvoorlichter 

 
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht 
Servicedesk: +31 30 880 1880. www.protestantsekerk.nl 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering d.d. 19 februari 2015. 
 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Hermans    €    84,00 
Mevr. Folmer                 €  177,00 
Mevr. Hendriksen       €  117,00 
De heer Mintjes    €    54,50 
Mevr. Westenberg         €  117,00    
Totaal     €  549,50 
      ======= 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. 
Heel veel dank aan de collectanten die u elke verjaardag weer bezoeken. 
 
Met de mededeling van mevrouw Westenberg, ik ga weer mee doen, zijn we 
heel blij!!! 
Ze doet het op haar manier, fietsen gaat nog moeilijk, dus als het te ver is, krijgt 
u van haar per post de kaart. 
Mevrouw Horjus wil ook weer beginnen en mevrouw Boon start ook weer! 
Wij zijn daar heel blij mee! 
 
Van de kerkenraad hebben wij toestemming gekregen voor de aanschaf van 
nieuwe antependia, zoals we reeds eerder hadden voorgesteld. Mevrouw Horjus 
gaat aan de slag om offertes te krijgen en samen met de dames van het 
verjaardagsfonds uit te zoeken welke antependia zij denken dat geschikt zijn 
voor onze kerk. Natuurlijk in overleg met de kerkenraad. 
 
De volgende vergadering is gepland op donderdag 9 juli 2015 om 19.00 uur. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 
 

Gerda Vreeman-Jansen 
Drostlaan 2 
6941 AB Didam. 
Tel.  0316-225111 
E-mail g.vreeman@concepts.nl 

 
 
 

mailto:g.vreeman@concepts.nl
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Grote Schoonmaak 

 
Zaterdag 25 april gaan wij het kerkgebouw schoonmaken. 
 
Iedereen die zich geroepen voelt, is van harte welkom. 
Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar en zullen wij de taken verdelen. 
 
Tussen de middag wordt er voor een kopje soep met brood gezorgd. 
 
15.30 uur hopen wij voldaan naar huis te mogen gaan. 
 
Opgeven bij: Dieneke Ros of Gijs Blom. 
(Dieneke tel: 228847, Gijs tel: 228655) 

Dieneke Ros 
 
 
 
 
 

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/
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Personalia 

Gevestigd 
 Mevr. T. Zweden-Jansen,  Tesma 57 

 Mevr. M. Gertzen,   Hoeveslag 3 

Verhuisd 
 Fam. van de Peppel,   van Gerstekamp 18 naar Korenbloemhof 25 

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

 Mevr. Otte – van Dijk,  van Tesma 34 naar Tesma 7  

 Dhr. J. Brussen,   van Weemstraat 27 naar Waverlo 31, 

       

Vertrokken 
 Naar Tilburg,  Dhr. Roelofsen,   Sperwerstraat 1 

 Naar Zevenaar,  Dhr. L. de Rijder,   Zonnebloemstraat 2A 

 Naar Arnhem,  Mevr. S. Kraaijvanger,   de Plataan 103 
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Agenda 
 
30 maart 19.45 uur All Together 
31 maart 19.30 uur Cantorij 
02 april 19.30 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal, mw. ds. A.U. Melzer 
03 april 19.30 uur Goede Vrijdag, mw. ds. A.U. Melzer 
04 april 15.30 uur Paasdienst in Meulenvelden  (mw. ds. A.U. Melzer) 
 21.30 uur Stille Zaterdag, mw. ds. A.U. Melzer 
05 april 10.00 uur Pasen - Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
12 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
13 april 19.45 uur All Together 
14 april 19.30 uur Cantorij 
15 april 19.30 uur Diaconie 
16 april 19.45 uur Kerk in Actie werkgroep 
19 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
26 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
29 april 14.00 uur Pastoraat overleg in het kerkhuis 
 20.00 uur Taakgroep Eredienst, t.h.v. fam. Horjus 
03 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
04 mei 19.00 uur Bijeenkomst dodenherdenking in Meulenvelden gevolgd 
   door de stille tocht en de ceremonie bij het monument 
07 mei 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden,  
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
10 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 28 april, 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 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  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 Start in het najaar weer 

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 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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