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Voorwoord 

 
Laten wij ons gezonden weten 
als de handen van de hemel, 
die zich vouwen rond de aarde. 
  
Om luiken te openen, 
waar uitzicht ontbreekt, 
  
om harten te verwarmen, 
waar de kilte toeslaat, 

om handen te vullen 
van wie beroofd zijn, 
  
om tranen af te wissen 
die blijven stromen, 
  
zelfs om te spreken 
waar iedereen zwijgt en wegkijkt. 

  
Laten wij ons geroepen weten 
om van elkaar gediend te zijn. 
Wat een hand vol brood al niet kan doen… 

 
Tekst: Sytze de Vries (uit: Medemens2 - Kerk in Actie) 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 juni 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 10 mei t/m zondag 21 juni 2015 

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

10 mei 2015 - 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kledingbank 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Hooglied 7:1-8:4; 1 Johannes 4:7-21 
 
De liefde gaat ons voor (LB 829). De lezingen uit Hooglied in deze Paastijd 
nodigen uit om ook nieuwere liederen in het Liedboek te ontdekken. Pieter 
Endedijk koos voor deze zondag LB 829 uit. Het lied opent met: ‘liefde gaat ons 
voor/ van den beginne.’ Eigenlijk is de tekst geschreven bij het bekende slot van 
1 Kor 13: ’ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan 
is de liefde.’ Daarom zet de liedtekst met het laatste in, ‘liefde’, om in de tweede 
strofe over ‘hoop’ te spreken. De derde omschrijft 'geloof'. 
 

14 mei 2015 - Hemelvaart 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer, 
  in de koffiezaal 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Hooglied 8:5-7.13-14; 1 Johannes 2:1-6 “Ga met God 
 
Hemelvaart is een bijzondere dag. Opeens is Jezus voorgoed vertrokken van de 
aarde. Zijn leerlingen kunnen nu ook daadwerkelijk niet meer met hem spreken. 
Afscheid en nieuw begin. Jezus geeft de zegen, dat wil zeggen het vertrouwen 
dat mensen verder kunnen bouwen aan Gods rijk als ze maar in zijn voetsporen 
treden. ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad 
en troost en zegen’(LB 416) 
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17 mei 2015 - 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. H.G.A.J. Günther-van Dijk, Deventer 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Hooglied 5:9– 6:3; 1 Johannes 5:9-15 
 
Een oud thema bij deze zondag is ‘alleen zijn’. Dat komt uit de traditionele psalm 
voor deze zondag die bidt of de eeuwige zich toch niet wil verbergen: ‘ik zoek U 
en ik roep, hoor mij en geef antwoord..’ De jonge vrouw in Hooglied is haar 
geliefde kwijt en zoekt hem en roept zijn naam; ze roept de meisjes van 
Jeruzalem te hulp. Op de vraag hoe bijzonder hij dan wel is, beschrijft ze zijn 
schoonheid in de mooiste liefdespoëzie. 

23 mei 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

24 mei 2015 - Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie (Pinksterzendingsweek) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Hooglied 4:12-5:1; Handelingen 2:1-11 
 
Het is feest! Gods Geest, zijn levensadem verbindt mensen, zet mensen in 
beweging geeft goddelijke kracht, hoop en liefde. Naast Kerst en Pasen is het 
Pinksterfeest het derde grote christelijke feest. In geuren en kleuren wordt dit 
verteld, passie is de kern. Wat zet je in vuur en vlam om aan Gods koninkrijk te 
bouwen, een levenskeuze die tot vrijheid en verbondenheid wil uitnodigen. 
Verantwoord omgaan met schepping, oog voor toekomst en Gods steun. We 
sluiten de lezingen uit Hooglied af. 
 

31 mei 2015 - Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : The Passion 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 3:1-6; Johannes 3:1-16 
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Na alles wat er gevierd is en beleden, vanaf advent tot en met Pinksteren, van 
verwachting – geboorte – verschijning – doop – genezingen – geschonken  
levensrichtlijnen – delen van menselijke dieptes en lijden tot het uiterste – 
sterven – opstaan – zegenend afscheid – Levensadem waarop een 
gemeenschap kan opademen … nu vanaf Trinitatis gaan de verhalen over de 
bekrachtiging van het leven van Christus. Dit kan niet bondiger geformuleerd 
worden dan een belijden in de drie-eenheid: Vader-Zoon-Geest (kerst-pasen-
pinksteren) op een dag! Dit volle geheimenis komt nu óók tot leven in de 
gemeente, het loopt uit op het handelen van de leerlingen in verschillende 
gemeenten. 
 

04 juni 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

07 juni 2015 - 1e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Richteren 12:1-6; Marcus 3:20-35 
 
Op deze zondag hernemen we de lezingen uit het evangelie van Marcus. 
Speciaal vandaag de identiteitsvraag: bij wie hoor je eigenlijk? Jezus moet zich 
verdedigen tegen de beschuldiging dat hij een ‘satanist’ is. Zijn familie gaat op 
weg om hem op te halen, desnoods onder dwang. Maar dat komt er niet van. Hij 
maakt duidelijk waar Hij staat: zijn ‘familie’ is ieder die naar Gods wil leeft. 
Spannend hoe zich dat verhoudt tot de menselijke familie. 
 

14 juni 2015 - 2e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Roosevelthuis 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Ezechiël 17:22-24; Marcus 4:26-34 
 
Een heel klein zaadje (LB 181). Een mooi lied voor de gelijkenis van het 
mosterdzaad. Pieter Endedijk heeft dit als lied van de week uitgezocht als 
alternatief voor het bekende lied ‘wil je wel geloven dat het groeien gaat’ van 
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Hanna Lam en Wim ter Burg. De tekst is een mooi voorbeeld van ‘toe-eigening’ 
van het verhaal: de zanger is de zaaier, het zaad is nog verloren, totdat het in de 
hand ligt en gezaaid wordt (strofe 1 en 2). Dan volgt een beschrijving van de 
gelijkenis, maar in strofe 6 zit al de uitleg: de schuilende vogels zijn mensen, 
geborgen in het Rijk van God. Uiteindelijk vang je het zaad niet meer in je hand, 
maar in je hart. De melodie van Willem Vogel lijkt met zijn ruime sprongen de 
beweging van het zaaien te verbeelden. 
 

21 juni 2015 - 1e zondag van de zomer, Overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Job 30:15-26; Marcus 4:35-41 
 
In deze dienst weer volop aandacht voor de jongeren die de overgang maken 
van de basisschool naar de middelbare school. Een spannende stap richting 
volwassenheid. De kinderkerkleiding zwaait hen uit, de jeugdkerk heet hen 
welkom. Fijn dat we als kerk hen bij die overgang kunnen blijven volgen en 
begeleiden. Jezus begeleidt zijn leerlingen over het meer. Vol vertrouwen gaat 
hij slapen totdat de storm opsteekt. Met zijn stem kalmeert hij de zee. Een mooi 
beeld voor Jezus´ stem die ook jonge mensen begeleidt op belangrijke 
momenten van hun leven. Dat willen we met elkaar vieren. 
 

 Van de predikant 

‘je leven verliezen en terugwinnen’ 
Elke kerkenraadsvergadering begint en eindigt met een moment van bezinning. 
Daarvanuit valt het licht op de agenda en de beslissingen die we met elkaar 
nemen om zorg te dragen voor de gemeenschap van Christus ter plaatse en 
wereldwijd. Deze maand was het een enkel vers uit het evangelie van Marcus 
(8:35-36): ‘Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het 
leven bij inschiet? Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 
wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’. Een 
levenskeuze spreekt hieruit. Henri Nouwen schrijft daarover: het is paradoxaal. 
Als je je leven verliest, zul je het terugwinnen. Dat is al duidelijk in alledaagse 
situaties. Als je je vastklampt aan je vrienden, kun je ze kwijtraken, maar als je 
niet bezitterig bent in relaties, zul je veel vrienden maken. Als je beroemd wilt 
worden, glipt het je vaak tussen je vingers weg, maar als bekendheid je niets 
doet, leef je wellicht nog lang na je dood voort in de herinnering. Als je het 
middelpunt wilt zijn, raak je vanzelf in de marge, maar als je vrij bent om daar te 
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zijn waar je moet zijn, dan bevind je je vaak in het centrum. Je leven geven voor 
anderen – beter kan een mens niet doen. Je zult er je leven mee winnen. 
 

Stichting COME (Communication Middle East) op 
bezoek ! Met een tegenuitnodiging voor 2016! 

Het was onvergetelijk: zes jonge mensen op bezoek in Didam, joodse Israëli, 
twee Palestijnen uit Israël en twee Palestijnen uit de Westbank. Naast elkaar aan 
tafel vertellend over hun leven, met elkaar grapjes makend. Iets wat in hun eigen 
land haast ondenkbaar is. We mochten hen een cheque aanbieden van meer 
dan 800 euro voor hun project. Gaandeweg de avond bleek hoe kostbaar dit 
project is voor de individuele mensen. Inzet voor onderlinge dialoog in een 
situatie die uiterst complex is. Kim vertelt er meer over. Het overnachten in de 
gastgezinnen zullen ze nooit vergeten, het bezoek aan de kaaswinkel en dan bij 
toeval zelfs op TV Gelderland omdat de ‘koets vol verhalen’ Didam aandeed. 
Een geslaagd bezoek met de uitnodiging voor een tegenbezoek. 
 
En dat willen we proberen! In 2016 voor jonge mensen tussen de 20 en 40. Heb 
je zin om mee te gaan en vooral om mensen zelf te spreken, laat het ons weten 
(kimknijff@hotmail.com; dominee@pkn-didam.nl ). Het plan is om 5 dagen in 
Palestina te zijn en kennis te maken met de situatie van Palestijnen en 5 dagen 
in Israel te zijn en ook daar mensen te ontmoeten en Jeruzalem  te bezoeken.  
 
In 2010 stond een artikel over het project van COME in trouw. Maaike Hoffer 
heeft het geschreven, zij zal de reis in 2016 ook organiseren en begeleiden. Ze 
heeft zelf jaren in Israël en in verschillende Arabische landen gewoond.  
http://www.stichting-come.nl/wp-content/uploads/2010/09/2014-08-05-Trouw-
Maaike-Hoffer.pdf 
  

Hemelvaart 
Dit jaar begint de kerkdienst op Hemelvaart om 10 uur. Het is altijd een 
bijzondere viering, in kleiner verband. Dit jaar vieren we het daarom in de 
koffiezaal met een huiskamerdienst. Samen bidden en zingen, luisteren naar het 
verhaal en gaandeweg vragen stellen over de betekenis ervan, of alleen maar 
luisteren. Een vertrouwde en tegelijk nieuwe vorm, die sommigen al kennen van 
de inloopochtend. Hemelvaart als geloofsgesprek, weet u van harte welkom. 
 

Omzien naar elkaar  
We zijn blij dat Hanny Koenhen bereid is om als pastoraal medewerker mee te 
helpen in het pastorale team. Veel werk wordt er door de teamleden verzet. 
Omzien naar elkaar blijft een belangrijke taak. Onze dank gaat uit naar Lies 

mailto:kimknijff@hotmail.com
mailto:dominee@pkn-didam.nl
http://www.stichting-come.nl/wp-content/uploads/2010/09/2014-08-05-Trouw-Maaike-Hoffer.pdf
http://www.stichting-come.nl/wp-content/uploads/2010/09/2014-08-05-Trouw-Maaike-Hoffer.pdf
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Beyer en Jan Hagen die beiden dit werk vele jaren hebben gedaan en nu 
gestopt zijn. Lies en Jan, heel hartelijk dank! 
 

Grens-Pelgrimage vanuit s’Heerenberg naar Emmerich 
Een mooie manier om onze buren in Emmerich te ontmoeten. Jaren geleden 
opgestart door de taakgroep oecumene hebben we het dit jaar opnieuw 
opgepakt. Op vrijdag 29 mei is de, intussen traditionele, wandeling van 
Nederland naar Duitsland. Dit jaar starten we in ’s-Heerenberg (bij het 
oorlogsmonument) en lopen dan via Lengel naar Emmerich. Onderweg een paar 
korte stops met overdenking. Eindpunt is de H. Geestkerk in Emmerich. Afstand 
circa 5 kilometer. Start 16.00 uur. Slotviering in Emmerich circa 18.00 uur. 
Ontmoeting daarna. De voorbereidingen zijn nog in volle gang, let u vooral op de 
posters die in de kerken komen te hangen. 

ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 
 
Afgelopen week waren er bij de afkondigingen geen bijzondere mededelingen. 
Bij mij riep dit de vraag op of we niet iets over het hoofd zagen, want in de 
afgelopen tijd waren er meestal wel bijzondere mededelingen omdat er diverse 
activiteiten of gebeurtenissen waren die het vermelden waard waren. Dit geeft 
aan dat onze gemeente actief is en in beweging is. Dat kan alleen omdat 
zovelen hier in allerlei vorm aan bijdragen, vaak bijna onzichtbaar maar daarom 
niet minder gewaardeerd. 
Als je terugdenkt aan de afgelopen tijd dan komt natuurlijk Pasen als eerste naar 
boven. Op alle woensdagen was er een korte Taizé vesper. In deze vespers is 
de zang onmisbaar. Daarom onze dank voor de zangers en de muzikale 
ondersteuning die dit mogelijk hebben gemaakt. De vespers mondden uit in de 
paascyclus die startte met de maaltijd op Witte Donderdag. Gevolgd door de 
Goede Vrijdag. Dit jaar stonden korte meditaties en het Stabat Mater centraal. 
Over het Stabat Mater is een toelichting gegeven door Wouter Schmidt. Hij 
leidde de aanwezigen op vakkundige wijze door het hele stuk. Toen hij afsloot 
dacht ik, wat mij betreft had hij nog meer mogen 
vertellen. Memorabel is zeker dat de componist Pergolesi  
slechts 26 jaar oud is geworden en vlak voor zijn 
overlijden aan TBC dit stuk heeft gecomponeerd. Dus, op 
jonge leeftijd en tijdens een dodelijke ziekte, heeft 
Pergolesi dit weten te realiseren. Het is inmiddels bijna 
300 jaar later, maar het werk is niet vergeten en u heeft 
kunnen ervaren waarom. Dank aan allen die dit mogelijk 
maakten. De paascyclus kenmerkt zich vooral door de 
verscheidenheid. Soms zelfs binnen een dienst zelf, 
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zoals de paaswake. De dienst startte in het donker, het licht werd binnen 
gebracht. De doop kon worden herdacht met een waterkruisje. Aan het eind 
werden alle kaarsjes weer aangestoken zodat we met z’n allen het licht naar 
buiten konden brengen, de wereld in. Met trompet, orgel en zang van cantorij 
werd op paasmorgen de cyclus in alle feestelijkheid afgesloten.  
Direct daarop volgend was er weer een gemeenteavond. De reden was de 
komst van 6 mensen van COME. De opkomst was bijzonder groot op deze 
avond en terecht. Op deze avond waren er twee Israëli, twee ‘48 Palestijnen’ en 
twee ’67 Palestijnen’ uit de Westbank. Deze combinatie is echt bijzonder. In de 
huidige situatie spreken deze mensen niet of nauwelijks met elkaar, laat staan 
dat ze in elkaars gebied komen. Hun werelden zijn volkomen gescheiden. Wij 
waren in de gelegenheid om met hen te spreken. Wat mij het meest opviel was 
dat zij ons zo nadrukkelijk bedankten voor de mogelijkheid hun verhaal te 
kunnen vertellen en voor onze ondersteuning in hun streven vrede een stapje 
dichterbij te brengen middels dialoog. Zoals u al begrepen heeft, had ik het 
gevoel dat dit vooral andersom zo was. 
De stichting COME doet iets wat essentieel is voor deze wereld: Op kleine 
schaal, met de middelen die je hebt, tegen beter weten in, soms onder 
bijzondere moeilijke omstandigheden, ondanks scepsis en vijandigheid van de 
omgeving, een druppel op een gloeiende plaat te laten vallen, te blijven geloven 
in de toekomst. Zo kan je elkaar inspireren, niet alleen door te geloven in een 
goede toekomst, maar deze daadwerkelijk te realiseren. Misschien moeten we 
wat meer denken: als er maar voldoende druppels vallen, dan koelt de plaat 
uiteindelijk toch af. 

Johan Boelee 

 College van Kerkrentmeesters 

 Jaarrekening 2014  
 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) presenteert hier de beknopte versie 
van de jaarrekening 2014 van de Protestantse Gemeente te Didam. Deze versie 
betreft de Staat van Baten en Lasten (op één bladzijde) en de Balans (op één 
bladzijde). Voor een ieder die de uitgebreide versie van de jaarrekening wil lezen 
wordt de jaarrekening 2014 ter inzage gelegd in de ruimte naast het 
Kerkgebouw, Torenstraat 10 te Didam. Om van de inzagemogelijkheid gebruik te 
maken wordt u gevraagd met een van de leden van het CvK contact op te 
nemen om een afspraak te maken om de jaarrekening te kunnen inzien. Bij de 
inzage kan dan toelichting worden gegeven. De leden van het College zijn op de 
volgende adressen en telefoonnummers bereikbaar: 
Jet de Lange, voorzitter, tel. 06-4786707, Jet.deLange@hetnet.nl; Gijs Blom, 
secretaris, tel. 316-228655, gijsblom54@gmail.com en Jan Kapteijn, 
penningmeester, tel. 0316-242937, jhnkapteijn@kpnmail.nl. De periode van 
inzage, gedurende vijf dagen, is van 11 mei 2015 tot en met 15 mei 2015.  
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Staat van baten en lasten Begroting 
2014 

Werkelijk 
2014 

Werkelijk 
2013 

 € € € 

BATEN    

Baten onroerende zaken 57.000 57.147 47.538 

Rentebaten en dividenden 8.700 8.574 9.055 

Bijdragen levend geld 49.800 49.990 52.061 

Door te zenden collecten 600 799 841 

    

Totale baten (a) 116.100 116.510 109.495 

    

LASTEN    

Lasten kerkelijke gebouwen 17.078 15.474 21.170 

Lasten overige eigendommen 4.700 5.844 5.124 

Afschrijvingen 13.836 14.271 14.271 

Pastoraat 70.692 73.103 71.323 

Lasten kerkdiensten, catachese 4.150 4.872 5.117 

Verplichtingen andere organen 5.950 6.184 5.995 

Salarissen en vergoedingen 4.400 3.983 4.500 

Lasten beheer en administratie 8.360 7.694 7.538 

Rentelasten, bankkosten 2.725 2.128 2.845 

    

Totale lasten (b) 131.931 133.533 137.883 

    

BATEN MINUS LASTEN (a – b) -15.831 -17.043 -28.388 

    

Toevoeging aan voorzieningen -6.509 -15.200 -6.000 

Onttrekking aan voorzieningen -  1.000 

Overige lasten en baten -4.400 12.212 3.329 

    

Totaal (c) -10.909 -2.988 -1.671 

    

Eindresultaat (a – b + c) -26.740 -20.031 -30.059 

    

    

 
 
In de post Overige lasten en baten is in 2013 een positief koersresultaat verwerkt 
van 9.549 euro en in 2014 van 14.956 euro. Het (negatief) eindresultaat van de 
STAAT van BATEN en LASTEN is verwerkt in de balans in de post reserves. De 
afwaardering van 13.000 euro inzake onroerende zaken (woning naast het 
kerkgebouw) is rechtstreeks in de reserves verwerkt.  
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Balans per 31 december 2014 2013 

 € € 

Activa   

Onroerende zaken 825.504 852.340 

Installaties en inventarissen 1.937 2.372 

Financiële vaste activa 260.554 245.598 

Kortlopende vorderingen 13.192 5.849 

Geldmiddelen 78.097 99.128 

   

Totaal 1.179.284 1.205.287 

   

Passiva   

Reserves per 31 december 1.081.043 1.114.074 

Voorzieningen 41.988 26.788 

Langlopende lening o/g 44.500 60.000 

Kortlopende schulden 11.753 4.425 

   

Totaal 1.179.284 1.205.287 

 

Oproep 
Oproep voor lopers voor het rondbrengen van de brief voor de Solidariteitskas 
van de PKN.  
  
Omstreeks mei of juni wordt jaarlijks bij de leden van een  gemeente van de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een brief bezorgd met een verzoek een 
bijdrage te geven voor de landelijke Solidariteitskas van de PKN. De meeste 
gemeenten van de PKN zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig, op 
geestelijk gebied of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke 
zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de 
Solidariteitskas een hulpmiddel zijn ter overbrugging. Hiervoor wordt met behulp 
van deze brief voor de Solidariteitskas een bijdrage gevraagd.  
Deze brief wordt door leden van de Protestantse Gemeente te Didam bezorgd 
op het huisadres. Elk jaar wordt aan leden gevraagd zich beschikbaar te stellen 
voor het rondbrengen van de brief. Op zich is hiervoor een bestand van lopers 
aanwezig. Ook vinden er elk jaar wijzigingen plaats in dit bestand. Dit is de reden 
om opnieuw een oproep te doen om zich aan te melden als loper van deze brief. 
Een loper brengt ongeveer 10 - 20 brieven rond. Er is behoefte aan vijf tot tien 
nieuwe lopers.  
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Als u aan deze oproep wilt meewerken, dan kunt u zich aanmelden met naam en 
adresgegevens in de postvakjes van het College van Kerkrentmeesters (CvK) in 
de kerk. Ook kunt u de gegevens door geven aan de penningmeester van de 
CvK: Jan Kapteijn, tel. 0316-242037 of e-mail: jhnkapteijn@kpnmail.nl. 
         Jan Kapteijn, penningmeester CvK 

Liedboeken 
Het college van kerkrentmeesters vraagt jullie aandacht voor het volgende. 
In het halletje liggen liedboeken voor algemeen gebruik. De oorspronkelijke 
gedachte achter deze liedboeken is, dat de leden van onze gemeente hun 
liedboek mee nemen en dat de boeken voor algemeen gebruik voor gasten zijn.  
Praktijk is echter dat velen van ons bij binnenkomst een boek uit het kastje 
pakken en daar dankbaar gebruik van maken tijdens de dienst. Dit leidt er 
geregeld toe dat de boeken op zijn en dat de gasten die dan nog binnen komen 
er naast grijpen. Het wordt vervolgens wel weer opgelost door in de kerk om 
boeken te gaan vragen, maar ideaal is dat niet. 
 
Daarom doen wij – gelet op het oorspronkelijke idee - aan een ieder de oproep: 
Neem je eigen liedboek mee! 
Dan blijven de liedboeken in het halletje vrij voor gasten en kan de commissie 
van ontvangst nog gastvrijer gasten begroeten. 
 
De liedboeken hebben een behoorlijk gewicht. Voor hen die het bezwaarlijk 
vinden om hun liedboek steeds heen en weer mee te nemen, zal een plek 
worden gemaakt waar de persoonlijke liedboeken achter kunnen blijven. 
 

Jet de Lange,voorzitter CvK 

Kerk in Actie 
 

         Werkgroep -  

 
We kijken eens terug op de 40-dagentijd “open je handen” en daarna. 
 
Als werkgroep zijn we actief geweest zowel met de voorbereidingen als met de 
uitvoering van de verschillende activiteiten: 
 

 De solidariteitsmaaltijd, over hoe we omgaan met onze gevangenen.                                                                         
In de vorige Samen is daar al over geschreven. 
Er zijn weer heel veel paasgroeten kaarten verzonden naar de gevangenen. 
Uit reacties blijkt dat dit door de gevangenen bijzonder op prijs is gesteld. 
Daarvoor hartelijk dank. 
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 Uw aandacht is gevraagd voor kinderondergoed 
voor de kledingbank. Fijn dat daar flink op is 
gereageerd. Zie daarvoor de reactie van de 
kledingbank elders in Samen. 

 De spaarpotkerk heeft er weer gestaan en daar is 
royaal gebruik van gemaakt voor COME, 
waardoor we op de gemeenteavond over COME, 
een mooi bedrag  konden toezeggen. Zie 
daarvoor het verslag dat Kim van der Knijff heeft 
gemaakt over deze zeer geslaagde 
gemeenteavond. 

 De spaardoosjes zijn weer opgehaald en hebben 
een bedrag van ruim €80 opgebracht. Dit geld 
wordt toegevoegd aan de 40dagencollectes voor 
Bangladesh.  
 

De werkgroep wil u dan ook hartelijk danken dat u de handen heeft weten te 
openen. Dat maakt ons weer enthousiast om hier met plezier mee door te gaan.  
Namens de werkgroep, 

Klaas van Hamburg 

COME 
 
Woensdagavond 8 april is er een bijeenkomst geweest met Palestijnse en 
Israëlische jongeren in het kerkhuis. Het was 
een zeer geslaagde avond met een grote 
opkomst. Na de ontvangst van de comitéleden 
door de gastgezinnen, de KIA en een aantal 
leden van de kerkenraad, is er met zijn allen 
gegeten. Paulina bedankt voor de heerlijke 
maaltijd! Tijdens het eten werd er gezellig 
gepraat en kwamen de eerste vragen en 
verhalen al op tafel. Om 19:30 liep het kerkhuis 

vol en om 19:45 zijn we begonnen met het 
programma van de avond. Maaike Hoffer 
heeft namens COME uitgelegd wat het doel 
is van de stichting en wat het doel is van de 
seminars die de stichting jaarlijks 
organiseert. Daarna is de grote groep 
opgedeeld in twee groepen om wat meer 
ruimte te krijgen voor vragen. In elke groep 
een comitélid met een andere achtergrond. 
Een joods- Israëlische, een palestijns-

Israëlische en een palestijn uit de Westbank. Verschillende achtergronden met 
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verschillende verhalen. Vragen waren er genoeg en de comité leden namen de 
tijd om alle vragen te beantwoorden. Grote indruk maakte het verhaal van één 
van de comitéleden op de vraag of het mogelijk is om vanuit de Westbank met 
iemand uit Israël te trouwen. Een van de comitéleden uit de Westbank vertelde 
dat hij een verloofde in Oost Jeruzalem heeft, maar dat het erg lastig is omdat zij 

niet naar de Westbank kan verhuizen 
aangezien zij dan haar ‘verblijfsvergunning’ 
in Israël verliest. Hij kan daarentegen niet 
naar Oost  Jeruzalem, want vanuit het 
bezette gebied naar Israël gaan is 
onmogelijk. Een normale vraag, die meteen 
laat zien dat het leven daar een stuk 
ingewikkelder is dan het leven dat wij hier 
kennen.  
 

De situatie is op dit moment niet ideaal te 
noemen. De zomer van 2014 was een 
moeilijke periode. Wel werd er het woord 
‘hoop’ uitgesproken. De hoop op een betere 
toekomst. De hoop op minder conflicten en op 
een meer vreedzame samenleving. Op de 
vraag of COME door moet gaan met het 
organiseren van de seminars antwoorden 
alle comitéleden volmondig ‘JA’. Het was 
een zeer bijzondere avond met 
indrukwekkende verhalen. Ook de ervaring in gastgezinnen was erg leuk. Een 
hele nacht rondspoken om te genieten van een warm bad. Water is in Israël erg 
kostbaar, dus een bad nemen zit er voor velen niet in. Hier in Nederland de 
gelegenheid om (’s nachts) nog even te genieten van een bad, wat één van de 
gastgezinnen een korte nacht bezorgde. ’s Morgens lekker ontbijten en daarna 
nog even foto’s maken bij de kaasboer. Als afsluiting hebben we nog een kop 
koffie gedronken en daarna was het tijd om afscheid te nemen. 
Een van de comitéleden  waar ik nog contact mee heb zei: ‘als mensen vragen 
naar mijn reis naar Nederland, vertel ik ze als eerste over Didam’. Voor mij een 
bevestiging dat het een geslaagde avond was.  
 
Nieuwsgierig geworden voor een reis naar Israël? COME biedt de mogelijkheid 
om in 2016 een georganiseerde reis door Israël te maken. Daarnaast willen wij 
voor de jongere generatie zelf een reis organiseren naar Israël. Interesse? Laat 
het me weten via kimknijff@hotmail.com.  

Kim van der Knijff 
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De Kledingbank 
 

Uit het jaarverslag 2014 van de Kledingbank…. 
Wat vanuit de gezamenlijke kerken is geïnitieerd is in bijna 2 jaar tijd uitgegroeid 
tot een zelfstandige stichting, die geheel op vrijwilligers draait.  Vanuit de kerken 
wordt dit initiatief met raad en daad ondersteund en is ook als diaconaal project 
in de beleidsplannen meegenomen. 
De doelstelling van de kledingbank is om kleding door te geven aan mensen, die 
de kleding hard nodig hebben, maar zelf niet de middelen hebben om ze te 
kopen.  Hiermee wil de kledingbank een steentje bijdragen aan de 
armoedebestrijding in Montferland en omgeving. 
De mensen, die voor de kledingbank in aanmerking komen zijn diegenen die 
door verwijzing van een hulpverlener gebruik maken van de voedselbank.  
Mensen met minimaal leefgeld. Zo heeft bijvoorbeeld een gezin van 4 personen 
samen per dag € 11,- te besteden voor eten, kleding, ontspanning en dergelijke.  
Ook mensen die geen gebruik maken van de voedselbank, maar financieel wel 
aan deze normen voldoen,  kunnen door een hulpverlener aangemeld worden bij 
de kledingbank. 
“Onze winkel” biedt de mogelijkheid om veel kleding netjes op te hangen of 
geordend op schappen te leggen, zodat er een goed overzicht is van wàt er 
aanwezig is voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes.  De complimenten van 
bezoekers, kledingbrengers en cliënten zijn dan ook niet van de lucht.  Naast de 
winkel beschikken we ook over een opslagruimte achter de winkel. Daarnaast is 
er, dankzij connecties van een bestuurslid, de mogelijkheid om de grote 
voorraad van  zomer- of winterkleding onder te brengen in een bedrijfshal, waar 
dankbaar gebruik van wordt gemaakt.  
Onze kledingbank werkt met een vaste groep vrijwilligers van om en nabij de 30 
mensen.  Iedereen vindt het dankbaar werk.  
 
Het jaar 2014 was een erg druk jaar. In totaal kregen we 1257 cliëntpersonen 
over de vloer, met een ongekende piek in december. Tijdens de laatste twee 
weken van december werden er zo’n 150 mensen nog aan kleding geholpen.  
De dankbaarheid  van cliënten is hartverwarmend. Na uitgiftes ben je als 
vrijwilliger vaak geroerd of aangedaan door de verhalen die men je toevertrouwt.  
 
Mocht u een keer een kijkje willen nemen in ‘onze winkel’ dan bent u van harte 
welkom, op woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur.   
Op deze dagen kunnen kleding, handdoeken, hoeslakens en dekbedovertrekken 
ingeleverd worden.  
Adres: Lockhorstraat 10, Didam.  
 
Voor meer informatie, bezoek onze Website: www.kledingbankmontferland.nl 
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Op 10 mei wordt er  tijdens de kerkdienst weer gecollecteerd voor de 
Kledingbank. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De Diaconie 
verdubbelt de opbrengst. 

Nees Biemond secr. Diaconie 

Bedankt!! 
 
Al wéér werd de Kledingbank aangenaam 
verrast! Deze keer met een grote 
verzameling van zo'n 100 stuks 
bontgekleurde, vrolijke kinderslips, hipsters 
(de nieuwste trend!), hemdjes, boxershorts 
en zelfs sokken, die door de actie van de 
werkgroep Kerk in Actie tijdens de 
veertigdagentijd bijeen werd gebracht door 
gemeenteleden. Voor de Kledingbank is 
juist deze verrassing een heel welkome 
ondersteuning, want het aangeboden 
kinderondergoed is vaak verwassen en 
daardoor niet meer geschikt voor een 
"tweede leven". 
En ....... hoe leuk is het niet als je als 
vrijwilliger van de Kledingbank een jongen of een meisje iets nieuws en hips kunt 
aanbieden tijdens een uitgifte van kleding! De kinderen (én hun billen) gaan er 
blij onze deur mee uit! 
 
Een mooi plaatje toch?! 
Namens al onze jonge en kleine cliënten: heel, heel hartelijk bedankt! 
 

Arja Schep - van der Klis, 
Voorzitter Kledingbank Montferland 

 

Landelijke Pastorale Dag  
 

 
 
Op 18 april 2015 werd deze dag in samenwerking tussen de Protestantse kerk 
en het ouderlingen blad voor de 4e de keer georganiseerd. Dit jaar vond de dag 
plaats in scholengemeenschap “ De Goudse Waarden” in Gouda. 
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Het thema was kiezen voor de eigen gemeente, de eigen wijk, het eigen dorp, 
voor het pastoraat ‘om de hoek’. De kracht zit in de kwaliteit, niet in de kwantiteit. 
Zien we de mensen met hun vragen en noden? Welke behoeften hebben zij als 
het gaat om aandacht, ontmoeting en gesprek rond levensvragen? Op welke 
manier kunnen we hen als kerk nabij zijn? Pastoraat is ook altijd dichtbij jezelf: in 
de pastorale ontmoeting blijf je zelf niet buiten beeld. Het raakt je, stelt je vragen 
en verrijkt je. 
 
Als deelnemer had je de keuze uit twee inleidingen. Ds. Rob Visser, de 
stadsdominee van Amsterdam en prof. Henk de Roest, hoogleraar Praktische 
Theologie. Zij belichtten elk uit hun eigen invalshoek de thematiek. 
 
Het programma begon om 10.00 uur in de aula of gymzaal, afhankelijk van de 
keuze voor inleider, met een liturgische opening. 
 
Zelf koos ik voor de inleiding door Prof. Dr. Henk de Roest, omdat Annette ons 
eerder kennis had laten maken met een artikel van hem, dat ik erg interessant 
vond. Hij probeerde in drie kwartier iets neer te leggen, waar ik zeker 1 ½ uur 
voor nodig had om te bevatten. Als ik het mag samenvatten, kwam het er op 
neer dat hij zag dat het van belang is dat informele groepen een bron van sociale 
cohesie zijn. Waarbij identificatie, vertrouwen, loyaliteit en saamhorigheid bij 
elkaar komen. Als geloofsgemeenschap is het leren in kleine groepen, in de 
vorm van bijbellezers, zingen en samen eten essentieel voor het ontstaan van 
3de plekken, ontmoetingsplekken. 
 
Volgens mij kunnen wij als geloofsgemeenschap in Didam trots zijn op de vele 
informele groepen, waarbij wij ons kunnen aansluiten naast de reguliere 
zondagse diensten. 
 
Na de inleiding had ik van te voren een drietal workshops uitgekozen. Je kon 
kiezen uit een kleine 40 workshops. Tussendoor werden er nog materialen op de 
informatiemarkt aangeboden. Verder werden wij prima voorzien van eten en 
drinken, wat bij de prijs inbegrepen zat. 
 
Om 16.00 uur werd de dag gezamenlijk afgesloten in de aula. Een inspirerende 
dag met leuke ontmoetingen. De moeite waard. Wie gaat er volgend jaar ook 
mee? 

Dieneke Ros 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 juni 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Grote Schoonmaak! 
 

 
 
Colette, Colijn en Cato Wenting 
hebben ons heel goed geholpen met 
schoonmaakwerkzaamheden van de 
kerk. Nel, Gijs, Lerus, Meta en Nees, 
hartelijk dank! 
En het was ook nog erg gezellig! 

                             
                                    Dieneke Ros 

 

All Together 
 

 
 = Uniek 
 

Dat is het thema van het concert dat op zaterdag 6 juni wordt gegeven in onze 
kerk! 
De jongeren hebben de te zingen nummers uitgezocht en zullen tijdens het 
concert tekst en uitleg geven over hun idee van “uniek”. 
Wij nodigen u allen dan ook van harte uit om dit unieke concert bij te wonen! 
 
Kaartjes kosten €6,= per stuk, kunt u bestellen via alltogether@pkn-didam.nl, op 
zondag na de kerkdienst en bij "de kaasboer”, Wilhelminastraat 31-c. 
Aanvang: 19:30 uur, kerk open vanaf 19:00 uur. 
 
De opbrengst is deels bestemd voor de kosten van het koor en deels voor het 
goede doel. Dat wordt tijdens het concert nader toegelicht. 
 
Wij hopen u op 6 juni te mogen begroeten. 
 
Namens de concertcommissie, 

Arja de Kroon 
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Grensoverschrijdende wandeling  
Op vrijdag 29 mei is weer de jaarlijkse oecumenische wandeling tussen 
Nederland en Duitsland ter herdenking van de gesloten vrede na de Tweede 
Wereldoorlog. Dit jaar beginnen we in Nederland. Op die vrijdag starten we in ’s-
Heerenberg bij het monument van de Goede Herder om 16.00 uur. We lopen 
dan via Lengel naar Emmerich. Onderweg hebben we nog een paar korte stops 
met overdenkingen. De totale wandeling is 5 km en we eindigen bij de H. 
Geestkerk in Emmerich. Daar zal om 18.00 uur een gebedsdienst worden 
gehouden. Daarna is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een broodje 
met koffie. We eindigen uiterlijk om 19.30 uur. Voor vervoer terug naar ’s-
Heerenberg wordt indien nodig gezorgd. 
Nadere berichtgeving volgt nog in de lokale bladen, posters of website. Opgave 
is mogelijk bij diaken Theo Reuling ofs, telefoon 0316-225687 of e-mail 
t.reuling@parochiegabriel.nl.  

Theo Reuling ofs 
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Personalia 

Gevestigd 
 Dhr. G.J. Blom,   Oude Maatsestraat 14A 

 Mevr. S. Dorrepaal,  Anemonenstraat 21 

 Dhr. M. Hengeveld,  Roggeveld 14 
 

Verhuisd 
 Mevr. H. Beernink – Landman, Rozenstraat 44 naar Verheijstraat 2-27 

 Dhr. W. Lodewijk, Oude Beekseweg 63 naar Rozenstraat 44 

 Dhr. en mevr. G. Blom – Koster, Oude Maatsestraat 14A  
                                                    naar Zonnebloemstraat 6 

 Mevr. W. Blom, Oude Maatsestraat 14A naar Doesburgseweg 12 
     

Vertrokken 
 Naar Wehl, mevr. I. Smeenk,   Schuttersstraat 21 

 Naar Amsterdam, dhr. J.W. Schmidt,  Zuivelstraat 23 

 Naar Bennekom, dhr. J.T. Groefsema, De Plataan 163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
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


22 

 

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 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  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 2 -9-2015, 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  28-5 

Waar Mariakerk, 20:00 uur 

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

10 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
11 mei 19.45 uur All Together 
12 mei 19.30 uur Cantorij 
13 mei 19.30 uur Diaconie 

14 mei 10.00 uur Hemelvaart in de 'koffiezaal' 
17 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  

mw. H.G.A.J. Günther-van Dijk, Deventer 
18 mei 19.45 uur All Together 
19 mei 19.30 uur Cantorij 
21 mei 19.45 uur Kerk in Actie werkgroep 

23 mei 15.30 uur Pinksterdienst in Meulenvelden, r.-k voorganger  
24 mei 10.00 uur Pinksteren - Dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom 

31 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed,  
mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 

04 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k voorganger 
07 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
08 juni 19.45 uur All Together 
09 juni 19.30 uur Cantorij 
10 juni 19.30 uur Diaconie 

14 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
15 juni 19.45 uur All Together 
16 juni 19.30 uur Cantorij 
18 juni 19.45 uur Kerk in Actie werkgroep 

21 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
22 juni 19.45 uur All Together 
23 juni 19.30 uur Cantorij 
28 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. M. Baauw, Wichmond 

29 juni 14.00 uur Werkgroep Meulenvelden diensten 
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