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Voorwoord 
 

Bezinning op een persoonlijk gebed 
 
Mijn God, 
Ik hoef niet  
naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden. 
 
Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met U te praten. 
Al fluisterde ik heel zacht,  
Gij hoort mij reeds:  
want Gij zijt in mij,  
ik draag U in mijn hart. 
 
Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig, 

ik heb me enkel stil te houden,  
in mijzelf te kijken  
mij niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast. 
 
Als bij mijn broeder,  
bij mijn beste vriend,  
mag ik bij U vertoeven, 
U zeggen wat mij kwelt, 
U vragen mij te helpen: 
ik weet  
dat Gij mijn God en Vader zijt  
en ik -hoe onwaardig ook-  
uw kind. 

 
Teresia van Avila 
Uit: Eensgezind volharden in gebed. 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 augustus 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 28 juni t/m zondag 9 augustus 2015 

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

28 juni 2015 - 2e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Kirsten Schmidt 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 3:25-4:6; Marcus 5:22-43 
 
‘Hem even aan te mogen raken, zijn kleed alleen maar, bij de zoom’, zo luidt de 
tekst van lied 855. Het gaat om de details in beide lezingen, in alle tragiek: kleren 
die bezoedeld zijn, vrouwen die hun bestemming niet halen, hun toekomst door 
de vingers zien glippen. De kleine dingen doen ertoe, weet de pastor die tussen 
de grote verhalen door hoort over dat ene moment in het ziekenhuis dat op het 
netvlies bleef hangen, als zegen of als nachtmerrie. Voor Jezus is die ene 
aanraking een wereld van verschil. 
 

02 juli 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
 

05 juli 2015 - 3e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Jeugdwerk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Ezechiël 2:1-7; Marcus 6:1-6 
 
Elke zondag kent een eigen lied uit ons liedboek. Voor deze zondag is het lied 
882 ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’. Pieter Endedijk schrijft over dit lied: 
’Christus is omwille van de mens arm geworden, opdat de mens door zijn 
armoede rijk zou worden. Het is deze gedachte van die vreemde ruil die Paulus 
vaak verwoordt, o.a. in 2 Kor 8-9. (…) Susan Briehl (*1952) heeft de dubbelheid 
mooi verwoord in dit lied: God is heilig, glorierijk, machtig, luisterrijk, wijs, maar 
tegelijkertijd woont Hij in onze zwakheid, zodat wij die glorie, almacht, luister, 
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wijsheid, ja uiteindelijk het leven zelf kunnen aanschouwen. Dit lied is afkomstig 
uit het liedboek van de Evangelisch-Lutherse Kerk van Noord-Amerika en daar 
inmiddels geliefd.’ 
 

12 juli 2015 - 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 52:1-6; Marcus 6,6b-13 
 
Zomertijd is oogsttijd. Jaarlijks horen we in de zomertijd dit Bijbelgedeelte hoe 
Jezus zijn leerlingen uitzendt: het evangelie gaat de wereld in om daar iets 
teweeg te brengen, uitgezonden om gebrokenheid te helen. Aan de leerlingen is 
het gezag gegeven over  onreine geesten. Ze hebben weet van wat ten leven is 
en wat het leven vertroebelt. Alleen met hun woorden kunnen ze voortaan 
mensen hiervan genezen, tot inkeer brengen. 
 

19 juli 2015 - 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 23:1-6; Marcus 6:30-44 
 
Het evangelie gaat de wereld in en mensen vinden weer de koers in hun leven. 
Dat begint met delen. 
Voor 200 denaries had je veel brood kunnen kopen! Maar het verhaal gaat niet 
over gekocht brood, maar brood dat geschonken wordt. Delen vanuit wat 
voorhanden is, geven als een gift. Het verhaal vertelt over een andere 
wereldorde, die haaks staat op de ruilhandel waar economieën op gebaseerd 
zijn. Hier wordt verteld wat er werkelijk een gift is, het is een verhaal over de 
enorme kracht van de ‘homo donator’. Jezus geeft in het brood zichzelf, zoals we 
als mensen in een werkelijk cadeau aan de ander echt iets van onszelf geven, 
kwetsbaar zijn dus. 
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26 juli 2015 - 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 63:7-14; Marcus 6:45-52 
 
We lezen in het evangelie het prachtige verhaal van Christus die zijn leerlingen 
te hulp schiet bij hun angstige nachtelijke overtocht op het meer. De leerlingen 
zijn niet tot inzicht gekomen, hun hart was verhard. Angst overkwam hen in de 
stormachtige tijd. ‘Wees niet bang, ik ben het’, een zeer basaal Jezuswoord. In 
wezen ligt in het aannemen van dat woord ten diepste genezing, de stormen 
kunnen dan gaan liggen. Als mensen op een ernstige manier beschadigd zijn, 
wordt het moeilijk om te zien hoe we zelf anderen beschadigen. Ons oog heeft 
dan een blinde vlek, een zone op het netvlies van de waarneming van de realiteit 
is dan zonder visuele receptoren. Wonderlijk genoeg is de mens zich dat niet 
altijd bewust en denken we dat onze realiteit de enige ware is. We denken dus 
dat we in alle omstandigheden  in staat zijn om uit te maken wanneer we 
rechtvaardig of onrechtvaardig gehandeld hebben. Nu gaat het in de boot niet 
direct om rechtvaardig handelen, maar om de schrik Jezus zo nabij te zien. Ook 
die receptoren kunnen soms niet goed werken. Jezus kwam hen te hulp toen ze 
aan het zwoegen waren tegen de wind in. De hulp kwam voordat zij riepen, daar 
kan een mens behoorlijk van schrikken!  
 

02 augustus 2015 - 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Deuteronomium 10:12-21; Marcus 7:1-23 
 
Het lied van deze zondag is 217, een morgenlied. Pieter Endedijk schrijft 
daarover: ‘Oda Swagemakers (1916-2006) was benedictines in Schoten (bij 
Antwerpen) en schreef de tekst op een gregoriaanse melodie voor het 
morgengebed in de kloosters. De eerste regel is meteen fascinerend: ‘De dag 
gaat open voor het woord des Heren’. Dat wil niet alleen zeggen dat wij de dag 
openen met het woord van God, maar ook dat elke dag gewijd mag zijn aan het 
woord van God. Dat woord is – zoals de tweede regel zegt – ‘een zon die wij 
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zoeken’ en een kracht die wij van onszelf ontberen. In de 2e strofe is Psalm 139 
herkenbaar. Vanaf de 3e strofe richten we ons tot God en in de 4e strofe wordt 
het een gebed: dat ons doen en laten gedragen mag zijn door God. Het lied 
eindigt – zoals de oude Latijnse hymnen -  met een lofprijzing aan Vader, Zoon 
en Heilige Geest.’ 
 

06 augustus 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

09 augustus 2015 - 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 4:8-37; Marcus 7:24-30 
 
Twee teksten die gaan over geloofsvertrouwen. In beide is de wanhoop voelbaar 
van een moeder over haar doodzieke kind. In het evangelie lezen we over het 
geloof van de vrouw, een mooie mix van trots en deemoed. Zij is niet boos, niet 
beledigd, ze accepteert dat God soms de andere kant op kijkt – zo lijkt het. Het is 
een paradoxale manier van geloven – tegen God in en toch aan God 
vasthouden, zoals Job, en in de psalmen klinkt het ook. Zelfbewust staat de 
vrouw tegenover Jezus, helder en slim: ze draait zijn spreekwoord zo om dat Hij 
een ander zicht krijgt. Hij komt anders uit het gesprek dan Hij het is ingegaan. 
Voorbeeld voor menselijk dialoog. 
 

 Van de predikant 

 

Pelgrim zijn voor ‘even’? 
De zomer is begonnen. Velen gaan dan op pad, anderen gebruiken de rustigere 
tijd om terug te kijken en nieuwe plannen te maken. Sommigen gaan zelfs lang 
op pad, als pelgrims. Waarom? Vraag het aan verschillende mensen en je krijgt 
verschillende antwoorden. Er zijn talrijke redenen om op weg/tocht te gaan. Zo 
willen mensen bijvoorbeeld loskomen van hun vaste gewoontes en verlangen ze 
om het dagelijkse ritme eens te doorbreken. Nieuwe ervaringen met mensen en 
culturen kunnen verfrissend zijn en een andere kijk op je leven geven. Anderen 
gaan op pad om nieuwe tochtgenoten te ontmoeten en zo de ervaringen van 
onderweg te kunnen delen. De weg die hen samenbrengt helpt hen om op een 
andere manier met elkaar om te gaan, spontaner en los van de patronen van 
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thuis, maar ook minder verplichtend. Soms is het trekken op zich al een reden. 
Mensen willen hun lijf voelen en nieuwe energie op doen. Anderen hopen 
onderweg rust te vinden en hun gedachten te verzetten. Een wandeltocht schept 
de ruimte om te mijmeren en na te denken over zaken die je bezig houden. Op 
pad zijn helpt om bepaalde vragen te verhelderen, dingen te laten bezinken en 
rijpen. Voor sommigen kan een tocht ook een weg zijn tot een meer persoonlijke 
verdieping en een dieper gesprek met zichzelf en God. 
Als geloofsgemeenschap zijn we ook op een pelgrimspad. De pelgrimsweg is 
eigenlijk een beeld van onze levensweg en ook van de weg die we met elkaar 
gaan. We zijn in deze wereld onderweg, want de dingen om ons heen 
veranderen in snel tempo en dat vraagt om steeds opnieuw te kijken welke vorm 
erbij past. Hoe kijken anderen aan tegen ons als geloofsgemeenschap en welke 
vragen hebben zij zelf ten opzichte van geloof en zingeving? Boeiend om 
hierover het gesprek aan te gaan met elkaar. 
En voor de zomertijd wens ik u Gods zegen: 
 
Eeuwige 
Zegen de weg die voor mij ligt 
Zegen het pad waarop ik ga. 
Zegen alles onderweg 
Waarop mijn blik rust 
En wat mijn aandacht verrast. 
Maak elke klim voor mij veilig 
En elke bergpas open. 
Houd mij bij de hand 
En leid mij voort 
Door het donker naar het licht. 
 
 

Al vast vooruitkijkend 
Op de startzondag gaan we officieel onze gedenkhoek in gebruik nemen. De 
afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk erover gesproken in de kerkenraad en 
in de pastorale raad dat het wenselijk is om een plek in de kerk te hebben waar 
we twee speciale momenten in iemands leven kunnen gedenken. De doop en 
het sterven. In veel kerken bestaat zo'n plek al langer en zo hebben we ook 
verschillende vormen aangereikt gekregen. Allemaal hadden ze een speciaal 
boek en een kunstwerk. Voor de helderheid: het gaat hier niet om een 
administratieve vorm, maar om een plek van troost en vreugde, van pastorale 
aard dus. Zoals u al eerder hebt gelezen hebben we een boekdrukker bereid 
gevonden om een uniek boek voor Didam te maken, hand gezet en hand 
gedrukt. Het is een heel kunstwerk geworden. Dank aan Nees Biemond die dit 
met veel geduld heeft weten te realiseren. De namen zullen met de hand worden 
ingeschreven. Het glas in lood kunstwerk heeft tijdens de afgelopen viering van 
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Allerzielen al op de avondmaalstafel gestaan, ook dit krijgt een vaste plek in de 
gedenkhoek. We zijn blij dat na jaren van overleg we op de komende 
startzondag deze in gebruik kunnen nemen. 
  

Het is nog even maar de zomer gaat snel. Op woensdag 30 september 
organiseert de taakgroep eredienst een gemeenteavond. Mogelijk dat we 
dan iets meer kunnen vertellen over de aanschaf van nieuwe antependia, ingaan 
op de geschiedenis ervan en voor welke keuzes je komt te staan als je bezig 
bent om er vorm aan te geven. Mogelijk ook dat we u wegwijs maken in de 
nieuwe basisboekjes van verschillende ordes van dienst door het hele kerkelijke 
jaar. Op dit moment is de taakgroep bezig met de laatste, d.w.z. het boekje in de 
tijd van Epifanie. Ze zijn mooi vormgegeven en qua inhoud aangepast aan de 
verandering van onze geloofsgemeenschap, waarbij rekening is gehouden met 
de liturgische traditie. 
 
Met een grote groep kinderen en jongeren willen we in het najaar samen naar 
Amsterdam en zowel voor de kinderkerk als voor de jeugdkerk een 
programma samenstellen. Met beide groepen brengen we een bezoek aan het 
joods historisch museum en maken we een stadswandeling. Blij dat het gelukt is 
om de jeugdkerk op te richten en vorm te geven. Bijzonder was de ontmoeting 
die zij hadden op 3 mei in Oosterbeek met veteranen. Heel direct ontstonden 
gesprekken tussen twee generaties. Bij de overstap op 21 juni werden Sven, 
Bloesem en Dewi dan ook van harte welkom geheten. Dank aan ieder die 
meehelpt om zowel de kinderkerk als de jeugdkerk met veel enthousiasme te 
begeleiden. Mogelijk dat we in het komend seizoen starten met een project 
waarin jonge mensen van de ervaring van ouderen kunnen proeven en daarbij 
ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken …. 
 
En als laatste voorlopige plan voor het najaar, het opstarten van een 20+ reis 
naar Israël en Palestina. Het bezoek van jonge Israëli en Palestijnen hier in 
Didam heeft veel betrokkenheid achtergelaten. De Stichting COME, waar onze 
avondmaalscollecte voor bestemd is, heeft nu concrete gezichten gekregen en 
levensverhalen. Ze hebben ons uitgenodigd voor een tegenbezoek. Dit willen we 
nu proberen te organiseren. Heb je zin om in 2016 mee te gaan, meld je bij Kim 
v/d Knijff of bij mij. In de volgende SAMEN hoor je er meer over. 
 

Nog even terugkijken 
Op 10 juni namen we afscheid van Henk van Grol. Zo plotseling en volstrekt 
onverwacht is hij overleden. In een indrukwekkende viering hebben we hem 
herdacht als man van Paulina en vader van Dewi, als broer, als familielid en lid 
van onze geloofsgemeenschap. All Together en de Indonesische zanggroep 
zongen voor hem. Zingen als zegen en gebed, het gaf troost.  
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Op 29 mei een bijzondere wandeltocht van ’s-Heerenberg naar Emmerich, een 
oecumenische grensoverschrijdende pelgrimage. Elders in SAMEN kunt u het 
verslag lezen dat in een Duitse krant heeft gestaan. Ook dat is bijzonder om mee 
te maken, zo  aan een verbondenheid te bouwen die grensverleggend is. 
 

Vakantie  

In de zomermaanden breken de vakanties aan, zo ook voor mij. Ik zal zelf in de 
komende tijd 4 weken vakantie houden. Mocht ik er niet zijn, dan kunt u altijd via 
de scriba of de voorzitter van de kerkenraad contact zoeken. Zij helpen u binnen 
het mogelijke verder. Op zondag 6 september hebben we onze startzondag. Hoe 
deze eruit gaat zien, kunt u in het komende nummer lezen. Achter de schermen 
zijn de voorbereidingen weer in volle gang. We hebben weer een mooi 
middagprogramma. 

ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 
 
Dit woord was de titel van het concert van All Together. Het woord 
past ook bij Henk van Grol die ons zo plots is ontvallen. Het was 
goed te ervaren dat zovelen aanwezig waren bij de uitvaartdienst 
om hem zodoende een laatste eer te bewijzen en om er als steun 
te zijn voor diegenen die hij achter moest laten.  
 

Terugkomend op het concert van All Together, het werd een 
uniek concert. Startend met het stil staan bij het overlijden. 
Zingend met een rouwbandje om de arm en een aangepast 
programma omdat een lied als “Celebrate” niet toepasselijk 
was. Nu werd geëindigd met de zegenbede van St Patrick, 
opgedragen aan Paulina, die anders had meegezongen, en 
aan Dewi.  
Diezelfde zegenbede was niet lang daarvoor meegegeven 
aan Ans en Ap Steenblik als laatste groet van onze 
gemeente voor een pelgrimsreis naar Santiago de 

Compostela. Wij hopen dat zij een unieke reis zullen hebben en verrijkt met 
verhalen, die zij ongetwijfeld met onze gemeente zullen delen, terugkomen.  
 
In de afgelopen periode is er op Hemelvaart een huiskamerdienst gehouden. 
Deze dienst is als bijzonder verrijkend ervaren. De kerkenraad heeft naar 
aanleiding van deze positieve reactie van gemeenteleden besloten volgend jaar 
de dienst op Hemelvaart ook zo in te roosteren, eveneens om 10.00 uur.  
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Inmiddels zijn we in de zomer aangeland. Ook deze zomer zal onze eigen 
predikant weinig voorgaan omdat dit zo ingeroosterd is. Hetzelfde zal gebeuren 
in de zomer van 2016. De kerkenraad heeft het preekrooster voor 2016 
goedgekeurd en, evenals als voorgaande jaren, ervoor gekozen dat de eigen 
predikant in 5 bijzondere diensten (kerst-, paascyclus) zal voorgaan. Het gevolg 
hiervan is dat in de zomerperiode, zoals hierboven genoemd, vooral 
gastpredikanten zullen voorgaan. Daarnaast is de kerkenraad akkoord gegaan 
met vier ruildiensten met predikanten uit de Liemers. Dit betekent dus dat op een 
aantal zondagen tussen Pasen en Pinksteren 2016 andere predikanten in onze 
gemeente zullen voorgaan en onze eigen predikant voor zal gaan in de Liemers. 
Al deze gegevens zijn naar Janny Horjus gegaan. Zij zal er weer voor zorgen dat 
er elke zondag, als de eigen predikant niet voorgaat, iemand bij ons op de 
preekstoel staat. Een onzichtbare taak, maar wel een heel belangrijke.  
 
In de zomertijd maken we gebruik van de zomerliturgie. De taakgroep Eredienst 
heeft een vernieuwde zomerliturgie aan de kerkenraad voorgelegd en deze is 
goedgekeurd. De taakgroep heeft er op gelet dat acclamaties niet alleen 
passend zijn qua tekst maar ook goed zingbaar zijn voor de gemeente. Zoals u 
gewend bent worden voor en achterzijde voorzien van respectievelijk een 
afbeelding en symbolen.  
De zomer is uiteraard een periode van vakantie, van andere dingen doen dan 
gewoonlijk. Ik wens u een goede tijd toe. 

Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 

Solidariteitskas 2015 
Onlangs is bij gemeenteleden een enveloppe met een brief in de bus bezorgd 
over de Solidariteitskas 2015. De Solidariteitskas van de landelijke Protestantse 
Kerk wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke 
gemeenten. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een 
beroep op doen. Bijdragen uit de solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld 
om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we 
samen en delen we met elkaar. De bezorgde brief vertelt u hierover. Wilt u meer 
weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk 
op de website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas. 
Een klein aantal gemeenteleden heeft al gereageerd met een overschrijving. 
Graag wil ik een ieder die nog niet heeft gereageerd, uitnodigen een bijdrage 
aan de Solidariteitskas te leveren. Namens het College van Kerkrentmeesters 
(CvK) wil ik u hiervoor hartelijk dank zeggen. 

Jan Kapteijn 
penningmeester 
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 College van Diakenen 

Dringende oproep van de Diaconie 
De diaconie is dringend op zoek naar versterking. Per 1 juli legt Arrie van der 
Vliet, na acht jaar in functie te zijn geweest,  zijn ambt neer als voorzitter van de 
Diaconie. 
We houden dan een College van Diakenen over van drie personen. Dit is niet 
wenselijk en zeer zeker niet werkbaar. Daarom onze dringende vraag: wie voelt 
zich geroepen om samen met ons de schouders te zetten onder het diaconale 
werk? Wie is bereid om samen met ons tijd en energie te steken in projecten en 
andere werkzaamheden? Laat het ons weten!  Ook bestaat de mogelijkheid om 
zich in te zetten als diaconaal medewerker, of projectmatig ondersteuning te 
verlenen aan een activiteit 
Neem gerust contact op met ondergetekende,  zodat uitleg kan worden gegeven 
over wat er zo al door de diaconie wordt gedaan. 
Namens de Diaconie, 

Nees Biemond tel. 0316-223687 
Email: diaconie@pkn-didam.nl 

Kerkinactie 

Werkgroep-  
 

De leden van de de werkgroep Kerk in Actie zijn aangeslagen door het 
plotselinge overlijden van Henk van Grol. 
Zijn overlijden heeft ons allemaal erg geraakt. Henk was dan wel geen lid van 
onze werkgroep, maar wel als man van Paulina steeds op de achtergrond 
aanwezig. Vaak samen met hun dochter Dewi en erg betrokken bij het reilen en 
zeilen van ons werk. 
Wij willen ons in gebed aansluiten bij de tekst in de rouwbrief  van Henk: 
 

Vrees niet, want Ik ben met je,  
kijk niet angstig rond, want Ik ben je God;  
sterken zal Ik je, ja helpen zal Ik je,  
ja je vasthouden met mijn rechterhand  
vol gerechtigheid.  

Jesaja 41 : 10 
 
Paulina en Dewi, heel veel sterkte toegewenst, Henk zal altijd een plekje in ons 
hart houden. 

Namens de werkgroep, 
Klaas van Hamburg 
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Project samenwerking 
Onze werkgroep is in contact met de diaconie van Doesburg/Angerlo. Wij willen 
proberen om tot een mogelijke samenwerking voor een gezamenlijk project te 
komen. De eerste gesprekken zijn hoopvol voor beide kanten. We gaan dus 
enthousiast verder. De voordelen zijn dat je dan gebruik kan maken van elkaars 
sterke punten. Je kan het project grootser aanpakken. We willen met het nieuwe 
project zoveel mogelijk contact proberen te hebben, om dan maximaal  
informatie over het project te ontvangen. Het is dan ook mogelijk dat wij de 
mensen in en om het project over ons informeren.  
In september verwachten wij met concretere plannen te kunnen komen. 
 

Het levert veel geld op!!!! 

Postzegels en kaarten sparen 
U kunt postzegels en kaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en 
de Gereformeerde Zendings Bond. Vrijwilligers sorteren de postzegels en 
kaarten met veel zorg en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels 
via een aantal verkoopadressen in Nederland en verkopen ze via nationale en 
internationale beurzen. De kaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen 
en via websites als Marktplaats.  

Oude mobieltjes sparen  
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Kerk 
in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal €3,50.  

Oude cartridges sparen  
Voor elke bruikbare cartridge (inktpatronen) ontvangt Kerk in Actie een 
vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges 
zijn welkom.  

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen 
U kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen 
voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaren en verzamelaars. 
 
In 2014 brachten de postzegels en kaarten € 28.675 op. De inzameling van 
mobieltjes, cartridges en oud en buitenlands geld leverden in 2014 € 2935,35 op.  
 
Bij de ingang van de kerk staan boven de liedboeken de bakjes waar u e.e.a. in 
kunt doen. Wij zorgen dan weer dat het op de bestemde plaats komt. 
 
Namens de werkgroep, 

Klaas van Hamburg 
voorzitter. 



14 

 Ökumenischer Gebetsgang 
 
Es ist eine schöne Tradition geworden: Seit 2008 treffen sich einmal im Jahr 
Holländer, Deutsche, Katholiken, Protestanten, Kinder und Erwachsene zu 
einem Gebetsgang über die Grenze. Im Wechsel geht es von ´s-Heerenberg 
nach Emmerich und in umgekehrter Richtung. Verschiedene Kirchen in 
Emmerich, Hüthum und Elten  waren bisher schon Ziel oder Startpunkt. 
 
Am 29. Mai dieses Jahres war der Ausgangspunkt das Denkmal vom „Guten 
Hirten“ in ´s-Heerenberg,  das an die Ermordung von zwei niederländischen 
Geistlichen durch die Nazis erinnert. Beim Überschreiten der Grenze gab es eine 
kurze Besinnungspause, in der Pastorin Annette Melzer aus Didam mit einem 
Text von Martin Buber daran erinnerte, dass Verständigung und Frieden 
zusammen gehören. 
Weiter ging es vorbei an Feldern und Wiesen zum Wegekreuz am 
Kapellenberger Weg, wo Pfarrer Dr. Martin Neubauer von der Emmericher 
Christuskirche  mit den Teilnehmern einen Psalm wechselweise in 
niederländischer und in deutscher Sprache las. 
 
Ziel war in diesem Jahr die 
Heilig-Geist-Kirche, in der 
Pfarrer Bernd de Baey 80 
Teilnehmer zum 
ökumenischen Gottesdienst 
in beiden Sprachen 
begrüßte. 
Pfarrer Dr. Schneider erklärte 
den Gästen die 
Besonderheiten dieser 
modernen Kirche, in der das 
Zweite Vatikanische Konzil 
seinen baulichen Ausdruck 
gefunden hat. Der 
evangelische Pfarrer Frans 
Gijsel aus ´s-Heerenberg sprach danach eindrucksvoll über das wechselhafte 
Schicksal der Menschen dieser Grenzregion im vergangenen Jahrhundert. Sie 
mussten, wie im Psalm 23 geschildert, durch ein „finsteres Tal wandern“,  bevor 
sie auf „grüne Auen“ gelangen konnten. 
 
Der Tag klang  im „Treffpunkt Heilig-Geist“ mit zahlreichen Gesprächen und 
Begegnungen aus, bei denen die unterschiedlichen Sprachen offenkundig kein 
Hindernis darstellten. Einige Frauen aus der Christophorus -Gemeinde hatten 
ein buntes Buffet vorbereitet, das gerne angenommen wurde. 
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Die Tatsache, dass die Teilnehmerzahlen von Jahr zu Jahr steigen, zeigt auch, 
dass der ökumenische Gedanke vielen Menschen am Herzen liegt. Schon heute 
freuen sich die Teilnehmer auf den Gebetsgang im nächsten Jahr, der von 
Emmerich nach ´s-Heerenberg führen wird. 

(Ingezonden door ds. Annette Melzer) 
 

Jeugdgroep 
Afgelopen zondag 3 mei zijn we met enkele jongeren van onze jeugdkerk en 
enkele begeleiders in het kader van 70 jaar bevrijding naar het Airborne museum 
in Oosterbeek geweest. We hadden een meet en greet met een 90 jarige militair 
die paratrooper was geweest tijdens de oorlog. Hij was vlak voor de slag om 
Arnhem gedropt in de bossen van Oosterbeek. 
Hij was na drie dagen echter krijgsgevangen gemaakt. Hij had zichzelf met twee 
van zijn maten verraden door in een gat in de grond te gaan slapen. Ze hadden 
echter te hard gesnurkt waardoor de Duitser bezetter hen had gehoord en ze 
krijgsgevangen waren gemaakt. 
Deze militair was vervolgens naar Duitsland gebracht waar hij in het Ruhrgebied 
in de mijnen moest werken.  
Eén van de vragen die werd gesteld was wat de militairen te eten kregen. Hij 
vertelde dat ze aardappelsoep aten en daarbij werd de soep aangemaakt met 
bloembollen. Deze 
bloembollen 
herinnerde onze militair 
zich echter nog van 
voor de oorlog, want 
hiervan maakten ze in 
Engeland 
behangplaksel. Het 
gevolg was dan ook 
dat de soep aan de 
tanden bleef kleven en 
dat was erg lastig want 
men had geen 
tandpasta of een tandenborstel. Men moest de tanden schoonmaken met de 
handen.  
We hebben een indrukwekkende middag gehad en mochten met de militair op 
de foto. 
          Pieter Jan van den Berg 
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Santiago de Compostela 
Op 26 mei zijn we vertrokken op de fiets van Didam naar Santiago de 
Compostela. Tijdens de mooie viering op 1e Pinksterdag werden we verrast door 
het koor met het zingen van de zegenbede van St. Patrick. De kinderkerk had 
ook een mooie verrassing in de vorm van een mobile. 
     
Bij onze overtocht over de Rijn bij Millingen stonden Meta en Lerus ons om 8.00 
uur uit te zwaaien. Onze rugzak is gevuld met goede wensen en warme 
herinneringen bij het vertrek.  
 
Als we dit schrijven zijn we een stukje voorbij Poitier. Het gaat allemaal goed. De 
eerste 10 dagen hebben we vanwege de kou overnacht bij vrienden van de fiets, 
pelgrimshuizen en Gites. Dat heeft mooie ontmoetingen gegeven. Daarna 
konden we kamperen. Afgelopen nacht hebben we in een abdij van de 
Benedictijnen geslapen. 
Dat was een goede 
keuze, want het regende 
vannacht behoorlijk. 
 
De hele reis is een 
bijzondere ervaring. We 
hoeven alleen te zorgen 
dat we eten en een 
slaapplaats hebben. Er 
komen iedere keer 
mensen op ons pad, die 
spontaan aanbieden te 
helpen. Al is het maar 
met het wijzen van de 
weg. We gaan komende 
weken naar de Westkust van Frankrijk om daarna via de Pyreneeën naar 
Santiago te gaan. 
 
We wensen jullie alle goeds, hartelijke groeten, 
                                                                                             Ap en Ans Steenblik 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 augustus 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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G'd spreekt ook vandaag tot u 
(Jesaja 43) 
  
1 Welnu, dit zegt JHWH, 
   die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
   Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
   ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 
2 Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
   of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
  Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
  de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3 Want ik, JHWH, ben je G'd, 
   de Heilige van Israël, je redder. 
  
                                                                                           Groet , Marco Lenting 
 
 

Triduüm in Didam 
Maandag 7 en dinsdag 8 september 2015 wordt het jaarlijkse Triduüm 
gehouden, de ontmoetingsdagen voor zieken, ouderen en alleenstaanden. 
Deze dagen worden gehouden bij Jan & Jan en beginnen om 9.30 uur.  
’s Middags om 15.30 uur eindigen deze  dagen. 
  
Tijdens  het Triduüm zijn er vieringen, inleidingen en is er tijd voor ontspanning  
en tussendoor is er koffie, een drankje en een lunch. Maar bovenal is er de 
ontmoeting met elkaar. 
 
De dagen zijn kosteloos maar een vrije gift tijdens de collecte is zeer welkom. 
 
Het lijkt nog ver weg, maar schrijf deze data alvast in uw agenda of op de 
kalender, zodat u het niet vergeet. 
 
Wilt u zich aanmelden, bel dan 0316-228847 of 06-20187939 
 
Namens de werkgroep van het Triduüm,  
Dieneke Ros-Mullink. 
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Startzondag, 6 september 
 
Zondag 6 september staat de startzondag op het programma, 
houdt u deze dag vrij? 

Wij hopen op mooi weer en hebben wat leuks op 
het programma staan. Het is voor iedereen te 
doen! 
 
Mocht u zich vast op willen geven, graag!  
 
Als vanouds bij Anneke Ketterink, tel : 0316 221752 of via de 

mail : lakz@planet.nl 
Namens de Evenementencommissie, 

Arja de Kroon 
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Over God gesproken 
 
 

 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze ook op de 
website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl, klik op “over ons” 
en vervolgens op “Kerkblad SAMEN”. 
U kunt er ook direct naar toe via: www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen   

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

Bedankje 
  

 Geslaagd ! 
Wil jullie allen hartelijk danken voor de kaart die ik heb ontvangen van 
Dieneke Ros-Mullink, namens het pastorale team, met daarop “dat G’d jou 
nabij mag zijn op het pad dat jij mag gaan”, naar aanleiding van mijn slagen 
voor het HAVO diploma. 
Dank voor de mooiste wens die je kunt ontvangen! 

Groet, Nadal Lenting. 

 Lieve mensen, 
Wat ben ik verwend met kaarten, bloemen en zelfs maaltijden! 
Allen hartelijk dank daarvoor! 
Het gaat goed met mijn nieuwe knie! 

Een hartelijke groet, Giny Hagen. 

Overleden 
 5 juni 2015, Dhr. H.W. van Grol, Wilhelminastraat 59 

Gevestigd 
 Dhr. H. Karreman,     Kostersstraat 24 

 Dhr. en Mevr. G.Ros-Mullink en Mart,  Lieve Vrouweplein 3C 

Verhuisd 
 Dhr. W. Kossink, van Luijnhorststraat 16C, naar Meursweg 22 

 Dhr. B.A.J. Ros,  van Tatelaarweg 30, naar Tamboerstraat 17 

 Dhr. F. Rasing,  van Schuttersstraat 17, naar De Plataan 165 

Vertrokken 
 Naar Beek, Dhr. M.J. Froon, de Beuk 38 
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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 16-9, 21-10, 11-11, 16-12, 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  24-6,  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, 19:45 uur 

Wanneer 2-9, 7-10, 4-11, 9-12, 2016 : 6-1, 3-2, 2-3, 6-4 

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  6-10, 10-11 om 20:00 uur, 8-12 om 19:00 uur 

Waar Mariakerk, 20:00 uur 

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

28 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. M. Baauw, Wichmond 

29 juni 13.00 uur Werkgroep Meulenvelden diensten 

  14.00 uur Pastoraat  
02 juli 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen,  

      Doetinchem 

05 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
09 juli 19.00 uur Verjaardagsfonds 

12 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
19 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. G. Heijnen-Zemmelink, 

   Aalten 

26 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 

02 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. W. ten Boom, Didam 

06 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
09 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
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