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COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
beheerder A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  beheerder@pkn-didam.nl 
 

Kerkenraad: 
predikant mw. A.U. Melzer Heeghstraat 6 6942 PG T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
scriba mw. J. Dienske Zuiderlaan 45a Zevenaar 6905 AD T. 525884 kerkenraad@pkn-didam.nl 
Tevens adres voor toezending overlijdensberichten. 
 

Eredienst: 
voorzitter  J. de Jongh Hooiberg 12 6942 MN T. 228387 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 6941 RK T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 6941 SJ T. 221347 kinderkerk@pkn-didam.nl  
 

Pastoraat: 
voorzitter mw. D. Ros-Mullink Lieve Vrouweplein 3c  6943 BP   T. 06-20187939 pastoraat@pkn-didam.nl 
 

Diaconaat: 
voorzitter M.J. de Kroon de Ploeg 5 6942 LN T. 227957 
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  6942 ME T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerkinactie Vacature 
rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
 

Vorming & Toerusting: 
contactpers. mw. A.U. Melzer Heeghstraat 6 6942 PG T. 241979 dominee@pkn-didam.nl 
 

Financiën & Beheer: 
voorzitter mw. J. de Lange Zuivelstraat 23 6942PG  T0647867075  kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. NL41 RABO 0111 1014 68 
 

Oecumene: 
contactpers. W.P. Locher Rozenstraat 17 6942 WD T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
 

Jeugd & Jongeren: 
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG T. 227994 jongeren@pkn-didam.nl  
 

Publiciteit: 
redac.Samen D.J. Schep Karrewiel 10 6942 LK T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  NL41 RABO 0111 1014 68 van de Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN 
 

Autodienstregeling:   T. 06-20187939 
 

Gebruik Kerkruimtes:    
 A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  beheerder@pkn-didam.nl 
 

Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De 

opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de 

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
     Stand augustus 2015 
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Voorwoord 
 

 
Goede God, 
wees aanwezig 
bij uw mensen 
in handen die vasthouden 
en verzorgen 
in voeten die niet haasten 
maar meegaan 
richt ons op naar elkaar 
en naar de ander 
open onze ogen 
om te zien de blik 
in de ogen van de ander 
om te horen de stem 
achter wat wordt verteld. 
 

uit: Medemens 1, p.21 
tekst: Sjon Donkers 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 16 augustus t/m zondag 27 september 2015 

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

 
16 augustus 2015 - 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (zomerzending) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 35:1-10, Marcus 7:31-37 
 
Het wonder van de dove man in Marcus is, dat iemand echt zijn wereld 
binnenstapt. De mensen ‘doen’ maar met hem, nemen hem op sleeptouw, met 
de beste bedoelingen natuurlijk, maar steeds is er een glazen wand. Tot er 
iemand is die daar doorheen kan komen. De zeer fysieke communicatie van 
Jezus is de gebarentaal die de man verstaat. Dit indringende, ontroerende 
moment is ‘voorproeven’ van de uiteindelijk goede toekomst van God, zegt het 
evangelie. 
 
 
Van 23 augustus tot 27 september lezen we teksten in het spoor van de grote 
profeet Elia uit de bijbelboeken 1 en 2 Koningen. Zoals Mozes symbool staat 
voor de Wet, de richtlijnen voor een betrouwbare samenleving, zo is Elia niet 
slechts één van de profeten, hij is de profetie in eigen persoon, een stem die de 
reflectie op gang brengt van een betrouwbare samenleving en de krachten die 
dit dwarsbomen. Zoals je van Mozes niet kunt zeggen dat hij dood en begraven 
is, want tot aan de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is (Deut. 34:6), 
zo is Elia de levende stem van de profetie, ten hemel opgenomen (2 Kon. 2), 
vanwaar Hij komen zal. 
 

23 augustus 2015 - 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : i.v.m. vakantie geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 16:29--17:6, Marcus 8:1-21 
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Als Elia op het toneel verschijnt is de situatie van Israël (geo-)politiek gezien niet 
eens zo slecht, maar dat is niet het perspectief van het boek Koningen. Morele 
decadentie en afgoderij is aan de orde van de dag. Dat accepteert God niet 
meer en Elia wordt geroepen om koning Achab, wel de ergste 
vertegenwoordiger van de goddeloosheid, aan te zeggen dat er de 
eerstkomende jaren geen dauw of regen komen zal, tenzij hij, Elia, het zegt. 
Vanaf dat moment is Elia vogelvrij. …Droogte in Israël betekende toen 
hongersnood … en dat roept natuurlijk veel vragen op. 

 

30 augustus 2015 - 11e zondag van de zomer 
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 : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 1 Koningen 17:7-24, Marcus 8:22-26 
 
Elia moet zich verbergen en God zelf zorgt voor hem. Een explosief man, die 
Elia, vreemd met zijn lange haren en harige mantel. Het woord is zijn enige 
wapen en daarmee zet hij het ‘prototype’ van de profeet neer. In zijn schuilplaats 
is geen water en voedsel meer en hij zoekt zijn heil in het buitenland, niet ver 
van waar zijn vijand koningin Izebel vandaan kwam (Tyrus). Wanneer Elia dat 
stadje Sarefat binnenkomt, ziet hij een vrouw bezig hout te sprokkelen. Het gaat 
om leven en dood, vernemen wij, want de vrouw heeft niets meer. Elia trouwens 
ook niet. 
 

03 september 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. W. ten Boom, Didam 

 

06 september 2015 - 12e zondag van de zomer, Startzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 1 Koningen 18:20-40, Marcus 8:27-9:1 
 
Elia bevindt zich in een strijd met koningin Izebel, met als onderwerp de vraag of 
God heerser is. De armen en machtelozen hopen dat God de macht van de 
machtigen omverwerpt. De confrontatie van Elia met de Baälpriesters van Izebel 
wordt niet zijn ‘finest hour’. Koning Achab laat 100 profeten komen. Elia staat er 
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alleen tegenover, de enige profeet van de HEER die is overgebleven. Eén 
tegenover 100, een eenzame strijd? 

 

13 september 2015 - 13e 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 : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : 1 Koningen 19:1-21, Marcus 9:14-29 
 
Elia is opgebrand, burn-out, van het zware werk. Hij zoekt de eenzaamheid om 
zich te resetten. Het is alsof het verhaal van God ook zichzelf reset. Niet de 
Karmel maar de Horeb, niet in vuur en storm, maar in de suizende stilte bespeurt 
Elia uiteindelijk God. Eén van de meest aangrijpende teksten uit het Oude 
Testament.  

 

20 september 2015 - 1e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Ellen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : 1 Koningen 21:20-29, Marcus 9:30-37 
 
Als Jezus spreekt over zijn lijden, weten de leerlingen niet waar Hij het over 
heeft. Ze zwijgen – verlegenheid, onmacht, angst? Ze praten met elkaar, maar 
niet met Hem. Ze betrekken Hem, hun Leraar, niet in wat ze niet begrijpen … en 
daar tegenover staat het andere verhaal, profetie van Elia: het godsoordeel over 
Achabs huis is onontkoombaar verwoestend. Zware kost? Soms moet het zo 
hard gezegd worden – alleen zo kan het kwaad de wacht aangezegd worden.   

 

27 september 2015 - 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
Collecte : Solidariteitsfonds 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 2 Koningen 2:1-18, Marcus 9:38-50 
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Mozes en Elia zijn dé grote namen, die in de Messiaanse verwachting van Israël 
tot op de huidige dag voortleven. In 2 Koningen is de voortgang van het 
profetisch spreken tot Israël aan de orde en het gegeven dat de inbezitneming 
van het Land van Belofte als bevrijding geen unieke historische gebeurtenis is, 
maar een proces dat zich steeds opnieuw herhaalt. Elia krijgt een opvolger in 
Elisa, wel op een heel bijzondere manier. 

 

01 oktober 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

Van de predikant 
 

Om over na te denken 
Deze zomer begeleidde mij een dagboek van Henri Nouwen, kleine gedachten 
om de dag mee te beginnen of te eindigen. Het zet de dagelijkse gebeurtenissen 
soms in een ander licht, een soort pelgrimage in het dagelijks leven. Eén ervan 
was de volgende overdenking: 
 
‘Liefde is vruchtbaar.  Wij maken deel uit van een generatie die resultaat wil zien 
van haar werk. We willen productief zijn en met eigen ogen vaststellen wat er uit 
onze handen is gekomen. Zo gaat het echter niet in het koninkrijk van God. Vaak 
is er geen tastbaar resultaat van onze getuigenis voor God. Jezus zelf eindigde 
als mislukking op het kruis. Er was niets bereikt om trots op te zijn (- een 
zienswijze AM), maar zijn leven is vruchtbaarder dan je met mensenmaat kunt 
meten. Wij, die Jezus’ getuigen zijn, moeten erop vertrouwen dat ons leven 
vruchtbaar zal zijn, ook al kunnen wij dat nu nog niet zien. Misschien zijn de 
vruchten ervan pas zichtbaar voor degenen die na ons komen. Belangrijk is 
alleen dat we echt liefhebben. God zal onze liefde vruchtbaar maken, of we dat 
nu met eigen ogen kunnen zien of niet.’ 
 

Triduüm 
Het Triduüm 2015 is weer aanstaande, het is op 7 en 8 september. Het thema is 
dit jaar : “Met en voor elkaar” (wat kunnen mensen voor elkaar betekenen en wat 
doen ze voor elkaar of samen). Naast ontmoeting en ontspanning gaan we de 
deelnemers ook inhoud en bezinning aanbieden. Een deel van de inhoud is 
bijvoorbeeld het verhaal van deelnemers aan de Alp d’HuZes. Zelf zal ik in de 
openingsviering op 7 september om 9:30 uur voorgaan. Van harte welkom, u 
kunt zich opgeven bij Dieneke Ros. 
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Bezinning 
We starten dit jaar als kerkenraad met een bezinningstweedaagse op weg naar 
alle keuzes die voor ons liggen. Met veel plezier kijken we naar de uitdagingen 
en de zoektocht naar een vorm van kerkzijn dat een antwoord zou kunnen geven 
op het geloven in deze uitermate bewogen tijd. Bezinning die straks u allen 
uitnodigt om mee te denken, een boeiend proces! 
 

Antependia 
De taakgroep eredienst heeft samen met een vertegenwoordiger van het 
verjaardagsfonds een advies uit gebracht aan de kerkenraad voor de nieuwe 
antependia. Er is veel uitgezocht, op reis geweest naar verschillende bedrijven 
en uiteindelijk kwam er één als beste uit de bus. Op de gemeenteavond van 30 
september wordt het ontwerp toegelicht door Carien van Hedel die de opdracht 
heeft gekregen. www.carienvanhedel.nl 
 

Kunst en geloof 
Ook dit najaar zullen we stil staan bij kunstwerken die ons tot inkeer uitnodigen, 
tot uitwisseling van vragen en verhalen. De avonden worden ook deze keer 
afgesloten met een kort liturgisch moment. Drie avonden waarin deze keer 
verhalen centraal staan. Ze worden op heel verschillende manieren verbeeld. 
Brandend Braambos (16 oktober), de vader en twee zonen (10 november). We 
zullen samen kijken naar hoe kunstenaars uit verschillende periodes uitdrukking 
hebben gegeven aan deze thema’s. De derde avond (8 december) bereiden we 
ons voor op het Kerstfeest. De meditatie zal dan in de vorm van een licht labyrint 
zijn. Voor de avonden vragen we een onkostenvergoeding van 7,5 euro. Ze 
beginnen om 20.00 uur in het parochiecentrum van de Mariapastorie te Didam. 
U kunt zich opgeven via de mail: m.dijkman@parochiegabriel.nl of 
dominee@pkn-didam.nl 
ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 

Antependia en beleidsplan 
 
Op de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomer zijn Dinie Luitwieler en 
Janny Horjus aanwezig namens de taakgroep Eredienst en mede namens het 
verjaardagsfonds om de voortgang in de keuze van de antependia te 
presenteren: 
 

 Er is gekozen voor mevrouw Carien van Hedel: Atelier voor Kerkelijk Textiel. 
Deze mevrouw maakt een zeer betrokken, enthousiaste en kundige indruk.  

mailto:m.dijkman@parochiegabriel.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
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 Er zijn 4 voorstellen (rood, wit, groen en paars) 
gemaakt. Afmeting 60cmx2,36m. Motief is ong. 
35x35cm. Kleuren en stoffen zijn in samenspraak 
met mevrouw Van Hedel gekozen.  

 De maakster wil graag op de gemeenteavond 
vertellen over de achtergronden.  

 De doeken worden één voor één gemaakt in 
volgorde van het kerkelijk jaar, zodat bij een 
nieuwe periode het bijbehorende antependium in 
gebruik genomen kan worden. 

 
De kerkenraad stemt in met de keuze van de 
taakgroep. Als alles volgens planning verloopt dan is het eerste antependium 
rond de kerst gereed.  
Als u geïnteresseerd bent in het werk van mevrouw Van Hedel kunt u dat zien op 
haar website. De afbeelding die hier is afgebeeld is daar ook zichtbaar.  
 

Een nieuw beleidsplan 

 
De kerkenraad heeft in de afgelopen periode stil gestaan bij de vraag: hoe 
verder met het beleidsplan. Het antwoord is dat we het komend seizoen gaan 
gebruiken om dit plan gezamenlijk te gaan maken. Hoe we het precies gaan 
doen, moeten we nog vastleggen. Ik vertel u niets nieuws met de mededeling dat 
de wereld snel verandert. Waarschijnlijk ook niet dat na het internet, de social 
media, de volgende stap robotisering en kunstmatige intelligentie zal zijn, die 
grote gevolgen voor de samenleving zal hebben. Intussen is de kerk zelf ook 
onderhevig aan allerlei veranderingen. Je kunt je afvragen wie een helder beeld 
heeft van de toekomst en van de rol van de kerk in die sterk veranderde 
samenleving en hoe de kerk er over 15 jaar uit moet zien. Deze vragen kunnen 
we nog veel concreter maken door ze als volgt te formuleren: hoe vindt u dat de 
kerk er over 15 jaar uit moet zien? Wat vindt u daarin het belangrijkst? Wat voor 
een aanpak stelt u voor om dat nieuwe beleidsplan te maken? Dit kunnen vragen 
zijn die we u straks gaan voorleggen. We vinden het belangrijk dat u als 
gemeentelid meedenkt over het toekomstbeeld, meebeslist over hoe we het 
gaan aanpakken en wat belangrijk is in die aanpak. Vervolgens gaan we 
nadenken over de komende 4 jaar en het heel concreet maken. Bij dat concreet 
maken houden we het toekomstbeeld  in de gaten. Misschien denk u nu dat lijkt 
me best moeilijk. Het zou mij niet verbazen als het inderdaad niet eenvoudig zal 
zijn. Daarom is het van belang dat u ook mee doet, want juist u kunt net het 
verschil maken.    
 
Afsluitend wil ik op deze plek Arrie van der Vliet bedanken voor het werk dat hij 
de afgelopen 8 jaar heeft gedaan als ambtsdrager. We zijn hem daar zeer 
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erkentelijk voor. Gelukkig zal Arrie de website en de agenda bij blijven houden 
zodat u ook in de toekomst via dat kanaal goed geïnformeerd zult blijven. 

Johan Boelee 

 College van Diakenen 

Helaas geen enkele reactie ontvangen op onderstaande dringende oproep, 
vandaar nog een keer. 
 

Dringende oproep van de Diaconie 
 
De diaconie is dringend op zoek naar versterking. Per 1 juli heeft Arrie van der 
Vliet, na acht jaar in functie te zijn geweest,  zijn ambt als voorzitter van de 
Diaconie neergelegd. 
We houden nu 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 

 

Nieuwe Antependia 
 
Op de eerstvolgende gemeenteavond (30 september 2015) kunt u kennismaken 
met de ontwerpster van onze nieuwe Antependia. 
Zij zal ons uitleg geven over de techniek die zij gebruikt bij het maken er van, 
zoals de kleuren en de symbolen. 
Kortom alleszins de moeite waard om deze avond mee te maken. 
Wij danken daarom de inzet van alle gemeenteleden die een bezoek brengen 
namens het verjaardagsfonds en alle gevers voor hun waardevolle bijdrage. 
 
Namens de taakgroep Eredienst, 

Janny Horjus 
 
 
  

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Nieuws van het verjaardagsfonds 

Verslag van de vergadering d.d. 9 juli 2015. 
 
Er is bijeengebracht: 

Mevr.Westenberg €     78,50 
Mevr. Horjus €     15,00 
Mevr. Hermans €   156,50 
Mevr. Folmer €   155,00 
Mevr. Hendriksen €     28.00 
De heer Mintjes €     95.80 
 ------------- 
Totaal €   528,80 

 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. 
Heel veel dank aan de collectanten die u elke verjaardag weer bezoeken. 
 
Mevr. Hendriksen is een tijd ziek geweest maar heeft toch weer, wanneer 
mogelijk, de mensen bezocht. Petje af voor haar! 
 
Mevrouw Boon was niet aanwezig. 
 
Mevrouw Horjus had voorbeelden van de nieuwe antependia. Mevrouw Carien 
van Hedel heeft ze ontworpen en heeft opdracht gekregen om ze te maken. 
 
We hebben een tijd gesproken over de toekomst van het Verjaardagsfonds. De 
dames en heer kunnen u nu nog bezoeken, maar de gemiddelde leeftijd loopt 
wel erg op. Tevens heb ik aangegeven dat ik na de volgende vergadering ga 
stoppen. Ik heb deze functie overgehouden uit de tijd dat ik in het College van 
Kerkrentmeesters zat. Daarom geef ik dit weer terug aan de kerkrentmeesters, 
want daar hoort deze taak onder. 
Ik heb het met plezier gedaan en heb veel bewondering voor de collectanten. 
 
De volgende vergadering is gepland donderdag 15 oktober om 19.15 uur  
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet, 

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

 
Bijbelkring 

 
Op 2 september 2015 om 19.45 uur start de Bijbelkring onder leiding van  
Ds. Leen den Besten weer in onze kerk. Er is plaats voor nieuwe deelnemers! 

 
Wim Locher 

 
 
 
 
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze ook op de 
website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl, klik op “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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Startzondag 
 
Zondag 6 september staat de startzondag op het programma, 
houdt u deze dag vrij!!  
Wij hopen op mooi weer, hebben wat leuks op het programma 
staan, voor iedereen te doen! 
Na de kerkdienst verwachten wij u allen op het buitenterrein van 
de scouting, daar staat de koffie, thee en limonade klaar! U kunt 
daar naast het gebouw parkeren. 
 
Het programma zal er ongeveer zó uit zien : 
 

10:00 uur: kerkdienst 
11:00 uur: iedereen vertrekt op eigen gelegenheid naar het 
                 buitenterrein van de scouting, per fiets of met de  
  auto 
12:00 uur: start van de activiteiten 
15:00 uur: afsluiting, we eten gezamenlijk. 
 

 
OPGEVEN graag vóór 31 augustus, bij: Anneke Ketterink, tel : 0316 221752 of 
via de mail : lakz@planet.nl 
 
Namens de Evenementencommissie, 
            Arja de Kroon 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Zomertentoonstelling 
 
Beste Israëlvrienden, 
 
Vele bezoekers gingen u al voor. Tot 31 
augustus bent u van harte welkom op het 
Israël-centrum in Nijkerk voor een gezellig 
en leerzaam dagje uit!  
G'ds Samenkomsttijden (Lev. 23) in 
verdrukking  
  
Informatie: 
Tentoonstelling geschikt voor jong en oud. 
Te bezichtigen tot en met 31 augustus in het 
Israëlcentrum, Patroonstraat 1 in Nijkerk. 
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 
10 tot 16 uur.  
Toegang is gratis (inclusief consumptie en 
cadeau). 

Marco Lenting 

Concert All Together 
Verslagen van twee deelneemsters 

Verslag van Colijn: 
Zaterdagavond 6 juni was de avond van het concert. 
Ik had me er heel erg op verheugd! 
Eindelijk was het dan zover!! 
Het was zo leuk die avond dat het leek alsof de tijd omvloog. 
Ik vond het best spannend, maar kreeg geen tijd om zenuwachtig te worden. 
Toen we klaarstonden begonnen we ook al direct met zingen. 
We hadden heel erg goed geoefend (de puntjes op de i gezet), dus ik vond dat 
het heel erg goed ging. 
Zelf vond ik het leuk om samen te zingen met de kinderen van de Regenboog uit 
Wehl, en met All Together natuurlijk. 
Het mooiste lied vond ik Hiney Matov. 
Dit zongen we echt heel erg mooi met z'n allen in canon. 
We kregen een heel mooi applaus! 
Over 3 jaar mag ik al mee zingen met All Together. 
Daar kijk ik erg naar uit. 
 

Colijn Wenting 
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Verslag van Cato: 
Ik vond de avond van het concert heel erg leuk! 
Al veel maandagmiddagen hadden we geoefend in de pastorie van de Loilse 
kerk. 
Het lied van Fransiscus vond ik het mooist, omdat ik er zo rustig van word, en 
omdat de tekst zo mooi is. 
Omdat de vader van Dewi was overleden droegen we allemaal een zwart 
bandje. 
Ik had het in mijn vlechtjes gedaan. 
Dat vond ik best verdrietig. 
 
De volgende keer doe ik beslist weer mee! 

 
Cato Wenting 

 

Orgelmuziek 
 
Beste gemeenteleden, 
  
Iedere woensdagmiddag studeer ik op ons orgel, van ca. 14.00  t/m. 16.00 uur. 
U kunt komen luisteren en bekende liederen aan mij opgeven, die ik dan voor u 
kan spelen. 
Te denken valt aan o.a. Liederen uit het "Liedboek", "Johannes de Heer" en 
"Taizé". 
Voor de laatste bundel, kunt u mij eventueel bellen (06-30317416), want die heb 
ik niet direct voorhanden. 
  
(Met toestemming van zowel de C.v.K. als Rolf, speel ik al geruime tijd, zodat het 
orgel in mijn vingers ligt.)  
  
Omdat thuis een tamelijk groot orgel staat, bestaande uit 53 registers, verdeeld 
over 3 klavieren en vrij pedaal, kan ik thuis vooraf oefenen. 
Heeft u een specifieke wens, dan kunt u mij altijd bellen, zodat het mogelijk is de 
betreffende literatuur op te zoeken en in te studeren. 
  
Met broedergroet, 

Huib van den Dool 
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IK Reisgroep Doetinchem 
 

Paulus reis 2016  
 
De Interkerkelijke Reisgroep Doetinchem organiseert volgend jaar een 12-
daagse reis door Griekenland in de voetsporen van Paulus. Dit is de laatste reis 
die wij als reisleiding maken, want wij gaan er mee stoppen. Deze reis hebben 
wij al drie keer gemaakt en het zou mooi zijn om onze ervaringen nogmaals te 
delen met een groep. 
 
De reis begint op het punt waar Paulus aan land kwam in Europa en eindigt in 
Athene waar hij zijn beroemde rede hield voor de Aropagus. 

 
Wij hebben deze reis 
gepland op 17 t/m 28 mei 
2016. In het voorjaar is de 
temperatuur goed en de 
bloemen staan ook nog mooi 
in bloei. Om deze reis op tijd 
te kunnen aanmelden bij 
Drietour is het wel 
noodzakelijk dat wij uiterlijk 1 
oktober 2015 minimaal 25 
deelnemers hebben 
(maximaal 30).  
 
 

De prijs is nog niet bekend maar in 2015 was de prijs € 1550,- (Exclusief 
busvervoer van Doetinchem naar Schiphol). 
Wij hopen dat wij met deze mooie reis op een plezierige manier afscheid kunnen 
nemen van de Interkerkelijke Reisgroep Doetinchem. 
Inlichtingen en opgaven bij voorkeur via e-mail reisgroepdoetinchem@kpnmail.nl 
of telefonisch bij de reisleider Leo van Gog, 0314-335947. 
            Leo van Gog 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Personalia 
 

Overleden 
 05 juni 2015,  Dhr. H.W.A.J. van Grol,   Wilhelminastraat 59 

 12 juni 2015,  Mevr. T.G.H. Elting-Buunk,  de Wilg 3 

 07 juli 2015,   Dhr. H. Grootherder,    Bascule 2 

 

Ingeschreven 
 Dhr. L.H.E. Hoepel,    Irisstraat 14 

 Dhr. J.T.M. Traag,    Piushof 34 

 Mevr. L.F.M. Vermeulen,   Piushof 34 

 

Gevestigd 
 Dhr. R. Zweers,     Muurbloemstraat 18 

 

Verhuisd 
 Dhr. P.A. Janssen-van der Pligt,  van Lange Spruit 28, naar de Eik 28 

 Ds. Leen den Besten,    van Cloekemaat 17, 
naar Scheperpad 1, Zevenaar (per 24/8) 

  

Agenda 
 
16 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
23 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
30 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
03 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. W. ten Boom, Didam 
06 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed (Startzondag) –  

mw. ds. A.U. Melzer 
07 sept 20.15 uur Triduüm 
08 sept 20.15 uur Triduüm 
13 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
16 sept 19.30 uur Diaconie 
20 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
27 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
30 sept 20.00 uur Gemeenteavond over nieuwe Antependia in het kerkhuis 
01 okt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger
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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, m.u.v. de zomervakantie 

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 ( 31-8 starten we) 

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  16-9, 28-10, 25-11, 20-1-’16, 17-2-’16 20:15 uur 

Waar  Wilhelminastraat 59 

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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