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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 vacature    
 

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 

Mensen in uw dienst 

 U roept mensen in uw dienst 
beweegt mensen tot mededogen, 
vraagt ons om het spoor 
te volgen van Jezus uw kind – 
een weg van ontferming en vrede, 
een reis van genesis naar openbaring, 
een tocht van chaos naar mensenland, 
minste met de minsten, 
broeder en zuster van hen 
die lijden en verschopt worden. 
 
Stuur ons op weg 
om recht te doen en lief te hebben, 
zodat ééns onze wereld en wij 
allen samen zullen staan in 
het volle licht van uw gerechtigheid. 
 

Tekst: Jurjen Beumer 
Uit: Medemens, p.33 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 10 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
Deze SAMEN bevat ook de 1e zondag van 2016. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 4 oktober t/m zondag 15 november 2015 

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

04 oktober 2015 - 3e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Maleachi 2:10-16, Marcus 10:1-16 
 
Het evangelie van Marcus begint plompverloren: dit is het evangelie van Jezus 
Christus. Geen geboorteverhaal, geen stamboom. Maar toch wordt ook bij 
Marcus Jezus’ evangelie onmiddellijk van een context voorzien – Jezus’ 
optreden is niet te begrijpen zonder oude profetenteksten, want zijn leven mag 
gezien worden als invulling van de woorden uit het troostboek van Jesaja: 
‘Troost, troost mijn volk..’. Het leven zal vernieuwen, er komt een keer in de 
ellende, aan wat fout is gedaan en gegaan komt een einde. Zoals Jezus zelf 
verkondigt: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Keer 
om en geloof dit evangelie.’ 

 

11 oktober 2015 - 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Deuteronomium 15:1-11, Marcus 10:17-31 
 
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Op de weg die hij gaat, komt hij mensen tegen, 
soms Farizeeërs, soms kinderen – het zijn bijzondere ontmoetingen die Jezus de 
gelegenheid geven om te laten zien wie hij is, waar hij voor gaat, wat zijn 
inzichten zijn. Dat op weg zijn en al gaande en doende leren, is kenmerkend, 
want in Joodse kring (en Jezus is een Jood) is ‘de weg gaan' synoniem voor 
‘Thora doen’.  
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18 oktober 2015 - 5e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 29:18-24, Marcus 10:32-45 
 
Jezus neemt zijn leerlingen apart en leert hen over het lijden en de opstanding 
van de Mensenzoon. Dit is de 3e keer dat hij daarover spreekt en hij doet dat 
uitvoerig in aansluiting op de profetenwoorden uit het Oude Testament. Door de 
onmetelijke trouw van de rechtvaardigen – hun diepe vertrouwen op God – werd 
voor anderen de onmetelijke trouw van God zichtbaar. 
 

25 oktober 2015 - 6e zondag van de herfst, Dankdag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 59:9-19, Marcus 10:46-52 
 
Het is dankdag, dat vieren we ook dit jaar weer met elkaar. Dankbaar voor 
gewas, arbeid en visserij. Vanouds is het de eerste woensdag in november. De 
fruitbakjes gaan ook dit jaar weer naar zorgvuldig uitgezochte adressen. Zo 
ontmoeten gemeenteleden elkaar. Op deze zondag lezen we het mooie verhaal 
van Bartimeüs, de blinde aan de straatrand van Jericho. Een geloofsverhaal 
waar genezing aan ten grondslag ligt. 
 

01 november 2015 - 7e zondag van de herfst, Allerzielen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (Najaarszendingsweek) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Job 19:23-27a, Marcus 12:18-27 
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Op deze zondag staan we stil bij wie ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Eén 
voor één noemen we de namen en steken een kaarsje aan. Ook is er weer de 
mogelijkheid om zelf in alle stilte een kaars te ontsteken. Eén van de teksten 
komt uit het Bijbelboek Job. Job weet dat het aardse leven eindig is. Maar hij 
zegt ook: ‘Mijn redder zal ik aanschouwen.’ Naast dit vertrouwen kan ook een 
leegte staan en de vraag waar is dan God te vinden en wat betekent het als we 
in onze geloofsbelijdenis zeggen 'ik geloof in de opstanding uit de doden'? De 
Bijbelteksten zullen ons daar richting in geven. 
 

05 november 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
 

08 november 2015 - 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
Collecte : Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Marleen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Leviticus 19:1 en 2:9-18, Marcus 12:28-34 
 
Liefde als gebod. Kan dat? Is dat geen tegenstelling? Voor wie liefde een 
romantisch gevoel is wel, maar dat is niet de Bijbelse insteek. Daar is liefde 
allereerst een keuze voor een bepaalde houding. Liefde als een werkwoord. 
Liefde aan je naaste. 
 

15 november 2015 - 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Exodus 30:11-16, Marcus 12:38-13:2 
 
We lezen heel concreet een aantal richtlijnen van liefdevol leven. … Oog hebben 
voor de noden van armen. De weduwe die een offer brengt ondanks  haar 
armoede. In het komende koninkrijk, zegt de tekst, zullen gemeenschappen 
waar armen niet voluit hun plaats ontvangen, geen bestaansrecht meer hebben. 
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 Van de predikant 

Om vrede 
‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen 
  schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw, 
  veel te laat heb ik jou lief gekregen. 
 
 Binnen in mij was je, ik was buiten 
 En ik zocht jou als een ziende blinde 
 Buiten mij, en uitgestort als water 
 Liep ik van jou weg en liep verloren 
 Tussen zoveel schoonheid die niet jij is. 
 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, 
door mijn doofheid ben jij heen gebroken. 
Oogverblindend ben jij opgedaagd 
om mijn blindheid op de vlucht te jagen. 
Geuren deed jij en ik haalde adem, 
nog snak ik naar adem en naar jou. 
 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik, 
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte, 
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik 
lichterlaaie naar jou toe, om vrede'. 
(Huub Oosterhuis) 

 

Kunst en geloof 
De afgelopen cyclus rondom de kunstenaar Marc Chagall hebben we met een 
tweedaagse excursie naar Mainz afgesloten. Indrukwekkend om in christelijke 
zin kerkramen te bekijken en daarbij te ervaren hoe de kleurenpracht een eigen 
uitleg geeft. 
 
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 (6 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 lichtlabyrint zijn. 
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Voor de avonden vragen we een onkostenvergoeding van € 7,50. 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 

 

Pastorale scholing 
Twee keer per jaar houden we een scholingsavond voor ieder die pastoraat 
verricht in onze gemeente. Dit najaar hebben we gekozen om ons te laten 
bijpraten door Carly Post, casemanager dementie in Didam (c.post@stmg.nl ; 
0653793811). Ze werkt zeer laagdrempelig, dus ieder die vragen heeft kan 
contact opnemen.  Informatief, of als u vragen of een vermoeden hebt. Vragen 
als ‘hoe herkent u iemand met dementie’ en omgangstips zullen toegelicht 
worden. 

 

Groothuisbezoeken 
Zoals elk najaar organiseren we ook dit najaar weer twee avonden, 2 en 3 
november. Gemeenteleden in de betreffende secties worden persoonlijk 
uitgenodigd. Langs deze weg veel dank aan een ieder die achter de schermen 
meehelpt, van brief tot uiteindelijke definitieve verdeling, van gastvrouw tot 
degene die komt om zich gezamenlijk over het geloofsthema te buigen. Het kan 
niet anders dan dat we deze keer ook de vraag in het oog houden die op ons 
afkomt ten aanzien van de vluchtelingen in Europa.  

 

Carolsdienst, om alvast in de agenda te zetten 
De voorbereidingen zijn al weer gestart. Dit jaar houden we het twee keer: 
zaterdag 12 december in de Mariakerk en zondag 20 december in ons kerkje 
aan de Torenstraat. Ook dit jaar gaan we weer gezamenlijk voor, pastoraal 
werker Margot Dijkman en ik. Een mooi moment om je zingend op kerst voor te 
bereiden langs de teksten uit de Schrift.  

 

Herfstvakantie 
Voor mij valt de herfstvakantie laat dit jaar: 19 en 20 oktober en 16-23 november. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de ouderling of de scriba. 

 

ds. Annette Melzer 

mailto:m.dijkman@parochiegabriel.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:c.post@stmg.nl
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Rondom de kerkenraad 
De startzondag ligt inmiddels weer achter ons. Het was letterlijk en figuurlijk een 
verfrissende dag met diverse activiteiten en vooral het gesprek met elkaar. 
Ditmaal was het op het terrein van de scouting. Voor sommigen een mooie 
gelegenheid om met deze locatie kennis te maken. We kunnen terugzien op een 
geslaagde dag en spreken onze dank uit aan de evenementencommissie die het 
heeft georganiseerd.  
Naast dank aan de evenementencommissie gaat onze dank als kerkenraad ook 
uit naar ds. W. ten Boom voor het bezoekwerk dat hij aan de mensen van boven 
de tachtig heeft verricht vanaf eind 2013. U kunt in deze SAMEN een bericht van 
hem lezen waarin hij aangeeft dat de tijd is gekomen met dit werk te stoppen. Hij 
had de kerkenraad hiervan ook al op de hoogte gesteld. We vinden het jammer 
dat hij met dit werk stopt. Het was bijzonder en heel erg fijn dat we extra 
ondersteuning van een professional hadden bij het bezoekwerk. Daar hebben wij 
van kunnen genieten gedurende bijna twee jaar. 
In september zijn we als kerkenraad op een aparte dag met elkaar in gesprek 
gegaan over elkaars Godsverhaal en wat belangrijk is voor de 
geloofsgemeenschap in de toekomst. Bij deze gesprekken hebben we 
ondersteuning gehad van Jan de Jongh. Jan heeft ons op weg geholpen met 
hoe je zo’n gesprek kan voeren, waar op te letten, wat je wel en wat je beter niet 
kan doen. Een nuttige dag waar we vooral wat gedaan hebben en soms een nog 
onbekende kant van elkaar hebben mogen zien.       

   
In de afgelopen kerkenraadsvergadering is de opzet van een boekje met twintig 
kinderliederen goedgekeurd. Inmiddels heeft u al kennis kunnen maken met het 
boekje en kunnen zien dat het er verzorgd uitziet. Dank aan allen die hebben 
meegewerkt, in het bijzonder Rolf Zandbergen die alle liederen van 
muzieknotatie heeft voorzien en de eindredactie heeft verzorgd.   

Johan Boelee 
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Solidariteitskas 2015 
De opbrengst voor de Solidariteitskas 2015 is tot dusver (22-09-2015) 1960 
euro. Dit is bijna tien procent meer dan in 2014. Dit bedrag betekent dat 196 
mensen een bijdrage van 10 euro aan deze kas hebben geleverd. Deze mensen 
worden hiervoor hartelijk bedankt. Het grootste deel van het binnengekomen 
bedrag is bestemd voor de landelijke Solidariteitskas. Het restant kan worden 
aangewend voor de plaatselijke gemeente. Vanwege de tekorten bij de 
plaatselijke gemeente is dit restant zeer welkom.  
Het voornemen is om aan de personen die nog geen bijdrage hebben geleverd 
een herinnering te sturen. Zij kunnen de bijdrage storten met behulp van de 
bijgeleverde stortingskaart of zelf rechtstreeks overmaken naar bankrekening: 
NL41 RABO 0111 1014 68 ten name van de Protestantse Gemeente Didam 
onder vermelding van Solidariteitskas 2015. Zij worden hiervoor bij voorbaat 
bedankt. 

Jan Kapteijn 
penningmeester  

College van Kerkrentmeesters 

Kerkinactie 
Zondag 25 oktober mogen we weer samen 
Dankdag voor Gewas en Arbeid vieren.  
We denken dan ook aan de mensen in onze 
eigen gemeente die wat extra aandacht nodig 
hebben.  
Zaterdag 24 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur 
is onze kerk dan ook weer open, zodat u weer 
fruit kunt brengen. 
Doet u weer mee door wat fruit af te geven? 
Liever geen bloemen.  
 
De leden van de werkgroep Kerk in Actie zullen daar aanwezig zijn om er leuke, 
kleurrijke bakjes van te maken. 
Naast het fruit kan het bakje worden gecompleteerd met een blikje groenten of 
fruit, omdat dat langer houdbaar is. Dus potjes of blikjes zijn ook welkom. 
Het fruit dat overblijft wordt naar de koeling van de Voedselbank gebracht. Het 
wordt dan in de week daarop aan de cliënten van de Voedselbank uitgereikt. 
We rekenen uiteraard weer op uw medewerking. 
 

Een hartelijke groet namens de leden van de werkgroep Kerk in Actie, 
Nees Biemond 
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Hartelijk bedankt 
Ja, hartelijk bedankt, voor het afscheidsetentje van de werkgroep Kerk in Actie. 
Een cadeau dat ik heb gehad van de leden van de werkgroep. Als je een paar 
kokkinnen in de werkgroep hebt zitten, dan weet u wel dat het voortreffelijk was. 
Ik ben gestopt met het werk in de werkgroep. Niet omdat het niet leuk meer was, 
maar omdat de leeftijd mee gaat spelen. Dus een mooie tijd om het stokje over 
te geven aan  jongeren. Het was een heerlijke tijd (en nog steeds) om zo met 
elkaar praktisch bezig te zijn in de kerk. De werkgroep Kerk in Actie is voor mij 
één van de hoogtepunten van mijn werk in de kerk geweest. Het was dan ook 
niet makkelijk om te stoppen. Jammer dat  Ria er niet bij kon zijn. Want zij heeft 
mij altijd erg gesteund, zonder die steun was het niet zo gelukt. Voor haar was er 
dan ook een mooi boeket bloemen. Dat was dan het einde, een tikkeltje 
emotioneel wel. Maar ik moest nog even mee naar Paulina thuis, voor een 
laatste vergadering??? Kon ik niet onderuit. Daar wachtte mij nog een 
verrassing. De hele diaconie en de voorzitter van de kerkenraad waren daar 
aanwezig om op hun wijze, met een boekenbon en een paaskaars, mij te 
bedanken voor mijn werk.  
Beste mensen van de werkgroep Kerk in Actie, het kon ook alleen maar samen 
met de inzet van jullie allemaal.  
Ik heb een fijne tijd gehad.  
Hartelijk bedankt. 

Klaas van Hamburg 
 

Mededeling ouderenpastoraat 
 

In de afgelopen jaren heb ik bezoekwerk verricht onder de ouderen van de 
gemeente. De tijd is gekomen dat ik met dit werk stop en het stokje weer 
teruggeef. 
Ik heb vele gesprekken met u gevoerd, soms intense, soms wat meer 
oppervlakkige, en beide zijn ook nodig. Alles bij elkaar is er heel wat ‘lief en leed’ 
vertrouwelijk over tafel gegaan. Vooral toch leed, en zo hoort het ook in het 
pastoraat. Dit alles blijft uiteraard tussen de vier muren van mijn ambtsgeheim. Ik 
kijk terug op vele ontmoetingen waarvoor ik dankbaar ben. 
Elk afscheid komt wat onverwacht, zo ook dit. Maar er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan. Het ga u daarom goed. Wellicht zien wij elkaar nog eens in de 
kerk of elders. De Heer zij met u. 

ds. W. ten Boom 
 

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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Allerzielen 
Op zondag 1 november 2015 gedenken wij de gemeenteleden die in het laatste 
jaar zijn overleden. 
Ook u wordt in de gelegenheid gesteld een naam aan te dragen van iemand 
waaraan u een dierbare herinnering heeft. 
Deze naam zal in de dienst genoemd worden. 
  
De naam kunt u doorgeven aan:  

Anneke Dienske 
tel: 0316-525884 

e-mail: dienske@live.nl 
 

Herdenken 
Met de geslaagde Startzondag van 6 september zijn we als gemeente weer een 
nieuw kerkelijk jaar ingegaan. 
De avond van 30 september heeft ons duidelijk gemaakt hoe mooi de liturgische 
kleuren van de antependia passen bij de diverse feesten van het kerkelijk jaar. 
Op 1 november is het Allerzielen, wat betekent dat we dan als nabestaanden 
van overledenen en als gemeente de gestorvenen van de afgelopen jaren 
herdenken. 
Als er in de voorbije week iemand van onze gemeente overleden is, herdenken 
wij die overledene in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht, 
voorafgaand aan de gebeden, eventueel met een kort woord ter gedachtenis. 
We staan hiervoor op van onze plaatsen en besluiten dit met het zingen van 
Romeinen 14:7-8 in een bewerking van Huub Oosterhuis (Lied 961). 
Deze tekst zet in korte woorden heel ons bestaan in het juiste kader. 
De eerste twee regels hebben terecht een enigszins gedragen melodie, maar 
dan volgen de twee laatste regels die een belofte of wel een geloofszekerheid 
inhouden en dat merk je ook aan de melodie en aan het veranderde ritme.  

  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Dini Luitwieler, namens de Werkgroep Eredienst 

mailto:dienske@live.nl
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Adventsvespers in Didam 
Het duurt nog enige weken voordat we met de Adventsvespers in Didam 
beginnen.  
Maar wij willen deze al wel bij u onder de aandacht brengen.  
Deze zullen plaatsvinden op de volgende zondagmiddagen: 29 november, 6 
december, 13 december en 20 december ‘s middags van 17.00 u - 17.30 u in de 
Protestantse Kerk in Didam.  
Er zullen Bijbelteksten worden gelezen er wordt gezongen en er is een korte 
meditatie. 
In deze drukke tijden zijn dit momenten van rust en bezinning.  
  
De Oecumenische Taakgroep gaat de komende weken bezig met het thema, het 
zoeken van teksten en muziek.  
We hopen u welkom te mogen heten. 
  

De Oecumenische Taakgroep Didam, Feike Tiel-Groenestege 

Inloopmiddag 
Op donderdag 8 oktober willen we weer onze eerste inloopmiddag van het 
seizoen houden. 
De gegevens blijven hetzelfde als vorig seizoen, t.w. vanaf 14.30 uur staat de 
koffie of de thee klaar en we eindigen om 16.30 uur, maar u mag gerust later 
komen of eerder weggaan. 
De plaats is weer de zaal bij de kerk en als u slecht ter been bent en opgehaald 
wilt worden dan is één telefoontje naar nummer 0316-223357 voldoende. 
Onze vaste filmer Piet Luitwieler hebben we bereid gevonden op deze middag 
enkele van door hem gemaakte filmpjes te vertonen. 
Dus hopelijk tot 8 oktober, mede namens Janny, Herman, Antoinette en Giny 

Jan Hagen 

G’d spreekt ook vandaag tot u 
Numeri 6 
22-23 Toen zei de HERE tegen Mozes: 
  "Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten op de volgende 
  wijze moeten zegenen: 
24-26 De HERE geve u Zijn zegen en bescherming;  
  de HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht; de HERE geve u Zijn 
  genade; de HERE houdt Zijn oog op u gericht en geeft u vrede . 
27  Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en Ik Zelf zal hen 
  zegenen." 

Marco Lenting 
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Triduüm 2015 
Met het dubbele aantal gemeenteleden van verleden jaar voegden wij ons op 
maandag 8 september bij onze Rooms Katholieke broers en zussen. 
Het onderwerp voor deze dagen was "Met en voor elkaar". Ds. Annette Melzer 
opende het Triduüm met een preek over de arbeiders in de wijngaard die 
allemaal hetzelfde loon ontvingen voor veel en weinige werkuren. Het Martinus 
Dameskoor begeleidde ons bij het zingen van prachtige liederen. Na de 
openingsviering was er koffie met cake en jawel er waren weer een aantal 
vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen (schoenen) liepen om ons te 
bedienen. Hulde daarvoor!!! Na de koffie werd er door Wim Houben namens het 
Diems Team in bevlogen Diems dialect over het fietsen en de voorbereidingen 
op Alped'HuZes verteld en over alles wat er gedaan was om de 25.000 euro 
bijeen te brengen. Ze hebben 20.000 euro bij elkaar gesponsord er is nog 5000 
euro tekort. Besloten werd de volgende dag daarvoor te collecteren. Daar het 
inmiddels 12.00 uur was gingen we aan de borrel en na de lunch om 14.45 
volgde de Mariaviering. We zongen prachtige liederen, veel ervan worden in 
onze protestantse kerk ook gezongen. Met deze viering was de dag voorbij, en 
keerden wij huiswaarts. De tweede dag begon met een Eucharistieviering geleidt 
door Pastor Jansen die de viering begon met te melden dat hij moest 
opschieten, want om half elf zouden we getrakteerd worden op een 
saucijzenbroodje van bakker Berndsen. Hulde!!! 
Het was een prachtige mis, met ondersteuning van het Mariakoor uit Didam. 
Vooral Psalm 8 werd met grote eerbied gezongen, heel intens. Na de traktatie 
kreeg de schutterij St. Isidorus het woord. Broederschap, Trouw en 
Dienstbaarheid staat onder hun logo. We werden ingelicht over het komende 
Landjuweel in 2017 en wat dit inhoudt, wat er gedaan wordt aan Noaberschap, 
taken als bescherming van huis en leden, begraven van overledenen, armenzorg 
en zorgen voor buren. Producten verbouwen voor de voedselbank met een 
geweldige inzet van veel volwassenen en kinderen. Daar hoort vakkennis bij, het 
product moet goed en veilig zijn! Veel van wat er verteld werd was interessant en 
voor veel mensen onbekend. Zo werd de doelstelling van St. Isodorus 
herkenbaar in "Met en voor elkaar". Het waren prachtige dagen!! Heel veel dank 
aan hen die dit mogelijk maakten. Wees Gode bevolen. 

    
 

Mevr. Dicky Zegers 
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Impressie startzondag 

 

foto's gemaakt door Michel Geven en 
Huib van den Dool 
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Personalia 

Bedankje 
 Wat ben ik blij verrast met alle lieve wensen tijdens mijn ziek zijn. Bloemen, 

bezoek , post, hartelijke woorden. Het is heerlijk om te weten en te voelen wat 
het is om in onze gemeenschap erbij te horen. Hartelijk dank daarvoor. Het 
gaat nu goed met mij en hoop er weer snel bij te zijn. 

Lieve groet van Ria van Hamburg 
 

 Heel hartelijk dank  
Nu mijn herstelperiode na de ziekenhuisopname en de operatie zich 
voorspoedig ontwikkelt wil ik graag aan iedereen mijn grote dank doen 
toekomen die mij (maar ook Giny) zo ondersteund heeft door de vele kaarten 
telefoontjes en e-mails. De lieve woorden hebben ons vaak ontroerd en de 
nodige emoties losgemaakt. Wij hebben beiden ervaren hoe fijn het is bij een 
dergelijke kerkgemeenschap te horen en zijn dankbaar ’s zondags weer 
samen met u naar de kerk te kunnen gaan. 
Daarom nogmaals onze hartelijke dank 

Jan Hagen 

Vraagje 
 Wie weet waar de grijze plastic zak met als inhoud een tuinstoelkussen, die ik 

gebruik in de stoel als we moeten zingen in de kerk met de cantorij, is? Mis 
het heel erg ook met de repetities. Dit kussen heb ik laten vermaken zodat hij 
goed in deze stoelen past. Wil degene die weet waar het gebleven is deze 
weer op de kapstok in de hal bij de achteringang van de kerk leggen? 

 
Bij voorbaat dank, Rie Talens. tel. 341910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 10 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
Deze SAMEN bevat ook de 1e zondag van 2016. 
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Overleden 
 05-08-2015  Mevr. H.G.J. van Engelen-Rijks Maalstoel 1 

 14-08-2015  Dhr. A.B.H.J. Otten    Dahliastraat 14 

 25-08-2015  Mevr. J. Otte-van Dijk   Tesma 7 

Ingeschreven 
 Mevr. V.V.M.M. Verbaenen      Maalstoel 19 

 Jeralynn Verbaenen       Maalstoel 19 

Gevestigd 
 Mevr. M. Smit        Manhorstweg 12 

 Mevr. M. van Bruggen       Manhorstweg 12 

 Dhr. T.E. Schmidt       Zuivelstraat 23 

 Mevr. E.J. Wiggers       Steenstraat 10 

 Mevr. S. Plantinga       Karrewiel 3 

Vertrokken 
 Varsseveld  Mevr. L. Kreeftenberg   Spoorstraat 16 

 Amsterdam  Mevr. K.E. Schmidt    Zuivelstraat 23 

 Arnhem  Dhr. F. Plantinga    Karrewiel 3 

 

 Agenda 

04 okt 10.00 uur  Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
08 okt 14.30 uur  Inloopmiddag in kerkhuis 
 19.30 uur  Diaconie en Kerk in Actie 
11 okt 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
15 okt 19.15 uur  Verjaardagsfonds 
18 okt 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. K. van Bergen, 
   Doetinchem 
22 okt 19.30 uur  Diaconie en Kerk in Actie 
24 okt   12.00-14.00  Fruit brengen naar de kerk i.v.m. Dankdag voor Gewas en 

Arbeid  
25 okt 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
01 nov 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
02 nov   Groothuisbezoek sectie 3 en sectie 4 
03 nov   Groothuisbezoek sectie 3 en sectie 4 
05 nov 15.30 uur  Kerkdienst in Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen 
08 nov 10.00 uur  Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. H. Günther-van Dijk 
15 nov 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. W.E. Onderwaater 
19 nov 19.30 uur  Diaconie en Kerk in Actie 
22 nov 10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
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