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Wat te doen bij 
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Voorwoord 
 

-en vele duizenden, ontheemd 
 

-en vele duizenden, ontheemd, 
gevlucht uit eigen land, 
beducht voor tirannie, geweld, 
voor dood, voor moord en brand; 
genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 
 
O God, uw groot begrijpend hart 
kent onze angst en pijn; 
genees de zieke wereld weer, 
zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, 
zie deze wereld aan! 

 
Uit  liedboek: Gezang 997:1 en 4 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 29 december 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 22 november 2015 t/m zondag 3 januari 2016 

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

 
22 november 2015 - 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Werk eigen gemeentewerk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Sefanja 1:14-2:3, Marcus 13:14-27 
 
De laatste zondag voor we de advent in gaan. We lezen de zaligsprekingen. 
Acht maal klinkt het ‘zalig’ of ‘gelukkig’ zijn. Het is een oudtestamentische zegen, 
waarvan de bron ligt in de tekst van Jesaja 61, dat visioen aan alle ballingschap 
voorbij: ‘De Geest van de Heer heeft mij gezonden om een blijde boodschap te 
brengen aan ootmoedigen, om gebrokenen van hart te verbinden, voor 
gevangenen vrijlating uit te roepen … om alle treurenden te troosten. 

 

29 november 2015 - 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Denise van de Peppel en Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Zacharia 14:4-9, Lucas 1:5-25 
 
Roely Talens en Marijn de Kroon worden vandaag voor een volgende periode 
herbevestigd als lid van de diaconie. 
 
Het is 1e advent, tijd van verwachting. Maar wat verwachten we eigenlijk? In 
tegenstelling tot de andere evangelisten is Lucas daar niet duidelijk over aan het 
begin van zijn evangelie. Matteüs en Marcus vertellen al in de eerste zinnen dat 
zij vertellen over Jezus Christus en Johannes schrijft in zijn eerste regel de 
kernboodschap neer (deze lezen we op kerstochtend). Lucas doet geen van 
beiden. Hij beschrijft waarom hij het evangelie doorgeeft: hij wil net als vele 
anderen een verslag schrijven om zo alles ‘van de aanvang af nauwkeurig na te 
gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, 
op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken 
waarin u onderricht bent.’ Lucas gebruikt dit zoals bij de klassieke 
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geschiedschrijvers het geval is. Hij geeft aan dat hij geschiedenis wil schrijven. 
Geschiedenis die moet overtuigen. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 

03 december 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

 

06 december 2015 - 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Marleen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Maleachi 3:1-4, Lucas 1:26-38 
 
 
Het evangelie van Lucas is prachtig gecomponeerd, het is niet zomaar 
opgeschreven. Als je de eerste twee hoofdstukken achter elkaar leest, ontdek je 
dat Lucas een parallelle biografie schrijft: de verhalen over Johannes en Jezus 
zijn identiek opgeschreven. Het begint bij Zacharias in de tempel, waar de 
geboorte van Johannes aangekondigd wordt. Daarna schrijft Lucas over de 
aankondiging van de geboorte van Jezus. Na de ontmoeting tussen beide 
moeders verhaalt hij over de geboorte, de besnijdenis, de naamgeving en 
presentatie van Johannes om daarna hetzelfde te vertellen over Jezus. Lucas 
eindigt zijn geboorteverhaal weer op dezelfde plek waar het begon: in de tempel. 
 
Toelichting bij de collecte: In een tijd waarin minder mensen in de kerk komen, 
vindt het pastoraat steeds meer buiten het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om 
nieuwe benaderingen en nieuwe vormen.  
De collecte is bestemd voor de ontwikkeling van handreikingen en cursussen om 
pastoraal medewerkers toe te rusten en te trainen. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
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13 december 2015 - 3e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Ellen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Sefanja 3:14-20, Lucas 1:39-56 
 
Kort na het bezoek van de engel gaat Maria op weg om Elisabeth te bezoeken. 
De twee verhalen komen zo samen in de ontmoeting van twee aanstaande 
moeders. Wanneer Maria haar begroet, springt het kind op in haar schoot en 
wordt Elisabeth vervuld van de Heilige Geest. Dat raakt haar diep en het woord 
dat Lucas dan gebruikt om aan te geven dat ze haar stem verheft, geeft weer 
hoe de emoties haar omgeven. Elisabeth groet Maria als de gezegende en 
noemt haar ‘moeder van de Heer’. We horen niet hoe Elisabeth weet van de 
zwangerschap. Wordt dat haar hier ingegeven door de Heilige Geest? Duidelijk 
is wel dat Lucas opnieuw laat zien aan zijn lezers dat het kind dat Maria in zich 
draagt groter is dan de zoon van Elisabeth. Door te vertellen hoe de ongeboren 
Johannes opspringt en zo Maria en haar ongeboren zoon begroet, geeft hij 
duidelijk aan wie de meerdere is: Jezus.  
 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 

19 december 2015 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. A. U. Melzer 
 

20 december 2015 - 4e zondag van Advent, Carolsdienst, 
    m.m.v. de Carol singers 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, pastoraal werker 
  mw. M. Dijkman en mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Voedselbank (wordt door de Diaconie verdubbeld) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
Net als voorgaande jaren bereiden we ons deze 4e advent op een speciale wijze 
voor op de kerst. Een groep zangers heeft verschillende Carols ingestudeerd. 
Langs de teksten van verwachting in de hele bijbel leven we toe naar de 
geboorte van de Messias. 
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17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 

24 december 2015 - Kinderkerstfeest, het verhaal van de vierde wijze 
17.30 uur : viering met de kinderen, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
 
… iedereen is welkom, ook dit jaar proberen we weer een levende kerststal voor 
elkaar te krijgen. 

 
24 december 2015 - Kerstnachtdienst, m.m.v. de Cantorij 
21.30 uur : Kerstnachtdienst, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
 
“Tijdens het communisme in Bulgarije had de staat controle over onze levens en 
onze bewegingsvrijheid. De controles waren zo strikt, dat je zonder de juiste 
papieren van de overheid nergens naar toe kon. We moesten ons allemaal laten 
registreren. Om naar het buitenland te reizen, moesten we speciale toestemming 
hebben van de politie. Maar weinigen kregen die. Ook nu zorgen overheden 
ervoor dat burgers goed worden geregistreerd en vastgelegd, vaak met behulp 
van internet en digitale camera’s. In de tijd dat Jezus werd geboren, moesten de 
ouders het bevel van de keizer opvolgen om naar hun geboorteplaats terug te 
gaan, om geregistreerd en geteld te worden. Toch zien we God aan het werk, 
ook in dit totalitaire en onderdrukkende bevel. God had misschien moeite met 
deze registratie, maar Hij gebruikte de grote ambitie van de totalitaire keizer om 
de grootste profetie uit de Schriften in vervulling te doen gaan: Jezus werd 
geboren in een nederige stal. Hij werd geteld en geregistreerd en toch de redder 
van de wereld. Van een onaanzienlijke baby werd Hij iemand die de wereld op 
zijn kop zette, werd Hij de koning die door engelen geprezen werd; God gebruikt 
alles ten goede voor zijn plan om in Jezus Christus de mensen te redden.” 
(Viktor Kostov is voorganger van een evangelische kerk in Sofia, Bulgarije) 
 
Toelichting bij de collecte: Kerst is het feest van het licht. Dit jaar delen we het 
licht met elkaar en geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven 
vaak donker is. Ze zijn straatarm en veel ouders zijn vertrokken naar de grote 
steden om daar werk te zoeken. Kinderen krijgen nauwelijks gezond eten en 
leven in koude donkere huizen. Met steun van Kerk in Actie hebben de kerken in 
Moldavië kinderdagcentra opgericht, waar kinderen kunnen spelen, en een 
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warme maaltijd krijgen. Er zijn in Moldavië op dit moment twintig van deze 
centra. Maar er zijn nog veel meer kwetsbare kinderen die zo'n warme plek 
nodig hebben. 
De opbrengst van de Kerk in Actie kerstcollecte is bestemd voor kwetsbare 
kinderen in Moldavië en voor andere projecten voor kinderen in de knel. 
Geef voor het leven van deze kinderen! 

25 december 2015 - Kerstmorgen, m.m.v. All Together 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie (kinderen in de knel, zie toelichting bij  
  24 december) 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
 
‘Ruim baan voor alle vreugdebodes 
 Die op deze nieuwe morgen 
 Richting wijzen naar de Zoon. 
 Zie hoe in Hem Gods luister schittert 
 Waarmee Hij heel de wereld schraagt 
 Als eeuwig woord dat altijd leven wekt. 
 
 Alles wat ooit was 
 Alles wat nu is, 
 En dat wat ooit zal zijn, 
 En heel dat kleine bestaan van mij, 
 Wordt doortrokken met zijn licht 
 Van liefde en trouw en vrede en redding. 
 
 Breek uit in gejubel! 
 Want het ware licht dat ieder mens verlicht 
 Is steeds weer komende in de wereld. 
 Geen spoor van duister krijgt het ooit klein.’ 
         (Lex Boot) 
 

27 december 2015 - Zondag 'onschuldige kinderen' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3, Lucas 2:33-40 
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Ieder kent van die momenten, verwacht of niet, die iets beslissends hebben. Een 
paar woorden kunnen dan alles zeggen. Het verwachte kind dient zich aan, de 
weeën beginnen: in de auto naar de kliniek. Snel nog een telefoontje naar 
familie: ‘Het is zover’. Zo begint Paulus in Galaten 4:4 zijn ‘kerstboodschap’ 
eigenlijk ook: ‘Maar toen de tijd gekomen was…’Simeon zou het gezegd kunnen 
hebben toen hij Jozef en Maria ontwaarde op het drukke tempelplein met hun 
baby van 40 dagen oud, om te doen wat volgens de Thora moest. Ze waren 
wetsgetrouwe joden en wisten hoe het hoorde. 
 

31 december 2015 - Oudejaarsavond 
19.30 uur : avondgebed, ds. H.G.T. Günther, Deventer 
Collecte : Werk in eigen gemeentewerk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 51:1-6, Romeinen 8:31-39, Lucas 12:35-40 
 
Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar lichten drie motieven op. 
Jesaja 51 heeft het over het omzien naar elkaar. De profeet biedt woorden van 
troost. Achteromkijkend ziet het volk de ruïnes van de stad Jeruzalem: wat een 
woestenij! Wie denkt dan niet aan de beelden van de verwoeste steden van 
Syrië. Als alles uiteenvalt, zegt Jesaja, is Gods belofte dat Hij toekomst opent. 
Paulus (Romeinen 8) brengt het aspect van de persoonlijke lotgevallen in. Een 
jaar ging voorbij met ongelukken, aardbevingen, bootvluchtelingen, ziekte en 
verdriet in eigen leven. Mensen vragen dan: Waar is God in deze wereld? 
Paulus troostte de gemeente in Rome: als God voor ons is, wie of wat kan dan 
tegen ons zijn? 
 

03 januari 2016 - Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 60:1-6, Matteüs 2:1-12 
 
Epifanie: het feest van de verschijning van de Heer. Bij dit feest horen drie 
evangelieverhalen die we op de achtereenvolgende zondagen horen: over de 
ster die niet-joodse wijzen de goede weg wijst, over de doop van Jezus waarbij 
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de duif uit de hemel Hem kroont, en over het feest waar Hij de wijn van de 
vreugde in overvloed schenkt. LB 526 bezingt alle drie epifanieverhalen. 
 

07 januari 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

 Van de predikant 
We staan weer aan het begin van een bijzondere tijd: adventstijd. Vreugde over 
wat komen gaat, verwachting van dit bijzondere moment, dat vertelt hoe God 
zich voorgoed met ons leven heeft verbonden. Hij werd mens en is te vinden 
onder mensen. Niet zomaar, maar op plekken die minder voor de hand liggen, 
ergens achteraf in het mensenleven. Herders gaan op weg omdat ze er iets over 
hebben gehoord en erin blijven geloven. Wijzen gaan op weg omdat ze iets 
vermoeden van de sfeer die ze zien aan de hemel: verblindend licht dat hen de 
weg wijst. En uiteindelijk gaan Maria en Jozef gedwongen door geweld op weg. 
Jezuskind, vluchtelingenkind … in wiens herberg mogen zij schuilen, waar een 
nieuw bestaan opbouwen? Dit jaar vieren we de oude vertrouwde woorden in 
een tijdsgewricht waar ze een nieuwe kracht geven. 
 
Advent zijn vier weken van inkeer, bezinning, plannen hoe geloof daadwerkelijk 
zichtbaar kan worden in onze daden. Masha Kaléko geeft daar een levensrecept 
voor, zomaar om te overwegen: 
 
‘Jaag de angsten weg 
 En de angst voor de angsten. 
 Voor de komende jaren 
 Zal het voldoende zijn. 
 Het brood in de voorraadkast 
 Een pak in de kast. 
 Zeg niet ‘nee’. 
 Leef in de tijd, en kijk, 
 Hoe weinig je nodig hebt. 
 Arrangeer je 
 En hou de koffers gereed. 
 Het klopt, wat ze zeggen: 
 Wat moet komen, komt. 
 Ga het leed niet tegemoet 
 En als het er is 
 Kijk hem stil in het gezicht. 
 Het is vergankelijk net als het geluk. 

 Verwacht niets 
 En hoed met zorg je geheim. 
 Ook de broer verraadt je, 
 Gaat het daarbij om jou of om hem. 
 Neem je eigen schaduw 
 als wegbegeleider. 
 Veeg je kamer, 
 Groet je buren, 
 Repareer je hek, 
 De wond in je, houd haar open 
 Onder het dak van de voorlopigheid. 
 Verscheur je plannen. Wees slim 
 En houd je aan het wonder. 
 Ze zijn al lang opgetekend  
 In een groot plan. 
Jaag weg je angsten 
en de angst voor de angsten. 
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Scholing pastoraal team: omgaan met dementie 
We kijken terug op een geslaagde avond waarin casemanager Carly Post en 
Renate te Booij  ons voorlichting gaven. Belangrijk voor ons is om hun 
laagdrempeligheid te weten. Ieder kan zich bij hen vervoegen voor informatie of 
steun ook zonder verwijzing. Op dit moment zijn daar geen kosten aan 
verbonden. Hebt u vragen, zorgen of bent u op zoek naar steun, neem contact 
op: 
Carly Post tel. (06) 53 79 38 11, e-mail: c.post@stmg.nl, werkdagen: dinsdag t/m 
vrijdag 8:30-17:00 uur 
  

Bezoekwerk 
In de taakgroep pastoraat overleggen we geregeld over de pastorale zorg. 
Recent nog hebben we alles doorgenomen en vastgesteld dat alle leeftijden van 
onze gemeenschap goed in zicht zijn. De mogelijkheid voor een pastoraal 
gesprek is er op verschillende momenten door het jaar. Na het vertrek van 
Wessel ten Boom merk je ook hoe dankbaar we zijn voor zijn extra bezoeken. 
Nu proberen we het weer in het team op te vangen. Belangrijke adressen zijn 
bezocht en mocht het nodig zijn kunt u altijd contact opnemen met de pastoraal 
medewerker van uw wijk. De indeling staat op de website. 
 

Adventsvespers 
De oecumenische vespers bestaan dit jaar 25 jaar!! Echt een jubileum en we zijn 
dan ook zeer dankbaar dat dit stuk oecumene hier in Didam niet meer weg te 
denken is in de adventstijd. Elders ziet u de aankondiging met dit jaar het thema 
…’onderdak’. Daarin resoneert de vraag hoe vindt God onderdak bij ons mensen 
en hoe is Hij onderdak voor mensen. Wees welkom! 
 

Labyrint van licht 
Op 8 december om 20.00 uur in de Mariakerk is er opnieuw de mogelijkheid om 
op een zeer speciale manier tot inkeer te komen, wandelend in het labyrint van 
licht. Kijk voor verdere informatie hierover op onze website. U bent van harte 
welkom. 

ds. Annette Melzer 

  

mailto:c.post@stmg.nl
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Rondom de kerkenraad 
 
In de vorige SAMEN heb ik gemeld dat we in september als kerkenraad op een 
aparte dag met elkaar in gesprek zijn gegaan over elkaars Godsverhaal en wat 
belangrijk is voor de geloofsgemeenschap in de toekomst. We hebben ons 
daarbij laten leiden door een methode die beschreven staat in het boek “Goede 
wijn, waarderende gemeente opbouw” van Jan Hendriks.  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. Op het moment van schrijven voor de vorige SAMEN, 
hadden we als kerkenraad deze dag nog niet geëvalueerd. Inmiddels hebben we 
dat wel gedaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat de aanpak van Jan 
Hendriks een methode is die veel kan opleveren. De conclusie was ook, dat we 
door het eerst zelf te doen, ons realiseerden dat het voor onze gemeente in deze 
vorm niet geschikt is. De belangrijkste reden hiervoor is dat we niet de 
menskracht hebben om het uit te voeren zoals het beschreven staat. In 
november hebben we een afspraak gemaakt om te zien of we elementen van 
deze methode kunnen gebruiken. 
 
Op de laatste kerkenraadsvergadering is de begroting van 2016 goedgekeurd. 
Deze begroting laat net zoals andere jaren een aanzienlijk tekort zien, eenvoudig 
omdat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten. Op dit moment is daar niet veel 
meer aan te doen anders dan goed op de uitgaven te letten.  
 
De kerkenraad heeft besloten het kerstnummer van het blad Open Deur dit jaar 
tijdens de adventstijd neer te leggen in de hal van de kerk. Dus als u in deze 
periode in de kerk bent dan wordt u uitgenodigd een exemplaar mee te nemen. 
  
In de kerkdienst is al afgekondigd dat Jan Kapteijn helaas zijn functie als 
penningmeester heeft moeten neer leggen vanwege gezondheidsredenen. We 
wensen Jan uiteraard het beste toe en bedanken hem voor wat hij heeft gedaan. 
We vinden het bijzonder spijtig dat hij dit besluit heeft moeten nemen, maar 
jammer genoeg is het niet anders.  
 
Dit betekent dat het aantal kerkenraadsleden is afgenomen en de kritische grens 
bereikt is. Een ouderling en een diaken erbij is zeer gewenst en we doen in dat 
kader dan ook een beroep op u. Laat van u horen. Een kerkenraad is echt nodig 
om een gemeente zelfstandig te laten functioneren. 
  
Meer inbreng vanuit de gemeente is dus noodzakelijk vooral als het om diakenen 
en ouderlingen gaat. U hoeft zich niet eens meer te binden voor 4 jaar, dus dat 
kan de reden niet zijn om uw diensten niet aan te bieden.  
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Als laatste wil ik onze dank uitspreken en een 
pluim geven aan een stille kracht. Er is inmiddels 
iets verbeterd wat u wellicht ontgaan is. Dat komt 
omdat het niet opvalt dat het er niet meer is. 
Onlangs realiseerde ik mij dat. Toen heb ik hem 
gevraagd of er wat aan de geluidsinstallatie 
gedaan was. En ja hoor. Heel kalm werd gezegd 
dat het geregeld was. Voor de details moet u bij 
hem zelf wezen. Het heeft te maken met 
frequenties die niet meer beschikbaar waren 

waardoor vernieuwing van de geluidsinstallatie noodzakelijk was. Dus dat heeft u 
al een tijd moeten missen: gepiep, gekraak en storingen tijdens de dienst. Fijn 
dat we zoveel gemeenteleden hebben die wat doen voor onze kerk. Heel fijn dat 
Piet Luitwieler ons geluid weer storingsvrij heeft gemaakt.  

Johan Boelee 

De vrijblijvendheid voorbij 

De Vrijblijvendheid Voorbij. Samenwerking als uitdaging en noodzaak.  
Verslag vanuit de classis 

 
In oktober was gemeenteadviseur dr. J. van Beelen bij de classis vergadering 
waar hij een presentatie heeft gehouden met de titel: “De vrijblijvendheid voorbij. 
Samenwerking als uitdaging en noodzaak”. Als u zelf wel eens een cursus 
samenvatten of rapporteren heeft gevolgd dan weet u dat de titel de kortste 
samenvatting van het rapport of de presentatie is. Zo is dat in dit geval ook. En 
omdat dit een uitstekende titel is, kunt u al vermoeden waar het over gaat en wat 
de oproep van dr. J. van Beelen is. In zijn presentatie heeft hij de situatie in de 
classis geschetst en daarmee duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is dat 
gemeentes met elkaar in overleg gaan om te onderzoeken hoe zij elkaar kunnen 
ondersteunen. Dit kan op allerlei wijzen. In welke mate de classis een rol in dit 
proces gaat vervullen is nog niet duidelijk. De classis blijft zeker niet aan de kant 
staan. Dit blijkt wel uit het volgende. Alle gemeentes hebben na afloop van deze 
bijeenkomst “huiswerk” gekregen van de classis. Alle gemeentes hebben de 
volgende vragen gekregen met het verzoek hier voor het eind van het jaar een 
reactie op te geven: 
 

a) Welke veranderingen in de samenleving merkt u in uw omgeving en 
welke invloed hebben zij voor uw gemeente? 

 
b) Gevraagd is, waar de afgevaardigden de oorzaken zagen voor de 

moeilijkheden bij het zoeken van ambtsdragers en taakdragers, de 
betrokkenheid van de jeugd, etc. 
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c) Welke vormen van samenwerking of samengaan wilt u als 
toekomstperspectief zien en onderzoeken? 

 
d) Met enerzijds samenwerken of samengaan om bestuurlijk de taken te 

kunnen uitvoeren en anderzijds het streven naar behoud van de 
geloofsgemeenschap in de verschillende plaatsen, de vraag: Wat zijn voor 
u de één of twee meest wezenlijke dingen van uw gemeente die u wilt 
vasthouden? (Daarmee wordt niet gezegd, dat de rest er niet toe doet). 

 
Dit is niet het enige wat er recent heeft plaats gevonden. In dezelfde periode 
heeft er een interview met scriba Arjan Plaisier in Trouw gestaan over de 
toekomst van de PKN. Ik raad u aan dit interview te lezen (zie ook onze 
website), want dit geeft u een goed beeld van wat er gaande is en hoe er 
landelijk over de toekomst nagedacht wordt en waar eerdaags ook in de synode 
over wordt gesproken. Als u dit artikel leest dan zult u zien dat ook vanuit de 
synode gemeentes worden opgeroepen om na te denken over de toekomst, om 
te proberen die zelf vorm te geven, na te denken over samenwerking en zich te 
realiseren dat veranderingen noodzakelijk en onvermijdelijk zijn. Deze 
veranderingen zijn niet meer ver weg, maar gaan al in de komende jaren 
plaatsvinden. 
 
De protestantse kerk was eind oktober ook nog in het nieuws naar aanleiding 
van een onderzoek naar het vermogen van de kerken in de drie noordelijke 
provincies. In het nieuws werd gesteld dat, geëxtrapoleerd naar het hele land, de 
protestantse kerk een vermogen heeft van om en nabij 1 miljard euro. Helaas 
kwam in dit interview niet goed uit de verf dat een groot deel van de gemeentes 
een aanzienlijk tekort heeft ondanks dat de afgelopen jaren het aantal 
predikantsplaatsen is afgenomen. Dit jaarlijks tekort betekent dat een aantal 
gemeentes binnen enkele jaren niet meer zelfstandig zullen kunnen blijven.  
 
Terug naar de classis vergadering. Daar werd door dr. J van Beelen gezegd dat 
een aanzienlijk deel van de gemeentes in onze classis een tekort heeft op hun 
begroting en dat het moment niet ver is, dat sommige gemeentes het financieel 
niet meer kunnen bolwerken. Dat is één van de achtergronden waarom 
gevraagd wordt samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. 
  
Als laatste iets over onze eigen gemeente. In november 2014 hebben we een 
gemeenteavond gehad en daar een 10 jarenprognose gegeven. Daar is toen al 
aangekondigd dat onze financiële situatie zodanig is dat we niet direct in 
financiële nood zijn, maar we te maken hebben met een structureel tekort 
waardoor we ons wel moeten beraden op onze toekomst. Dit is een goed 
moment om een vervolg te gaan geven aan de bovengenoemde gemeenteavond 
en gezamenlijk na te denken over de toekomst van onze gemeente. Hoe we dit 
vorm gaan geven moeten we nog uitwerken, maar in de tussentijd kunt u al vast 
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laten weten wat u zou antwoorden op de vragen van de classis. Ik nodig u dan 
ook van harte uit om uw antwoorden naar mij te mailen (zie colofon). Bij voorkeur 
voor 29 november. Ik raad u aan om daar rustig voor te gaan zitten, want zeggen 
dat je het er niet mee eens bent is meestal niet zo moeilijk, maar om zelf te 
formuleren hoe u de toekomst ziet, dat is echt niet eenvoudig. 

Johan Boelee 
 

 College van Diakenen 

Voedselbank 
 
Op 20 december wordt er weer gecollecteerd voor de Voedselbank in de 
gemeente Montferland. Inwoners van de gemeente kunnen niet zelf een 
voedselpakket aanvragen, maar moeten dat doen via een hulpverlenende 
instantie.  Bij de beoordeling van een aanvraag is het bedrag aan leefgeld 
bepalend. 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die het dankbaar werk vinden. 
Maar het werk van de Voedselbank brengt wel de nodige kosten met zich mee 
zoals koel- en vriesruimte, transport met koelaanhanger etc.  
De norm voor toelating tot de voedselbank is in juli dit jaar aangepast.  
Een gezin van vier personen ontvangt € 390,-- per maand en dat is ongeveer € 
13,-- per dag voor eten, drinken, kleding, huishoudelijke benodigdheden, e.d..  
Op dit moment worden door de Voedselbank  wekelijks ongeveer 80 pakketten 
klaargemaakt en daarvan wordt ruim de helft (40 – 45 stuks) in Didam 
uitgegeven. De andere helft wordt in ’s-Heerenbergh uitgegeven. 
De opbrengst van deze collecte wordt door de Diaconie verdubbeld. 
   
Bovendien zijn de kerken op vrijdag 18 december weer open van 17.00 – 18.00 
uur voor inzameling van levensmiddelen voor de ‘kerstvoedselbank”, zodat de 
cliënten van de voedselbank ook van iets extra’s kunnen genieten met de 
kerstdagen.  
Namens de Diaconie en werkgroep Kerk in Actie 

Nees Biemond secr. 
 
 
 
 

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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Oproep spullen voor vluchtelingen 
 

 
 

Deze oproep is nog steeds actueel, de nadruk ligt echter op het volgende: 

 herenkleding in kleine maten, 

 winterjassen, 

 herenschoenen maat 42/43, 

 koffers en weekendtassen. 
 
Heeft u dergelijke spullen, neem dan contact op met de diaconie via  
diaconie@pkn-didam.nl. Wij verzamelen het dan en zorgen dat het in  
Doetinchem komt. 
 
Alvast bedankt, 

Namens de Diaconie, Marijn de Kroon 
 

Goede doelen gevraagd 
 
Net als elk jaar doen we ook dit jaar een oproep voor goede doelen die we 
kunnen steunen vanuit de Diaconie. Net als voorgaande jaren gaat het om 
kleinschalige goede doelen die u na aan het hart liggen en die we extra kunnen 
ondersteunen. Het is leuk dat een paar goede doelen inmiddels terugkomen en 
zelfs regelmatig via collecten worden ondersteund. 
Omdat het aantal voorstellen vorig jaar zeer beperkt was, hebben we toen ook 
weer een aantal bekende kleinschalige projecten gesteund. De ingediende 
goede doelen waren vorig jaar: 
 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Regenboog groep: stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen 
actief deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij. O.a. door opvang van 
verslaafden en daklozen. 
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers): zet zich in voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Dit 
gebeurt o.a. door het steunen van lokale initiatieven van verschillende 
geloofsgemeenschappen. 
 
Artsen zonder grenzen: zij ondersteunen slachtoffers van rampen en in 
crisisgebieden met gevaar voor eigen leven. Op dat moment waren zij zeer actief 
betrokken bij hulp aan Ebola-patiënten. 
 
Kinderen in de Knel: kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te 
vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en 
uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, 
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
 
 

Indienen van voorstellen 
U kunt uw voorstellen bij voorkeur met verwijzing naar een website en een 
persoonlijke aanbeveling indienen bij de Diaconie. We ontvangen uw voorstellen 
graag uiterlijk 16 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw materiaal en geschreven aanbeveling overhandigen aan een 
van de diakenen. 
Uiteraard beslist de Diaconie over het wel of niet opnemen van de door u 
genoemde goede doelen, dit op basis van de doelstellingen van de Diaconie. 
 

Namens de Diaconie, Marijn de Kroon 
 
 
 

Rooster SAMEN  2016      

Kopij inleveren uiterlijk opmerking eerste zondag in uitgave nr. 

dinsdag 29 december 2015   zondag 10 januari 2016 1 

dinsdag 2 februari 2016 Start 40-dagentijd zondag 14 februari 2016 2 

dinsdag 8 maart 2016 Palmpasen en Pasen zondag 20 maart 2016 3 

dinsdag 19 april 2016 Pinkstern zondag 1 mei 2016 4 

dinsdag 31 mei 2016   zondag 12 juni 2016 5 

dinsdag 12 juli 2016   zondag 24 juli 2016 6 

dinsdag 16 augustus 2016 Start Zondag zondag 28 augustus 2016 7 

dinsdag 4 oktober 2016 Allerzielen zondag 16 oktober 2016 8 

dinsdag 15 november 2016 Advent en Kerst zondag 27 november 2016 9 

dinsdag 3 januari 2017   zondag 15 januari 2017 1 

dinsdag 21 februari 2017 Start 40-dagentijd zondag 5 maart 2017 2 
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Vluchtelingenproblematiek  

Brief aan de gemeenten Montferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronkhorst 
 

 

                                                
 

 

Aan de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Montferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronckhorst  
 
Postbus 
Postcode en plaats. 
 
Onderwerp: Vluchtelingenproblematiek.  
Datum: 15 oktober 2015 
 
 
Geachte colleges, 
 
 
Het volgende willen wij gaarne onder uw aandacht brengen. 
 
Eenieder ervaart elke dag weer de problematiek rond de mensen die massaal op de 
vlucht geslagen zijn, vooral uit het totaal door oorlogsgeweld  verscheurde Syrië. 
Hartverscheurende taferelen bereiken ons voortdurend via de TV en de dagelijkse   
krantenkoppen. Wij hoeven hier niet verder uit te wijden, de beelden spreken voor 
zich. 
 
Politieke leiders, ook in Europa, zijn voortdurend in overleg om dit menselijk drama 
enigszins in beheersbare menswaardige  banen te leiden. De Paus heeft ook een 
dringende oproep aan de totale bevolking gedaan om deze mensen en families in 
grote nood te helpen en op  te nemen in onze gemeenschappen. 
 
Onze samenleving  kan niet afzijdig  blijven, wij als  kerkgemeenschappen  uiteraard 
ook  niet. Met "wij  als kerkgemeenschappen" bedoelen wij de parochie H. Gabriël  
samen met de PKN-gemeenten van Didam, `s-Heerenberg-Zeddam en Wehl. Ons 
werkgebied omvat de gemeente Montferland en delen van respectievelijk de 
gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Zevenaar. 
 
Het pastoraal team van de parochie H. Gabriël heeft dan ook gemeend de Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) en de werkgroepen Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) van 
de parochie en tevens de diaconieën van de PKN-gemeenten uit  te nodigen voor 
gezamenlijk overleg op  23 september jongstleden. 
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De deelnemers aan deze vergadering spreken zich unaniem uit voor volledige steun 
van onze gemeentelijke en kerkelijke overheden aan opvang van vluchtelingen in onze 
gemeenschappen. 
 
Dringend verzoeken zij de gemeentebesturen dan ook om, zowel immaterieel als 
materieel, alle ondersteuning te verlenen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen 
van leegstaande gebouwen en professionele opvang. 
 
Wij als vertegenwoordigers van de kerkgemeenschappen zeggen toe dat wij naar 
vermogen alle mogelijke  steun zullen verlenen aan deze opvang, begeleiding en het 
aanbieden van voorzieningen aan deze vluchtelingen. 
 
Wij vinden dat onze totale gemeenschap hier een enorme verantwoordelijkheid draagt 
om deze mensen, die op de vlucht zijn voor  het  onmenselijke geweld, weer een 
enigszins menswaardig bestaan te geven. 
 
Wij vertrouwen erop dat U de nodige besluiten neemt of heeft  genomen om een zo  
groot mogelijke opvang te realiseren. Wij staan klaar om U bij deze opvang te helpen. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de vertegenwoordigers van bovengenoemde organisaties, 
Het Pastoraal team van de Parochie H. Gabriël 
 
Diaken Theo Reuling ofs 
 
 
Voor contact: 
Theo Reuling ofs, diaken 
Wilhelminastraat 84 
6492 ET Didam 
T: 0316-225687 
E: t.reuling@parochiegabriel.nl 
W: www.parochiegabriel.nl 

 

 Eindejaarscollecte en Actie Kerkbalans 
 
Om de Eindejaarscollecte en de Actie Kerkbalans mogelijk te maken, is er een 
‘commissie inzameling gelden’ tot stand gekomen. Deze commissie is ontstaan 
ter ondersteuning van de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters 
(CvK). Op het ogenblik nemen de volgende personen hieraan deel: André Blij, 
André Colenbrander, Gerrit Kooij, Wim Kooijman, Dick Schep en 
ondergetekende. Als penningmeester ben ik 13 oktober om gezondheidsredenen 
afgetreden. Een penningmeester houdt zich, kort gezegd, bezig met zowel het 
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ontvangen als het uitgeven van gelden, de begroting hiervan en de 
verslaggeving hierover. Nu ik nog wel lid ben van de commissie inzameling 
gelden beperkt mijn inspanningsbijdrage zich hoofdzakelijk tot de inzameling van 
gelden en wel in het bijzonder van een drietal acties. Deze acties zijn de 
Eindejaarscollecte in december, de Actie Kerkbalans in januari en in mei/juni de 
Solidariteitskas. De inzamelingsactie voor de Solidariteitskas heeft eerder dit jaar 
al plaatsgevonden. De laatste stand is dat voor de Solidariteitskas in 2015 is 
ingezameld 2310 euro. Vorig jaar was dit 1805 euro. Dit is een verheugend 
resultaat geweest. Dit resultaat en een soortgelijk resultaat voor de komende 
Eindejaarscollecte en de Actie Kerkbalans is echt nodig om de Protestantse 
Gemeente Didam in stand te kunnen houden. Het is namelijk zo dat er in de 
afgelopen jaren geen positief resultaat meer is behaald in de jaarrekening. Nu 
heeft de gemeente wel enig vermogen, maar de afgelopen jaren is dit niet 
voldoende geweest om met de inkomsten hieruit tezamen met de inkomsten uit 
de inzamelingsacties zoals de Eindejaarscollecte en in het bijzonder de Actie 
Kerkbalans het uitgavenniveau zoals dit de afgelopen jaren is opgetreden te 
kunnen dekken. 
 
Dit voorgaande is de reden dat ik nu al de Eindejaarscollecte en in het bijzonder 
de Actie Kerkbalans in komend januari onder uw aandacht wil brengen. Het zou 
een zeer verheugend resultaat zijn als uit de Eindejaarscollecte een bedrag van 
meer dan 1000 euro (afgelopen jaar 670 euro) zou komen en uit de Actie 
Kerkbalans 40.000 euro. Het afgelopen jaar is toegezegd 39.048 euro en tot en 
met 6 november 2015 is hiervan reeds 34.866 euro ontvangen. Het restant wordt 
nog in de resterende periode van dit jaar verwacht. 
  
Bij deze Eindejaarscollecte en de Actie Kerkbalans worden enveloppen door 
lopers op de adressen van de kerkleden bezorgd. Deze lopers zijn vrijwilligers 
die in een wijk(je) van meestal niet meer dan 10 à 20 adressen deze enveloppen 
bezorgen en in het geval van de Actie Kerkbalans ook weer ophalen. De gehele 
kerkelijke gemeente is daartoe ingedeeld in een groot aantal wijken. Er is al een  
aantal vrijwilligers bekend. Graag zouden we het aantal willen uitbreiden met 5 
tot 8 lopers om ook een kleine reserve te hebben als onverwacht een persoon 
uitvalt. U kunt zich aanmelden, persoonlijk, bij de commissie inzameling gelden, 
met een briefje met naam, adres. e.d. in mijn postvakje in de consistorie, of bij 
cvk@pkn-didam.nl of telefonisch: 0316-242937. Ook zal een oproep tijdens één 
van de komende kerkdiensten worden gedaan. 
  
Namens de commissie inzameling gelden, 

Jan Kapteijn 
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Kerk in Actie 
 

Fruitbakjes maken voor de Oogstdankdienst op  
25 oktober 2015 

 

 
 

Zaterdag 24 oktober 2015 zijn er 23 fruitbakjes gevuld. 
 
U hebt weer massaal gereageerd op de uitnodiging om fruit en blikjes naar de 
kerk te brengen. Hartelijk dank daarvoor! 
Ook Roelie bedankt voor de potjes zelfgemaakte jam. Voor degene die dat wilde, 
werd er koffie of thee geschonken met daarbij lekkere cake, gebakken door 
Paulina. 
 
Terwijl de bakjes door Corry, Garry, Renate en Herman gevuld en verpakt 
werden, hebben Paulina en Antoinette de aankleding in de kerk verzorgd. Ellen 
heeft de adressen op de kaartjes  geschreven. Het overgebleven fruit is 
zaterdagmiddag door de voedselbank opgehaald. 
 
Dames en heer, het was weer ontzettend gezellig en reuze bedankt voor jullie 
geweldige inzet! 

Antoinette en Paulina 
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Soberheid 
 
Sobere onderkomens voor vluchtelingen bereikte ons in de pers vanuit politieke 
visie. Het mag vooral niet te luxueus zijn ….! Volgens mij wordt “sober” hier niet 
goed gebruikt. Daarom trof mij dit gedicht van Ida Gerhardt zeer. Zo  is 
soberheid bedoeld…. Toch? 

  
Anna van der Velden- de Boer 

Adventvespers 
 
De vesperdiensten, georganiseerd door de oecumenische taakgroep op de 
zondagen 29 november en 6, 13 en 20 december om 17.00 uur in onze kerk, 
hebben als thema  ONDERDAK.  We denken na over Gods aanwezigheid 
tussen de mensen in een rustgevend half uur. Hoe vindt God onderdak bij ons?  
Het  oecumenisch koor zal weer meewerken. 

Wim Locher 
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MissionPossible 
 

 
 

 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
Het meisje op de foto heet Ksenya. Ze is ingesprek met Natascha van Mission Possible. Ksenya is 
een leuke meid maar ze lacht niet. Daar heeft ze ook weinig reden voor. Al sinds haar 13e zwerft zij 
op straat. In de steek gelaten door haar moeder en mishandeld door haar vader. 21 jaar oud is zij nu 
en al moeder van drie kinderen. “Mijn kinderen zijn vorige week door de Jeugdzorg in een weeshuis 
geplaatst” vertelde ze Natascha. Als er niets gebeurt zal Ksenya de voogdij over haar kinderen 
verliezen en hen waarschijnlijk nooit weer zien. 
 
Schrikbare statistieken 
Zelf heeft Ksenya ook een tijdje in een weeshuis gewoond. Zij weet hoe het er daar aan toe gaat en 
dat je lang niet altijd de zorg en aandacht krijgt die nodig is. Tot je 18e kun je daar verblijven, daarna 
moet je zelfstandig gaan wonen. Je krijgt een kamer toegewezen en een uitkering. Maar vanwege 
onvoldoende opleiding en gebrekkig advies-ondersteuning over een zelfstandig leven in de 
Russische maatschappij raken veel van deze jongeren gefrustreerd en zoeken hun heil in drugs en 
alcohol. Statistieken hebben aangetoond dat van de jongeren die in een staatsweeshuis zijn 
opgegroeid 40% is betrokken bij criminaliteit, 10% plegen zelfmoord, 33% worden werkloos en 20% 
worden dakloos. 
 
Opvang 
Als er niets gebeurt zal dat ook het lot zijn van de kinderen van Ksenya. Natascha wil dat voorkomen. 
Zij wil Ksenya helpen een goede moeder te worden. Daarom hebben we een opvangplek in 
Jekaterinaburg , Asbest en Tsjeljabinsk voor moeders zoals Ksenya. Waar ze leren hoe ze hun 
kinderen moeten opvoeden. Om die reden wil ik jullie vragen om een gift te geven zodat dit 
belangrijke project voortgezet kan worden. En ik wil jullie ook vragen te bidden voor ons team in 
Rusland en de kinderen en gezinnen in onze opvang. 
 
Doet u mee? 
U kunt een tienermoeder weer hoop geven door een gift over te maken voor het werk van Mission 
Possible. Eén dag opvang kost €10. Dit bedrag is ‘all-in’, inclusief onderdak, voedsel, psychologische 
hulp en medische zorg. Met uw gift stelt u ons in staat om tienermoeders als Ksenya te helpen een 
persoonlijke relatie met Jezus te ontwikkelen en een goede moeder te worden. 
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Wilt u meer doen? 
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeente. Maar er zijn veel 
meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een 
presentatie. Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl 
Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
0595 438672 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 
 

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief. 

 

Pastorale-scholing 

21 oktober 2015, Pastorale-scholing en informatief samenzijn. 
 
We beginnen onze avond om 18.00 uur met een maaltijd verzorgt door Herma, 
Jan, Nel en Riet. De algehele leiding heeft Dieneke, zij heet ons hartelijk welkom 
en stelt voor de avond te beginnen met het zingen van lied 275, Heer, onze Heer 
hoe zijt Gij aanwezig. 
 
Het eten smaakte voortreffelijk, hulde aan de koks! 
Koffietijd, met traktatie van Arja. 
 
Daarna arriveren de Casemanager Dementie Carly Post en Renate de Booij. 
Welkom geheten door Annette beginnen zij met hun lezing. Centraal staat de 

vraag wat kunnen wij doen bij 
signalen die ons verontrusten bij 
huisbezoeken in de gemeente in het 
bijzonder bij ouderen. We krijgen 
allerlei informatie over wat te doen bij 
signalen als: vergeetachtigheid, 
verward zijn, niet genoeg eten, 
verandering in gedrag. Ook wij 
kunnen direct met een casemanager 
contact opnemen. Zij zorgen voor 
verdere doorverwijzing ect. 
 
Er kwamen veel vragen en 

gebeurtenissen uit ons persoonlijk leven aan bod met emotie en een lach, want 
bij alle verdriet door de diagnose dementie is er toch ook dikwijls die lach! 
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Belangrijk in het werk van de Casemanager Dementie is: 

 Vertrouwen opbouwen, rust 

 Maatwerk leveren, balanceren, wat te doen 

 Luisteren, meegaan, omgaan 

 Hulp bieden aan: mantelzorgers, verwijzingen naar (zoals dagbesteding) 

 Taboe doorbreken, begrip tonen. 
Adressen waar iedereen met vragen terecht kan zijn o.a.  
www.alzheimer-nederland.nl, tel.0800-5088, www.10signalen.nl en het 
Altzheimer Cafe Zevenaar, tel. 0316-284700. Deze informatie is ook verkrijgbaar 
in de kerk of bij een pastoraal medewerkster. 
 
Het was een leerzame avond. Carly en Renate worden met een bloemetje 
hiervoor hartelijk bedankt.                                       
 
Dan is het tijd om van Jan Hagen 
afscheid te nemen. Zoals hij het zelf 
zegt: na ongeveer 37 jaar kerkenwerk 
wordt het tijd om op te stappen. Jan 
wordt door Annette heel hartelijk 
bedankt voor alle uren die hij er aan 
besteed heeft, voor zijn inzet, zijn 
kennis van Didam en inwoners. Bij Jan 
kon je ontbrekende informatie krijgen. 
Ook hij krijgt een bos bloemen met een 
“Jan bedankt” kaart. Jan zegt zijn werk 
binnen onze gemeente met veel 
vreugde en soms een beetje pijn 
gedaan te hebben. 
 
Tot slot eindigen we de avond met het 
door Annette voorgelezen gebed: 
 

Zegen ons met uw stilte, 
Dat de drukte in ons zwijgt; 
Geef ons vrede met wat onaf is, 
En plezier in wat geklaard is; 
Bewaar het licht in de nacht dat wij ons toevertrouwen aan de slaap, 
Als U over ons waakt. 

 
Namens het pastorale team,  

Ineke Eysink-den Hartogh 
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Nieuws van het Verjaardagsfonds 
 
Verslag van de vergadering van donderdag 15 oktober 2015. 
Er is bijeengebracht: 
 
Mevr. Boon                           niet aanwezig 
Mevr. Westenberg   niet aanwezig 
Mevr. Horjus    €     16,00 
Mevr. Hermans    €   110,00 
Mevr. Folmer                 €   204,50 
Mevr. Hendriksen       €     63.00 
De heer Mintjes    €     65,00 
Totaal     €   458,50 
 
Hartelijk dank aan de gulle gevers. 
Heel veel dank aan de collectanten, die u elke verjaardag weer bezoeken. 
Ik heb afscheid genomen en Jet de Lange neemt het van mij over. 
 
De volgende vergadering is gepland donderdag 18 februari 2016 om 19.15 uur  
 
Namens het Verjaardagsfonds, met vriendelijke groet,  

Gerda Vreeman-Jansen 
 

Kunst en Religie 
 

Verslag van de kunst-tweedaagse naar Mainz.  
 
Na twee avonden over Marc Chagall zijn een aantal geïnteresseerden o.l.v. 
Margot Dijkman en Annette Melzer, initiatiefneemsters van de lezingen-avonden 
Kunst en Religie, naar Mainz afgereisd om daar in de Stefanskirche de glas-in-
loodramen van deze beroemde joodse kunstenaar te gaan bekijken. Met veel 
regen onderweg maakten we een tussenstop in Rudesheim bij Abtei St. 
Hildegard. We maakten nog net het laatste stukje mee van de gebedsviering van 
de Benedictinessen. Hun gezang klonk ijl in deze grote abdij-kerk. Na deze 
dienst dwaalden we nog een tijd rond in de kerk met zijn prachtige schilderingen 
waarop Hildegard van Bingen staat afgebeeld. 
 
Nadat we ons brood hadden opgegeten vertrokken we tegen 13.00u naar Mainz. 
Daar werden we in de Stefanskirche opgewacht door een stadsgids. Hij vertelde 
wat Chagall in de ramen heeft verbeeld. Wat als eerste opvalt is de intens 
blauwe kleur van het glas in lood. Daarbinnen heeft de kunstenaar allerlei 
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bijbelse taferelen uit het oude en nieuwe testament afgebeeld in allerlei kleuren 
waar Chagall o.a. beroemd door is geworden. Wat deze ramen nog extra 
bijzonder maakt is dat hij als joods kunstenaar in een Duitse stad deze opdracht 
heeft gekregen en heeft aangenomen als gebaar van verzoening. 
 
De tweede dag zijn we opnieuw naar de Stefanskirche gegaan voor een korte 
meditatie.  
Van Margot hadden we een beschrijving 
gekregen met als hoofdthema:  
“ Sta je aan de kant van het leven, 
gebruik je je talenten voor het goede of 
ben je gesloten voor Gods roepstem.” 
Hoe vind je dit thema terug in de ramen? 
Hoe langer ik keek hoe meer ik zag. 
Ondanks de treurige joodse 
geschiedenis riepen deze ramen een 
gevoel van optimisme bij me op. De 
engel als boodschapper vaak in het wit 
en groot weergegeven, de boom met 
vogels, teken van leven, koning David in 
het rood met zijn harp. Chagall is een 
verteller, ook de kleuren hebben betekenis. 
De ramen nodigen je uit na te denken over de vraag of je kiest voor het leven, de 
hoop, het uitzicht, of sluit je je op in negativiteit. 
 
Hierna konden we op eigen gelegenheid de tijd in de stad doorbrengen. Om 
14.30u verzamelden we ons voor de terugreis. In Maria Laach was er een 
tussenstop, precies op tijd om daar de Vesper bij te wonen. Zo'n 20 Benedictijner 
monniken gingen voor. Met deze gezangen luiden zij de avond in, je wordt er 
rustig van.... 
Na rondgedwaald te hebben in de tuinen rondom het grote klooster en nog een 
bezoekje aan de kloosterwinkel keerden we huiswaarts. 
Het was een inspirerende reis, de sfeer onderling was fijn.  
Met dank aan Margot en Annette, 

Feike Tiel Groenestege 

Winteractiviteit 
Zondag 31 januari 2016 staat de winteractiviteit gepland!  
Wilt u deze datum vast vrijhouden? In de volgende SAMEN leest u 
er meer over!  
 
Namens de Evenementencommissie, 

Arja de Kroon 
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Inloopmiddag 
  
Wat hadden we een gezellige middag op 8 oktober. Ca. 25 bezoekers genoten 
van de fotoseries van Piet (Piet, we zullen vast in het komende seizoen nog wel 
een keer een beroep op je doen) en bij afwezigheid van Ine lieten zij zich door 
Henk voorzien van koffie of thee en later van frisdrank. 
 
Van verschillende kanten hebben we gehoord dat de aanwezigen de middag als 
heel prettig ervaren hebben en daar doen we het voor. Een goede sfeer en fijne 
onderlinge contacten. 
 
En nu staat de volgende middag al weer voor de deur en wel op 26 november, 
zelfde locatie en zelfde tijd en bent u nog nooit geweest, loop gerust een keer 
binnen.Vanaf 14.30 uur staat de deur open, maar u mag gerust ook later nog 
binnen  komen. 
 
Wilt u opgehaald worden, bel dan 223357 en we zorgen ervoor. 

Jan Hagen 

Adventskrans  
 
Op woensdag 25 november willen we een adventskrans gaan maken. Iedereen 
is van harte welkom, om 19:00 uur beginnen we  in het 
kerkhuis.  Trudi Boelee en Janny Horjus zullen ons 
een handje helpen. Wilt u zelf voor de materialen 
zorgen? Op de website van de kerk kunt u lezen wat u 
zelf mee dient te nemen. (www.pkn-didam.nl). 
Wij zorgen voor de koffie, thee en limonade. Als u zich 
bij Anneke aanmeldt, weten we hoeveel mensen we 
kunnen verwachten (lakz@planet.nl of 0316 221752). 
 

Groeten, Anneke Ketterink en Arja de Kroon 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 29 december 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Personalia 

Overleden 
 26-09-2015, Mevr. A. Waszink- van der Zee, Domela Nieuwenhuisstraat 7 

 18-10-2015, Mevr. J.M. Busschers van Zwolle, Waverlo 9 

Gevestigd 
 Mevr. S. Gertzen, Hoeveslag 3 

Verhuisd 
 Fam. J. Witte-Blind,  van De Els 77 naar Verheijstraat 2-23 

 Dhr. C.H. de Wit,   van Hoge Akker 15 naar Judostraat 3 

 Fam. J. Wes,   van Heeghstraat 27 naar De Schutterije  28 

Vertrokken 
 naar Arnhem,  Mevr. M. Bridel, Rozenstraat 67 

 naar Giesbeek, Mevr. P. van Loenen-Heiwegen, Verheijstraat  2-24 
 

 

      Agenda 
 

22 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
25 nov 19.00 uur Adventskransen maken in kerkhuis 

23 nov 14.00 uur Overleg groothuisbezoek met past. medewerkers 

26 nov 14.30 uur Inloopmiddag 

29 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
03 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
06 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
08 dec 20.00 uur Labyrint van licht in de Mariakerk 

13 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. G. Heijnen-Zemmelink, 
    Aalten 

17 dec 19.30 uur Diaconie en Kerk in Actie 

19 dec 15.30 uur Kerstdienst in Meulenvelden - mw. ds. A.U. Melzer 
20 dec 10.00 uur Carolsdienst - mw. ds. A.U. Melzer 
24 dec 17.30 uur Kinderkerstdienst 
  21.30 uur Kerstnachtdienst 
25 dec 10.00 uur Kerstmorgendienst 
27 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. K. van Bergen,   
    Doetinchem 

31 dec 19.30 uur Oudejaarsavonddienst - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
03 jan   10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – mw. ds. K. van Bergen, 
    Doetinchem 

07 jan 15.30 uur Kerkdienst  Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen, 
   Doetinchem 
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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 Elke zondag, tijdens de dienst, niet in 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  

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994 

Inloopochtend Meulenvelden Bestemd voor onze gemeenteleden in en om Meulenvelden, o.l.v.  
ds. Annette Melzer 

Wanneer 16-12, 2016: 6-1, 3-2, 2-3, 6-4, 4-5, 1-6, 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen, o.l.v.  
ds. Annette Melzer 

Wanneer   26-11, 2016: 20-1, 17-2, 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 26-11, 14:30-16:30 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 (vervoer kan geregeld worden) 

Leesclub boekbesprekingen Er wordt een boek gekozen, gelezen en besproken. 

Wanneer 20:30 uur 

Waar Mathaak 4 

Contactpersoon Herma ten Brinke, tel: 224519 (vooraf even bellen!) 

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v. ds. Leen den Besten, 19:45 uur 

Wanneer 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  8-12 om 20:00 uur 

Waar Mariakerk 

Contactpersoon ds. Annette Melzer, dominee@pkn-didam.nl 
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   Via dit Kerstnummer van SAMEN,  
wenst de redactie U allen al vast 

 gezegende Kerstdagen en  
een voorspoedig 2016 
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