
 

SSSAAAMMMEEENNN   
Informatiebulletin Protestantse gemeente te Didam 

41
e
 jaargang - nummer 1 – 10 januari 2016 



2 

COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
beheerder G. Blom Zonnebloemstraat 6 6942 DH T.06-12466595 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 WX 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 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 6942 DP 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  ledenadministratie@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 januari 2016 

http://www.sowdidam.nl/
mailto:info@pkn-didam.nl
mailto:beheerder@pkn-didam.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:kerkenraad@pkn-didam.nl
mailto:eredienst@pkn-didam.nl
mailto:rolf.zandbergen@planet.nl
mailto:kinderkerk@pkn-didam.nl
mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
mailto:diaconie@pkn-didam.nl
mailto:dominee@pkn-didam.nl
mailto:kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-didam.nl
mailto:oecumene@pkn-didam.nl
mailto:publiciteit@pkn-didam.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-didam.nl


3 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ................................ 3 

Voorwoord ....................................... 3 

Overzicht kerkdiensten .................... 4 

Van de predikant .............................. 7 

Rondom de kerkenraad ................... 9 

College van Kerkrentmeesters ....... 11 

College van Diakenen .................... 14 

Kerkinactie ..................................... 16 

Inloopmiddag .................................. 16 

Onze haat zullen jullie niet krijgen! . 17 

Cursus Iconen schilderen ............... 18 

JHWH spreekt ook vandaag tot u ... 19 

Winteractiviteit ................................ 20 

Personalia ....................................... 21 

Agenda ........................................... 21 

Activiteiten in en om de kerk ........... 22 

 

Voorwoord 

Wegbereiders van uw komst 
 
Heer onze God, 
 
Wij zien de wereld om ons heen, 
en diep van binnen 
verlangen wij naar vrede, 
verlangen wij naar Uw komst. 
 
Maar misschien verlangt U ook van ons  
dat onze ogen zien 
en onze oren horen 
hoe U ons roept 
 
in verlaten kinderen, 
in eenzamen langs de weg. 
 
God wek ons tot leven, 
maak ons wegbereiders van Uw komst. 

 
Uit: Adventskalender 2014 ‘Stem die mij roept’, 
uitgave Protestantse Kerk in Nederland 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 10 januari t/m zondag 7 februari 2016 

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

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

Doetinchem 

10 januari 2016 – 1e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Visser, Lobith 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Ellen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 40:1-11; Lucas 3:15-16, 21-22 
 
We lezen de tekst zoals elk jaar aan het begin van de tijd van de Epifanie (de 
verschijning van Christus), die ons vertelt over de doop van Jezus. Het 
wonderlijke is natuurlijk de vraag: moest Jezus dan gedoopt worden als hij de 
zoon is van de Eeuwige? En wat betekent die doop dan? Kernachtig, zou je 
kunnen zeggen, wordt daarin duidelijk dat Jezus tot in uiterste consequentie het 
mensenbestaan heeft gedeeld, de vreugde, het verdriet … hij heeft het 
ondergaan en een weg er doorheen aangewezen, gebaand. 
 

17 januari 2016 – 2e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11 
 
Ook op deze zondag lezen we, zoals elk jaar dezelfde tekst: de bruiloft te Kana. 
Jezus’ levensweg begint met een wonder. Het wonder dat water tot wijn wordt en 
er volop gedeeld kan worden. Een oerteken zou je kunnen zeggen: in heel het 
optreden van Jezus zal het gaan om de levensvreugde van mensen.  
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Het is nu 
Dat ik niet mag zwijgen 
Omwille van jou 
Verhef ik mijn stem 
Net zo lang 
Tot jou voor ieders ogen 
Eindelijk recht wordt gedaan. 
Jouw verlatenheid 
De woestenij die achterbleef 
Toen je alle zichtbare houvast in je wereld verloor, 
Zal de kraamkamer zijn 
Waarin je uit God geboren wordt. 
Hij zal op ieders lippen een naam leggen 
Die jou in een nieuw licht plaatst. 
Die naam zegt wie je ten diepste bent: 
Zijn verlangen 
Zijn liefste 
De vreugde van zijn hart. 

(Mariska van Beusichem) 

 

24 januari 2016 - Week van gebed voor de eenheid, 3e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 19:3-6; Matteus 5:14-16 
 
Christenen uit Letland reiken ons wereldwijd delen voor deze viering aan met als 
thema ‘het woord is aan jou’. Ze verbinden dit met de opdracht ‘om het zout van 
de aarde te zijn, om het licht in de wereld te zijn, om de machtige daden van de 
Eeuwige te verkondigen’. In deze dienst staan we erbij stil hoe we dat zouden 
kunnen doen, met elkaar! 
 

31 januari 2016 – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jeremia 1:4-10; Lucas 4:21-30 
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Zou je het beroep van profeet kunnen kiezen? De Bijbel laat zien dat niemand uit 
vrije wil profeet wordt. Je wordt geroepen. Het is God die je daartoe bestemt. 
Vandaag horen we hoe Jeremia dat overkomt. Hij verzet zich: ‘Nee, Heer, mijn 
God!’ Hij voelt zich niet capabel, te jong, maar God verzekert hem dat niemand 
iets tegen hem zal vermogen. God zegt: ‘Ik zal je terzijde staan en je redden.’ 
Soms sta je in je leven voor een taak die je liever niet zou willen aangaan … wat 
dan? 
 

04 februari 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

07 februari 2016 – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 6:1-8; Lucas 5:1-11 
 
Wat ervaren wij als heilig? Vandaag gaat het in de teksten over de verhouding 
van de mens tot het heilige of beter: de Heilige. God, zo wordt verteld, is niet ver 
weg, onbenaderbaar of onverschillig. In tegendeel: Hij zoekt de mens juist op, 
raakt hem, maakt hem vrij. 
 

Je gezicht onherkenbaar 
Van tederheid en tegelijk 
Vertrouwder dan het mijne 
Zoals het me iedere dag 
Onzeker aankijkt uit de spiegel 
Door de mist van verdampte 
Jaren flitst plotseling 
Haarscherp het oude vergezicht. 
Met je armen om me heen 
Lijkt het of de ring 
Van mijn bestaan zich sluit. 
Misschien heeft het wonder 
Me aangeraakt, misschien 
Ben ik gered. 

(Harry Michaelis) 
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 Van de predikant 
 

Dank 
‘De uitbundigheid van een dankbaar hart eert God, zelfs als het geen woorden 
naar Hem uitspreekt. Een ongelovige die in dankbaarheid kan leven, is geen 
ongelovige’ (vrij naar Paul Tillich).  

Dankbaarheid is een religieus grondgevoel. Dankbaarheid is zicht en kunnen 
proeven wat onverdiend je leven verrijkt. Danken gaat aan het bidden, vragen en 
zelfs aan het verlangen vooraf. Aan wie zou ik mijn verzoek richten anders dan 
aan Hem die ik dankbaar ben. Dankbaar kunnen zijn is werken aan het 
basisvertrouwen en is misschien wel voorwaarde voor gebed. 
Ouders leren hun kinderen omgangsvormen. Het is een kunst om op een goede 
wijze een verzoek te doen, een vraag te stellen en zo leer je dan ‘met twee 
woorden spreken’…. Als je 
blieft … Soms denk ik dat 
‘dank’ zeggen een grotere 
magie heeft. Werkelijk 
ervaren van dankbaarheid 
verandert je blik op het 
leven. Het verhoogt als het 
ware het wereldlijke, 
profane tot de wereld van 
het Heilige. Een kribbe als 
plek van God. Een Bijbelse 
wijsheid zegt het zo: ‘… 
alles door God geschapen 
is goed en niets is 
verwerpelijk dat met dank 
wordt ontvangen.’ 
 

“DANK!” dat we gezamenlijk deze kerst op deze wijze hebben kunnen vieren. 
 

Oecumene 
Zondag 24 januari staat in het teken van de week van het gebed voor de 
eenheid. Dit jaar is de viering voorbereid door Christenen in Letland en draagt 
als thema ‘het woord is aan jou’. Net als in Nederland is er in Letland een Raad 
van Kerken actief. Daarin doen de 3 grootste kerken mee en een aantal kleinere. 
Ongeveer 34% van de bevolking is luthers, 25% is rooms-katholiek en 19% 
orthodox of – wat genoemd wordt – oudgelovig, een groep die zich afsplitste van 
de Russisch-Orthodoxe kerk. De kerken in Letland hebben nog geen lange 
oecumenische traditie. Er is ook geen officiële theologische dialoogcommissie en 
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het is een uitdaging om een goede relatie te vinden tot de Letse Orthodoxe kerk, 
die deel uitmaakt van het patriarchaat van Moskou. Het is dus heel bijzonder dat 
zij erin geslaagd zijn om een wereldwijde viering voor te bereiden. Onderdelen 
hiervan zullen we gebruiken in de dienst van 24 januari, zoals bijvoorbeeld een 
gebed: 

Bid, 
… Voor de mensen die je vandaag tegenkomt, 
Dat je in hen een boodschapper van vreugde zult ontmoeten 
… voor de boodschappers van vreugde dichtbij en ver weg 
En vraag Gods hulp om hen te ondersteunen. 

 

Winteractiviteit 
Op de laatste zondag is getrouw ook onze winteractiviteit. Zoals heel veel 
geloofsgemeenschapen in de PKN staan ook wij voor een grote uitdaging hoe de 
gemeenschap in de toekomst voor ons hier ter plaatse vorm zal krijgen. Daar 
hebben we allemaal een voorstelling van. In de tijd van Paulus begonnen ooit 
kleine huisgemeentes te ontstaan. Toen en nu de vraag hoe je je weg vindt in 
een samenleving die niet vanzelfsprekend je geloof herkent of erkent. Wat heb je 
dan nodig aan geloofs-onderwijs, aan veilige plekken om je te kunnen 
uitspreken, aan ruimte om te kunnen vieren en Gods sporen in je eigen leven te 
ontdekken. Het mooie van deze tijd is dat we weer de kans nemen om ons tot de 
basis te richten en met elkaar te zoeken naar welke vormen daar het beste bij 
passen. Na de dienst op 31 januari willen we daar op een ontspannen wijze een 
start mee maken. 
 

God, Adonai, Allah 
In de adventstijd heb ik het met de kinderen al een aantal keren over de drie 
grote monotheïstische religies gehad: het Jodendom, het Christendom, de Islam. 
Ze delen een aantal bronnen met elkaar, de basis zou je kunnen zeggen. En het 
is goed om te leren zien waar de overeenkomsten en waar de verschillen liggen. 
Je zou kunnen zeggen dat deze drie religies in de loop van de eeuwen zijn 
ontstaan als geweldige takken aan één boomstam. Elk geloof heeft zijn eigen 
regels, rituelen, gebeden en feesten. Het komend jaar zal ik hier op verschillende 
wijzen aandacht aan besteden.  
 

Een wens voor het nieuwe jaar 
Op weg naar de kerst is me twee keer een mooie tekst aangereikt. Het 
wonderlijke hierbij was dat voor de een het een ‘levenstekst’ was aan het eind 
van haar leven en voor de ander een tekst die staat voor de toekomst van haar 
leven. Twee generaties geïnspireerd door woorden die ooit zijn uitgesproken 
door moeder Theresa. Dankbaar dat ze mij zijn geschonken, deel ik ze met u en 
wens u hiermee zegen voor de dagen van het komende jaar: 
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 Het leven is een kans … profiteer ervan; 
 Leven is mooi … bewonder het; 
 Leven is een zegen … beproef het; 
 Leven is een droom … verwezenlijk die; 
 Leven is een uitdaging … neem die aan; 
 Leven is een plicht … vervul die; 
 Leven is een spel … speel het; 
 Leven is duur … koester het; 
 Leven is rijkdom … bewaar die; 
 Leven is liefde … geniet ervan; 
 Leven is een belofte … kom die na; 
 Leven is droefheid … overwin die; 
 Leven is een lied … zing het; 
 Leven is een strijd … aanvaard die; 
 Leven is een tragedie … zie die onder ogen; 
 Leven is geluk … maak het; 
 Leven is kostbaar … verwoest het niet; 
 Leven is leven, vecht ervoor! 

 
ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 
 

Tel uw zegeningen. Houd ze vast. 
 
Ongetwijfeld zullen een aantal mensen direct aan 
Johannes de Heer denken. Een bundel net zo lijvig als 
het nieuwe liedboek. De teksten zijn inmiddels weliswaar 
wat gedateerd maar dat wil niet zeggen dat de 
boodschap dat ook is.  
  
“Tel uw zegeningen, één voor één.  
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle, noem ze één voor één. 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.” 
 
“Eén voor één tellen, allemaal en ze vervolgens ook nog eens allemaal noemen, 
dan zie je het pas, dan ontdek je het pas”. Hieraan moest ik denken tijdens de 
kerstdagen. Als je als inwoner van Nederland je zegeningen zou moeten gaan 
tellen, dan ben je wel heel lang bezig. Het zijn er zoveel dat de kans er is 
bezorgd te raken dat het straks minder gaat. Als protestantse gemeente te 
Didam zijn er vele zegeningen die we kunnen tellen. Als ik alleen al op onze 
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advents- en kerstvieringen terugkijk, dan zijn er te veel om ze allemaal te tellen 
en te noemen. Ik noem enkele. Vier vespers hebben we mogen houden met 
bezoekers van protestantse en katholieke gezindte. Iemand noemde dit 
“pareltjes”, klein, kostbaar, kwetsbaar, iets om van te genieten. Pareltjes van 
bezinning, korte overdenkingen en adventsliederen door het oecumenisch koor. 
Een Caroldienst, met lezingen, inleidingen en liederen. Een dienst met zangers 
uit beide kerken (“Carolkoor”) die de Carols dit jaar ook in beide kerken ten 
gehore gebrachten. Dan de kerstdiensten zelf. Diensten waarin onze eigen 
predikant mag voorgaan en we zo geen losse diensten hebben, maar één 
geheel dat het waard is om in zijn geheel mee te maken. Kinderkerstfeest, 
waarin het uitbeelden centraal staat. Waarin kinderen, kleinkinderen, soms van 
ver, het kerstverhaal mogen meemaken. Daarna de kerstavonddienst. Eén van 
de diensten waarin alle kaarsen op de luchter mogen branden. Een feestelijke, 
maar ingetogen dienst. Een dienst waaraan onze eigen cantorij  meewerkte. 
Inmiddels ben ik de tel al lang kwijt, ik kan wel aangeven dat dit koor nummer 3 
is. Het vierde koor is All Together dat zong op eerste kerstdag. Een feestelijke 
dienst waarin niet alleen All Together meewerkte, maar ook Jussi Schmidt. Ik 
vond het bijzonder dat wij in een dienst zoveel hadden. Want dat was niet alles. 
Christien floot mee op haar dwarsfluit. En uiteraard zat Rolf achter het orgel en 
zorgde ervoor dat alle registers weer eens goed werden doorgeblazen en we als 
gemeente volop de liederen konden meezingen. Daarnaast zijn er vele anderen 
die hebben meegewerkt en zo er voor hebben gezorgd dat dit allemaal mogelijk 
was. Een ieder die heeft bijgedragen willen we daarvoor bedanken. Zonder uw 
inzet zou het niet mogelijk zijn geweest. 
   

 
  
 
Bovenaan staat nog een tweede zin. “Houd ze vast”. Al je zegeningen tellen valt 
lang niet altijd mee, maar ze vervolgens vast te houden is wellicht nog lastiger. 
Eigenlijk gaat het niet zo zeer om de gebeurtenissen zelf dan wel om het gevoel 
dat deze gebeurtenissen teweeg hebben gebracht. Om dat gevoel vast te 
houden!  
We gaan een nieuw jaar tegemoet. Een jaar waarvan we niet weten wat er zal 
gebeuren. Een jaar waarin we gaan onderzoeken hoe we als gemeente verder 
gaan. Een jaar waarin u uitgenodigd zult worden om na te denken over onze 
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toekomst, om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Voor dat nieuwe jaar wens 
ik u graag veel goeds toe en vertrouwen. Natuurlijk zullen er ook tegenslagen 
zijn, natuurlijk ook zorgen. Wellicht dat u dan nog eens terugkijkt naar deze 
kerstperiode, misschien nog eens een keer begint te tellen. 
  
Om met de woorden van Johannes de Heer te eindigen: 
  
“Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer. 
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer. 
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien. 
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien”. 
“Tel uw zegeningen, één voor één…….” 
 

    
Johan Boelee 

 

College van Kerkrentmeesters 

Actie Kerkbalans 2016 
 
Van 17 januari tot en met 31 januari 2016 vindt de Actie Kerkbalans plaats.  
 
In deze periode worden alle gemeenteleden bezocht door een vrijwilliger die een 
brief afgeeft met een uitnodiging om een financiële bijdrage te leveren aan de 
Protestantse gemeente Didam voor het jaar 2016. Enkele dagen later zal uw 
antwoord op de uitnodiging worden opgehaald.  
 
De actie Kerkbalans blijft een heel belangrijke financiële bron voor de gemeente. 
Afgelopen jaren is veel gerealiseerd, wat zonder uw bijdrage absoluut niet 
mogelijk zou zijn geweest.  



12 

 
De Protestantse gemeente Didam zit in een tijd dat er nagedacht moet worden 
over de toekomst. Wat voor kerk wil de gemeente zijn, bijvoorbeeld in 2025.  
Ondertussen gaat het huidige werk door: pastoraat, vorming en toerusting, 
kinderkerk, jeugdkerk, de koren, het werk voor de voedselbank, de kledingbank, 
noodfonds enz. Daar wordt met veel mensen met hart en ziel aan gewerkt, maar 
geld is ook nodig.  
 
Daarom wordt de Actie Kerkbalans 2016 van harte aanbevolen onder het motto 
“De kerk inspireert, de kerk in balans”.  
 
De Protestantse gemeente Didam is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting (tot een 
bepaald maximum van 10% van uw inkomen met een drempel). Uw gift is 
onbeperkt aftrekbaar wanneer u gedurende minimaal  vijf jaar een gelijkblijvende 
periodieke schenking doet. Zie hiervoor ook www.pkn-didam.nl/kerkbalans 
 

Werkgroep inzameling gelden, 
Wim Kooijman 

Toelichting bij de collecten 
 

17 januari - Collecte Oecumene 
In ons kleurrijke Nederland wonen honderdduizenden christenmigranten, die 
samenkomen in internationale of migranten kerken. Veel van deze kerkleden zijn 
minder daadkrachtig of kampen met sociale of emotionele problemen. Voor 
leiders van de geloofsgemeenschappen is het een extra uitdaging om hun 
gemeenteleden met raad en daad bij te staan. Daarom rust SKIN, de vereniging 
van internationale en migranten kerken, kerkleiders, pastors en oudsten met 
praktische trainingen toe om hun gemeenteleden te begeleiden in hun dagelijks 
leven en werk. Voor de meeste deelnemers is het een uitdaging de bescheiden 
deelnamekosten te betalen. Om deze en andere toerustingactiviteiten toch 
mogelijk te maken is steun via de collecte zeer welkom. 
 

24 januari Collecte Catechese en Educatie 
Wie een taak op zich neemt in de kerk gaat een mooie uitdaging aan. Maar wat 
wordt er van je verwacht? En hoe ga je dat doen? Het PCTE, het 
toerustingcentrum van de Protestantse Kerk, traint vrijwilligers en professionals 
voor hun taken. Daarbij gaat het om leren met hoofd en hart, om verdieping van 
kennis en vaardigheden, maar ook om ontmoeting, uitwisseling en 
geloofsgesprekken. Het toerustingcentrum wil met haar aanbod aansluiten bij 
nieuwe vormen van leren die in de samenleving ontwikkeld worden, zoals 
bijvoorbeeld e-learning (leren via i-Pad of laptop) en leren in 
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leergemeenschappen. Zo is er een pilot gestart om jeugdambtsdragers in een 
zelfde regio via een leergemeenschap met elkaar in verbinding te brengen. De 
collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van 
leren verder te ontwikkelen. 
 

31 januari - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
In de Haagse multiculturele wijk Moerwijk staat de Marcuskerk. Met de 
pioniersplek ‘MarcusConnect’ wil deze kerk de sociale contacten in de wijk 
bevorderen en eenzaamheid bestrijden. Via onder meer een buurttuin, een 
Bibleclass en andere activiteiten raken steeds meer mensen betrokken bij 
MarcusConnect. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar 
beter te leren kennen. Ook de buurttuin is inmiddels een levendige 
ontmoetingsplek geworden. Met deze collecte helpt u deze en andere 
pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt.  
 

7 februari: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 
Betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Indonesië. 
Op het Indonesische eiland Java zijn landbouwmethodes sterk verouderd en 
hebben veel gezinnen te weinig of onvoldoende gevarieerde voeding. Daarom 
helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya  vooral vrouwen en jongeren om via 
duurzame landbouw hun productie te verbeteren.  
Ook helpt Trukajaya met microkredieten, zodat deelnemers hun 
landbouwproducten kunnen bewerken en verkopen om zo een eigen inkomen te 
verdienen. 

Werkgroep collecten 

Enkele punten van aandacht 
 
Als eerste wil ik alle vrijwilligers bedanken die ons in het afgelopen jaar geholpen 
hebben met allerhande werkzaamheden.  
Ook in dit nieuwe jaar is uw hulp meer dan welkom. 
 
Meta en Lerus van der  Laan hebben aangegeven dit voorjaar te stoppen met 
koffiezetten. 
Hierbij een woord van dank voor de vele liters lekkere koffie die jullie voor ons 
gezet hebben. 
Maar dat houdt ook in dat wij op zoek zijn naar vervangers in het koffieteam.   
 
Jan Kapteijn is vorig jaar oktober op doktersadvies gestopt als penningmeester 
van het college. Het verheugt ons dat Jan heeft aangegeven om 'in de luwte' nog 
een aantal lichte werkzaamheden te willen blijven verrichten.  
We zijn naarstig op zoek naar een man of vrouw die hem als penningmeester wil 
opvolgen. 
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Om de werkdruk van de penningmeester te verlichten, is vorig jaar een 
'werkgroep collecten' ingesteld. Deze werkgroep heeft o.a. het beheer van de 
collectebonnen in haar pakket.  
Bij de uitgifte van deze bonnen heeft een aantal mensen te kennen gegeven 
voorkeur te hebben voor betaling per bank in plaats van in contanten. 
In goed overleg is daarom afgesproken dat vanaf heden collectebonnen weer 
worden uitgegeven tegen  contante betaling of door overmaking op de 
bankrekening van de kerk. 
Rekeningnummer NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. protestantse gemeente te 
Didam. 
 
Met vriendelijke groet, 

Gijs Blom 
 

 College van Diakenen 

 Opbrengst collecten 

oktober 
04 oktober Avondmaalcollecte COME   € 64,32 
11 oktober Algemeen diaconaal werk   € 58,62 
18 oktober Kerk in Actie: werelddiaconaat   € 66,50 

november 
01 november  Kerk in Actie - zending   € 92,30  
08 november  Kerk in Actie - diaconaat   € 38,05 
15 november  Kerk in Actie – diaconaat   € 50,05 
29 november  Missionair werk en kerk-groei  € 81,63 

december 
06 december Avondmaalcollecte COME   € 64,55 
13 december Algemeen diaconaal werk    € 46,11 
20 december Voedselbank            € 135,21 
24 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel     € 141,57 
25 december Kerk in Actie Kinderen in de Knel     € 160,89 
27december Algemeen diaconaal werk    € 34,13 
 

Resultaat “Goede doelen gevraagd” 
Elk jaar doen we een oproep voor goede doelen die we kunnen steunen vanuit 
de Diaconie. Ook dit jaar hebben we u in de gelegenheid gesteld uw 
kleinschalige goede doelen aan te melden. Dit jaar hebben we een aantal 
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voorstellen en aanbevelingen mogen ontvangen. Het voor deze actie 
beschikbare budget is nu als volgt verdeeld: 

Instellingen lokaal 
 
Voedselbank. Dit jaar is een extra bijdrage gegaan naar de Voedselbank, vooral 
om te voorkomen dat er komende jaren een structureel tekort zal ontstaan. 

Instellingen landelijk 
 
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. 

Instellingen wereldwijd 
 
Thalente is een stichting die kleinschalige, lokale projecten in de buurt van 
Durban  - Zuid Afrika - steunt,  zoals noodopvang weeskinderen, uitdelen van 
voedselpakketten onder de allerarmsten, opvang ouderen in townships. 
 
SOS Kinderdorpen. Kinderen zonder ouders of veilig huis, krijgen een nieuw 
thuis in een SOS kinderdorp. Hier groeien deze kinderen op in een SOS familie 
met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder, totdat zij op eigen 
benen kunnen staan. 
 
Doel voor ogen. Deze stichting steunt het onderwijs aan blinde kinderen in 
Tibet. Het percentage blinden in Tibet ligt ver boven het gemiddelde elders in de 
wereld. Oorzaken zijn te vinden in zowel klimatologische als hygiënische 
omstandigheden: stof, wind, hoge ultraviolette straling, roet veroorzaakt door 
stoken met kolen en/of Yak-ontlasting en een tekort van vitamine A op jonge 
leeftijd. 
 
Volgend jaar zullen we de actie "Goede doelen gevraagd" weer houden. Hierbij 
zullen we u weer de gelegenheid geven eigen doelen in te dienen. Net als 
voorgaande jaren zullen we hier in "Samen" aandacht aan besteden.  
 

Marijn de Kroon 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Kerkinactie 

Start van de 40-dagentijd  
 
Op zondag 14 februari 2015 wordt gestart met het project  “40-dagen in 
Ghana”. 
De werkgroep heeft gekozen voor de route dwars door Ghana.  
Gedurende 6 weken zal er gecollecteerd worden voor de kerken in Noord-
Ghana. Want de nood is groot in deze kleine gemeenschappen. Hoe leven 
moslims en christenen in Ghana naast elkaar en hoe is het om hier vrouw te 
zijn? Weinig mensen kunnen lezen, terwijl de jonge christenen snakken naar 
meer Bijbelkennis en geloofsverdieping. Goed opgeleide voorgangers en 
kerkelijk werkers zijn hard nodig.  
 
Jasper Maas, uitgezonden namens Kerk in Actie, geeft samen met zijn Ghanese 
vrouw les aan het trainingscentrum van de Presbyteriaanse kerk. Er is veel 
armoede. Daarom ligt de nadruk in de opleiding sterk op diaconaat. Ook worden 
straatkinderen opgevangen en is er aandacht voor vrouwen in de woestijn die 
nog proberen een toekomst op te bouwen.  
 
Geef daarom in de collecte! Dankuwel! 
 
De andere 5 collectes van de 40-dagentijd worden in de volgende SAMEN 
verder toegelicht. 

Nees Biemond 

 Inloopmiddag 
 
Wat zijn we op onze laatste inloopmiddag een stuk wijzer geworden. 
De ca. 25 aanwezigen weten nu wat een hospitalero is. 
Henk Boender heeft ons uitgelegd dat dit een soort gastheer is in de 
overnachtigingshuizen voor de pelgrims die onderweg zijn naar Santiago de 
Compostela. Hij heeft dit zelf nu twee jaar achter elkaar gedaan voor enkele 
weken nadat hij daarvoor zelf per fiets als pelgrim naar dit Spaanse 
bedevaartsoord is geweest. 
En nu is de volgende datum weer vastgesteld en wel op 28 januari 2016. 
Misschien dat we nu de tijd gebruiken om bij te praten over hoe we de 
feestdagen hebben beleefd. 
Kent u onze bijeenkomsten nog niet? Loop dan gerust binnen in de kerk, wij zijn 
daar vanaf 14.30 uur. 

Jan Hagen, tel:0316-223357 
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Onze haat zullen jullie niet krijgen! 
 
Dit gaat over Antoine Leiris uit Parijs. Bij de aanslag in het theater verloor hij zijn 
vrouw. Antoine schreef een brief aan de terroristen. Een indrukwekkend 
getuigenis. Als voorbeeld dat kinderen van het Licht geen slappelingen zijn maar 
moedige mensen. Die hun toekomst niet laten bepalen door de kinderen van de 
duisternis.        
 
Antoine Leiris: ‘Vrijdagavond hebben jullie het leven gestolen van een 
buitengewoon persoon, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon, maar 
jullie zullen mijn haat niet krijgen. Ik weet niet wie jullie zijn en ik hoef het niet te 
weten, jullie zijn dode zielen. Als de God, voor wie jullie blind moorden, ons naar 
Zijn eigen beeld gemaakt heeft, dan zou elke kogel in het lichaam van mijn 
vrouw een wond in Zijn hart zijn. 
 
Dus nee, ik zal jullie mijn haat niet cadeau doen. Dat zouden jullie willen, maar 
door haat te beantwoorden met woede zou ik alleen maar toegeven aan 
dezelfde onwetendheid die jullie maakt tot wat jullie zijn. Jullie willen mij bang 
zien, dat ik mijn eigen stadsbewoners met achterdocht aankijk, dat ik mijn 
vrijheid opgeef voor de veiligheid. Mislukt. Ik ben nog steeds aan zet. 
 
Ik heb haar vanmorgen gezien. Eindelijk, na nachten en dagen wachten. Ze was 
net zo mooi als toen ze vrijdagavond vertrok, net zo mooi als toen ik twaalf jaar 
geleden smoorverliefd op haar werd. Natuurlijk word ik verscheurd door verdriet, 
die kleine overwinning geef ik toe, maar het zal van korte duur zijn. Ik weet dat 
ze ons zal vergezellen, iedere dag, en dat we elkaar opnieuw zullen ontmoeten 
in het paradijs van vrije zielen, waar jullie nooit zullen komen. 
 
We zijn met zijn tweeën, mijn zoon en ik, maar we zijn sterker dan alle legers in 
de wereld. Ik ga geen tijd meer aan jullie verspillen. Ik moet naar Melvin die net 
wakker is. Hij is 17 maanden oud en zal zijn hapje straks eten net als anders. 
Daarna gaan we spelen net als anders en zijn hele leven zal dit jongetje jullie 
treiteren door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, ook zijn haat zullen jullie niet 
krijgen."  

ingezonden door 
Henk Boender 
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Cursus Iconen schilderen 
 
Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods en andere 
heiligen en van Bijbelse verhalen. Ze worden met een speciale techniek - 
doorgaans op hout - volgens vaste voorschriften en regels - geschilderd. Het 
maakt daarbij niet uit door welke schilder en in welke tijd ze geschilderd zijn (en 
nog steeds worden!). Iconen worden dan ook niet met de naam van de schilder 
gesigneerd. Een icoon is van alle tijden en blijft overal en altijd herkenbaar voor 
iedereen. 
 
Leden van de Oecumenische Werkgroep van de Gabriëlparochie in Didam en de 
PKN Didam organiseren in voorjaar van 2016 voor de liefhebbers een  
cursus Icoon schilderen. 
Vanaf 5 maart 2016 zijn er 5 bijeenkomsten waarin de deelnemers zelf een icoon 
schilderen. Dit alles onder leiding van icoonschilder Jos Bentert uit Nieuw 
Deurningen. 

 

 

 
 

 

Inschrijven bij:m.dijkman@parochiegabriel.nl of dsmelzer@gmail.com 
 

Op 12 april is er een lezing over iconen door dhr. Paul Brenninkmeijer, plus een 
tentoonstelling van iconen van de beroemde icoonkunstenaar Wasili Wasin. 
In het volgende nummer meer hierover. 
 Herma ten Brinke 
 
 

 
zaterdag 5 maart, 

zaterdag 19 maart,   

zaterdag 2 april, 

zaterdag 16 april,   

zaterdag 30 april. 

Telkens van 10.00 tot 

15.00 uur 

Locatie: 

Gabriëlparochie, 

Raadhuisstraat 1a, 

Didam 

Kosten € 210,-- p.p., incl. 

icoonplank, verf, bladgoud, 

koffie, thee  en broodje. 

Kwasten zelf meenemen of kopen  

bij dhr. Bentert  
(marterhaar  € 47,50) 

Aantal deelnemers maximaal 

15 op volgorde van  

inschrijving. 

Uiterste datum inschrijving: 

Maandag 18 januari 2016 

mailto:m.dijkman@parochiegabriel.n
mailto:dsmelzer@gmail.com
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JHWH spreekt ook vandaag tot u 
  

Een verbinding tussen het "oude-" en het "nieuwe" testament ? 
 

 
 

 Jeremia 31 
31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het 
volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun 
voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. 
Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de 
HEER. 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – 
spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 
schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer 
hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, 
van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden 
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 
 
Matheus 26 
17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de 
leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen 
zodat u het pesachmaal kunt eten?’  
 
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het 
brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn 
lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker 
met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het 
verbond * , dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.. 
   
* Griekse brontekst geeft kaines diathekes , wat nieuw verbond betekent. 
 Groet, 
  Marco Lenting 
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Winteractiviteit 
  

 
Zondag 31 januari 2016 is de winteractiviteit gepland, we 
proberen er weer een gezellige dag van te maken! 
De kinderen kunnen gewoon meedoen. 
 
De dag ziet er ongeveer zó uit:  
 

10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur:   start activiteit 
+/- 14:00-14:30 uur:  gezamenlijke maaltijd 
+/- 15:00 uur:   afsluiting 
 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail: 
lakz@planet.nl of telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór 24 januari! 
 
(om te voorkomen dat er niet genoeg te eten is voor 
iedereen, is vooraf aanmelden beslist nodig!) 
 

De Evenementencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

De redactie wenst alle lezers een gezegend  

2016!!       
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Personalia 
 

Overleden 
 08-12-2015, Dhr. H.J.G. Dimmendaal,  Van den Berghweg 17 

 17-12-2015, Mevr. H.M. Kleine – Jalink, Lange Spruit 31 
 

Gevestigd 
 Mevr. J.E. Florissen,   Hoefijzer 15 

 Dhr. S. Bobbink,    de Meidoorn 12 

 Dhr. P.C. Winkels,   Berkenhof 78 

 Dhr. G. H. Naaldenberg,  Schoolstraat, 5-35 
 

Verhuisd 
 Dhr. H. van den Dool,   van Panhuis 56 c naar Tesma 40 

 Mevr. L. Mom- Santema,  van Rozenstraat 91 naar Heeghstraat 27 

 Mevr. R. Riemsdijk,   van Koningsweg 23 naar Benijnenhofstraat 1 
 
 
 
 

 Agenda 

10 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. S. Visser 
11 jan 13.30 uur Meulenveldenoverleg in parochiecentrum RK kerk 
 14.00 uur Pastoraatoverleg in het kerkhuis 
17 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. W. ten Boom 
24 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
28 jan 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
31 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
07 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
14 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
 
 
 
 

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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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 de zomervakantie 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

Jeugdkerk v.a. middelbare schoolleeftijd, 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 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  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 28-1, 10-3, 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 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  
n pastor Margot Dijkman  

Wanneer   

Waar Mariakerk, 20:00 uur 

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