
 

SSSAAAMMMEEENNN   
Informatiebulletin Protestantse gemeente te Didam 

41
e
 jaargang - nummer 2 – 14 februari 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. 
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Voorwoord 
 

Gebed voor onderweg 
 
Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
Op pad zijn met U, broeder Jezus, 
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen, 
wetend dat U met ons allen bent. 
Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen, 
dat  anderen het kunnen horen. 

                                          Chris Polhill 
                              Uit:  ’Vandaar’ 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 8 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 14 februari t/m zondag 13 maart 2016 

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

Vanaf Aswoensdag begint de tijd van inkeer in het christendom. 40 dagen lang 
(de zondagen uitgezonderd) wordt door sommigen ‘gevast’. Een tijdlang iets 
laten, soberheid proeven. Stel je voor 40 dagen lang geen ‘social media’, geen 
wijn, geen koffie, geen vlees, geen haast. 40 dagen lang de kans nemen om dat 
te doen waar je altijd al tijd voor wilde vrijmaken: rust nemen om te lezen, om 
oude vrienden op te zoeken, tijd nemen om je te bezinnen op de keuzes die je 
gemaakt hebt of gaat maken. De 40-dagentijd wordt beschouwd als een 
verwijzing naar de 40 jaren die het volk Israël door de woestijn zwierf op weg 
naar het beloofde land. Het is ook een herinnering aan de 40 dagen die Jezus in 
de woestijn doorbracht. Zo kan het ook in je eigen leven tot een periode worden 
waarin je zoekt naar bronnen om uit te leven. 
  
‘Vriend, ik wist niet wat me overkwam toen die jood zei: ‘Geef me wat te drinken’. 
Er stond een lege etenskorf en een leren tas met boeken bij hem. Hij rustte 
kennelijk uit onderweg. Hij was stoffig van een lange voetreis. Een kom of kruik 
had hij niet bij zich, wel een drinkbeker aan zijn riem. Hij zat daar maar en keek 
wat ik deed. Eerst dacht ik: wat moet hij van mij? Ik ben toch gesluierd zoals het 
hoort. Ik wendde mij verlegen af, wat nors, zoals ik geleerd heb te reageren, 
vooral tegenover vreemdelingen.  
Maar toen dacht ik: hier is een mens die dorst heeft, overwin je schroom, zoek 
niet meteen kwade bedoelingen. Ik goot zijn kroes vol uit mijn kruik. Langzaam 
genietend dronk hij. 
Het water van de Jacobsput is heerlijk. Het smaakt sprankelend en koel omdat 
het komt van 16 vadems diep. Hij vroeg een tweede volle beker. Toen ontspon 
zich vanzelf een gesprek waarvan ik achteraf moet zeggen: geheimvol en 
doorzichtig tegelijk als het levend water zelf. Hij sprak over de dorst van de ziel. 
Hij zei: ‘Ik kan je water geven dat een bron wordt in je eigen hart.’ (uit: Vazen vol 
balsem, Silvey Ley) 
 
Om over na te denken deze 40 dagen: 
 

“Ik keer mij tot U 
O God, 
Gij zijt de bron 
Waaruit wij leven.” 
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De kerkdiensten en de vespers op de woensdagavond (19.00 uur) geven 
gelegenheid om uit die bron te putten. 

 

14 februari 2016 - 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - 40-dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 5:6-21, Lucas 4:1-13 
 
Wie roept je? Uit het evangelie lezen we het verhaal van de verzoeking in de 
woestijn. In dat verhaal wordt Jezus geroepen door de duivel, maar hij luistert 
alleen naar de stem van God. Op onze weg naar Pasen de vraag: wie roept 
ons? En hoe kunnen we die stem volgen? 
 
Jezus zegt: ‘de mens leeft niet van brood alleen’ 
   Eeuwige, we bidden U 
   Om woorden die honger blijven benoemen, 
   Om wijsheid die de honger kan stillen 
   Om brood dat we mogen delen. 

21 februari 2016 - 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-

Zemmelink, Aalten 
Collecte : Kerk in Actie - 40-dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluiders : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : Exodus 34:27-35, Lucas 9:28-36 
 
Groter dan jij! Dat er altijd iets of iemand groter is dan jij ontdekken de 
leerlingen die met Jezus meegaan de berg op. Letterlijk en figuurlijk stijgen ze 
even boven het alledaagse uit. Boven op de berg verschijnen Mozes en Elia. 
Jezus wordt door een stem uit de hemel aangewezen: ‘Dit is mijn zoon.’ 
 

Er moeten woorden zijn 
zoals wind en water 
en zucht en zoen 
zoals jij en ik 
en wij 
die dit alles  
voor eeuwig zijn. 
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Er moeten klanken zijn 
zoals zee en zoethout 
en weefsel en warmte 
zoals zij en hij 
en zij aan zij 
en samen 
zacht beminnen 
en levende liefde zijn. 

Claire vanden Abbeele 

  

28 februari 2016 - 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - 40-dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 6:2-8, Lucas 13:1-9 
 
Een nieuwe kans: Jezus vertelt zijn toehoorders dat ze dichter bij God moeten 
komen, een nieuw begin maken. Dat het nog niet te laat is, laat Jezus zien met 
het verhaal van de vijgenboom. God heeft geduld met mensen: Hij kijkt het nog 
een tijdje aan, omdat Hij blijft hopen dat de vijgenboom tot bloei komt. 
 

Licht voor jou 
Licht voor ieder kind 
Licht voor wie hier nog niet zo lang woont 
Licht voor de vreemdeling 
Licht voor wie je niet kent. 

03 maart 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

06 maart 2016 - 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - 40-dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 2 Kronieken 36:14-23, Lucas 15:11-32 
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Geloof in de toekomst: We maken kennis met een jonge man die vertrouwen 
heeft in het leven. Hij trekt er opuit. Maar hij raakt steeds verder van huis en durft 
niet meer terug. Toch is er toekomst. Als hij uiteindelijk thuis komt, staat zijn 
ouder al op de uitkijk. De jonge man maakt een nieuw begin. 
 

Barmhartige Vader, 
Maak ons één in uw gezin,  
gunnend en genadig. 
Doe ons uitstrekken naar allen 
Die vér zijn van het huis van uw liefde. 
 
Wij bidden voor wie bitter is, 
Dat zij/hij niet verloren blijft 
In mokken en jaloezie, 
Maar samen met zusters en broeders 
Vrede vindt in uw omhelzing. 
 
Alles wat van U is, schenkt U ons. 
Een feestmaal van verzoening, want het oude is voorbijgegaan, 
Wij zullen opstaan in een nieuwe lente. 

13 maart 2016 - 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Bathmen 
Collecte : Kerk in Actie - 40-dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Ellen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 58:7-10, Lucas 23:38-43 
 
Eind of begin? De onrechtvaardige pachters willen de opbrengst van de 
wijngaard niet afstaan en besluiten de zoon te doden zodat zij de erfenis krijgen. 
Maar dat gaat niet door. Voor de eigenaar van de wijngaard is het nu niet 
afgelopen met zijn wijngaard; hij maakt een nieuw begin met andere pachters. 
 

Binnen dit leven voortdurend bezig 
angstig zoeken naar restanten 
van ander leven, 
maar tekens van weerzin en wanhoop, 
een vuilnisbelt, een oude teddybeer, 
beheersen het landschap. 
Er is moed voor nodig om te beginnen, 
het gezicht van aarde hoopvol te vinden, 
de ochtend een gelegenheid. 

J.A. Emmens 
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 Van de predikant 

Aandacht voor ouderdom  
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen in de bijdragen van de voorzitter en de 
taakgroep pastoraat gaat onze aandacht zowel wat beleid betreft als de 
praktische uitvoering ook uit naar de groep ouderen in onze gemeenschap. 
Dankbaar zijn we voor de zorgvuldigheid van al het bezoekwerk van de 
pastoraal medewerkers. Elke bijeenkomst bespreken we uitvoerig wat een ieder 
tijdens het bezoekwerk is tegengekomen, niet de vertrouwelijkheid van het 
gesprek natuurlijk, maar wel waar onze aandacht naartoe zou moeten gaan. Elk 
jaar nemen we één voor één de namen door en zijn blij dat veel gemeenteleden 
nog zo actief kunnen zijn. Waar nodig ga ik dan zelf op bezoek. Bijzonder 
dankbaar zijn we voor de inloopochtend in Meulenvelden en natuurlijk voor de 
50-plussers bij de inloopmiddag. Vorige maand was ook de halfjaarlijkse 
evaluatie van de Meulenvelden diensten die we als katholieke en protestantse 
kerk elke maand verzorgen. De behoefte is groot en we zijn blij dat we met de 
hoogtijdagen deze diensten speciaal kunnen vormgeven met de inzet van koren 
en vrijwilligers. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zo luidt het bekende gezegde. Maar toch, 
de toekomst is ook aan de ouderen. Wij worden immers steeds ouder; de 
tweede levenshelft wordt steeds langer. Van de kinderen die nu het levenslicht 
zien, zullen de meesten hun ogen pas als honderdjarigen sluiten. 
 
Ouderdom is niet meer wat het geweest is. Ofschoon oud worden van alle tijden 
en plaatsen is, worden we tegenwoordig anders oud dan onze ouders en zeker 
anders oud dan onze grootouders. De theoloog en ethicus Frits de Lange 
attendeert ons zelfs op een antropologische revolutie die gaande is. Er is, zo 
zegt hij, een compleet nieuwe levensfase binnengekomen, de zogenaamde 
Derde leeftijd. Deze nieuwe levensfase situeert hij na jeugd en volwassenheid en 
voor de hoge ouderdom, van 65 tot 85 jaar. 
 
Met deze spectaculair toegenomen levensverwachting is er een opmerkelijk 
paradox waarneembaar in onze samenleving. We worden steeds ouder, maar 
tegelijk spiegelen veel ouderen zich aan de dominante waarden van onze 
maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Want onderweg zijn in 
ouderdom is klaarblijkelijk ook een stuk lastiger geworden. 
 
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat wij – gemiddeld gezien – zo oud 
worden en met zoveel ouderen zijn. De vergrijzing van onze samenleving heeft 
allerlei maatschappelijke en economische consequenties en daar is veel 
aandacht voor. Over zingeving wordt echter veel minder gesproken. Ouderdom 
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is hierdoor een soort niemandsland waarin men op zoek is naar zin en 
betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving 
naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf? 
 
In het klein weerspiegelen deze vragen de gesprekken die we op de 
inloopochtend voeren, maar ook de vragen waarover we ons bezinnen in de 
scholingsbijeenkomsten van de taakgroep pastoraat. We mogen terecht trots zijn 
dat wat aandacht, zorg en beleid betreft, binnen de mogelijkheden van onze 
vrijwilligers, onze gemeente ‘ouderenproof is’. Dit is de uitkomst van een 
vragenlijst die we volgens een landelijk onderzoek vorig jaar naast al onze 
activiteiten hebben gelegd. 
 
‘Een kinderspiegel 
 
Als ik oud word, neem ik blonde krullen 
ik neem geen spataders, geen onderkin, 
en als ik rimpels krijg omdat ik vijftig ben 
dan neem ik vrolijke, niet van die lange om mijn mond 
alleen wat kraaienpootjes om mijn ogen. 
 
Ik ga nooit liegen of bedriegen, waarom zou ik 
en niemand gaat ooit liegen tegen mij. 
Ik neem niet van die vieze vette 
grijze pieken en ik ga zeker ook niet 
stinken uit mijn mond. 
 
Ik neem een hond, drie poezen en een geit 
die binnen mag, dat is gezellig, 
de keutels kunnen mij niet schelen. 
De poezen mogen in mijn bed 
de hond gaat op het kleedje. 
 
Ik neem ook hele leuke planten met veel bloemen 
niet van die saaie sprieten en geen luis, of zoiets raars. 
Ik neem een hele lieve man die tamelijk beroemd is 
de hele dag en ook de hele nacht 
blijven we alsmaar bij elkaar.’ 

Judith Herzberg, Beemdgras, 1968 
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Tentoonstelling moderne Iconen van Wasili Wasin 12 april – 8 mei 
in de Mariakerk 
 
Vanuit de oecumenische gespreksgroep kunst en geloof is 
het idee ontstaan om iconen van de kunstenaar Wasili 
Wasin voor een tentoonstelling naar Didam te halen. Veel 
werk achter de schermen heeft ertoe geleid dat in de 
periode van 12 april tot 8 mei ze in de Mariakerk te zien 
zijn. Voor de zaterdagen en de zondagen zoeken we nog 
suppoosten, die 2 uur in de kerk aanwezig willen zijn. 
Geef u op bij mij of bij Margot Dijkman.  
 
Wasin Wasili heeft zich sinds een tiental jaren 
gespecialiseerd in het maken van iconen. Deze iconen hebben een eigen stijl 
met een moderne uitstraling. De historische authenticiteit is daarbij niet uit het 
oog verloren. Een deskundige Benedictijner monnik heeft vastgesteld dat zowel 
de afbeeldingen, de kleuren als de ondergrond geheel overeenkomen met de 
traditie van de Russische iconenschilders. Traditie die zijn oorsprong vindt in 
schilderboeken, waarvan de oudst bekende uit 1523 stamt. Wasili Wasin werd 
geboren in de Oeral. Door zijn opleidingen is hij zowel ambachtelijk als 
kunstzinnig gevormd. Hij maakte verschillende grote monumentale werken voor 
Russische gebouwen. Sinds 1984 woont hij in Kaliningrad. In 1993 werd hij 
toegelaten als lid van de Russische Kunstenaarsvereniging. Zijn werk is te 
vinden in de vaste collectie van Russische musea en privé collecties in 
Duitsland, Japan, Polen en Nederland. 
 
Naast de tentoonstelling is er een cursus van vijf zaterdagen waar men zelf een 
eigen icoon kan maken. We hebben voldoende aanmeldingen en zijn blij dat we 
op deze wijze in de 40-dagentijd momenten van bezinning kunnen aanbieden. 
 
De tentoonstelling zelf openen we met een lezing over klassieke iconen door de 
heer Paul Brenninkmeijer op dinsdag 12 april om 19.00 uur in het 
parochiecentrum van de Mariakerk. U bent er van harte uitgenodigd.  

Stabat Mater op Goede Vrijdag 
 
Net als vorig jaar gaan we in de viering van de Goede Vrijdag de lezingen 
omlijsten met het Stabat Mater van Pergolesi. Een indrukwekkend muziekstuk 
waar ook dit jaar Wouter Schmidt vooraf een inleiding zal verzorgen. De datum 
wordt nader bekend gemaakt. 
 
'Huilend stond de moeder aan de voet van het kruis, waaraan haar zoon te 
sterven hing.' Zo luidt de beginregel van het gedicht dat omstreeks 1300 
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geschreven werd ter ere van de Heilige Maria. Pergolesi kreeg de opdracht om 
het Stabat Mater gecomponeerd door Alessandro Scarlatti dat tot dan toe elke 
Goede Vrijdag in Napels was opgevoerd, te vervangen. 
In heel Europa trok zijn Stabat Mater veel belangstelling. Andere componisten 
zoals  Johan Sebastian Bach gebruikten thema's uit het werk, zoals indertijd wel 
vaker gebeurde. (Bach gebruikte het Stabat Mater als basis voor het motet Tilge, 
Höchster, meine Sünden, BWV 1083). Door de populariteit verschenen er in 
de 18e eeuw diverse uitgaven van het Stabat Mater, maar niet elke uitgever 
prefereerde authenticiteit boven verkoopcijfers, waardoor vele uitgaven 
onnauwkeurig bleken. Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met 
tussenpozen geschreven. Het slotduet schreef hij toen hij op zijn sterfbed lag 
(1736). Pergolesi had TBC, waaraan hij op 26-jarige leeftijd stierf. 
 
 
Zo gaan we op weg naar Pasen met veel mogelijkheden om je te bezinnen en te 
putten uit de bron van traditie. 

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 

Compliment 
Vanuit de classis is gevraagd wat onze ervaring is met het Dienstboek.  Het 
dienstboek wordt door onze predikant zeer frequent gebruikt, veelal voor het 
gebed van de zondag. Aan de classis zullen we berichten dat we het als 
gemeente gebruiken en er  goede ervaringen mee hebben.  Als advies geven we 
mee dat gebeden waaronder kindergebed en consistoriegebed mogen worden 
uitgebreid en geactualiseerd qua taal. 
 
In deze SAMEN treft u een enquête over SAMEN aan. De inhoud van de 
enquête is door de kerkenraad en de redactie van SAMEN afgestemd. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze enquête in te vullen. We zijn benieuwd naar uw 
reactie. 
 

Elke maand op de donderdag is er een kerkdienst in 
Meulenvelden. Afwisselend is dit onder 
verantwoordelijkheid van de katholieke en 
protestantse kerk. Na afloop van de dienst is er 
koffiedrinken bij de “Marktmeester”. De laatst 
genoemde sluit met ingang van 1 februari. Er wordt 
onderzocht of het mogelijk is om het samen 
koffiedrinken na de dienst te continueren. 
 

In een eerdere SAMEN heb ik u bericht over de gebeurtenissen van de PKN op 
landelijk gebied en bij de classis. Bij de winteractiviteit maakten we een begin om 
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als gemeente gezamenlijk stil te staan bij gemeente zijn in de toekomst. Op 9 
maart 2015 zal er een gemeenteavond over “de gemeente in de toekomst” zijn. 
Deze avond was aanvankelijk gereserveerd voor een ander thema. Twee 
gemeenteavonden kort op elkaar is niet gewenst omdat het ook te veel kan zijn. 
Na de kerst waren er ook enkele mensen die het erg veel vonden. Als het gaat 
om de voorbereiding, dan kan ik me daar zeker wat bij voorstellen. Als het gaat 
om het aanbod, dan vind ik dit een groot compliment. Wij zijn als gemeente 
blijkbaar in staat zoveel aan te bieden, dat het meer kan zijn dan waar iemand 
behoefte aan heeft. Stelt u zich het omgekeerde eens voor.  
 
Het globale plan betreffende het thema “gemeente in de toekomst” is dat we na 
de gemeenteavond van 9 maart en na de Pasen een aantal gespreksavonden 
gaan organiseren. Op deze wijze hopen we als kerkenraad een beeld te krijgen 
hoe u hierover denkt. Als we dat zouden moeten doen op basis van de reacties 
die ik heb gekregen n.a.v. de vragen in SAMEN dan zou het puur gissen worden. 

Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 

 

Ledenregistratie 
 
Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 februari 2016: 
 
           Leden  Meegeregistreerden 
 
Doopleden   m   96   17 
     v  110   12 
Belijdende leden  m    99    -- 
     v  151    -- 
Geen doop of belijdenis m    --   79 
     v      --   57 
       -----         ----- 
Totaal      456        165 
 

Ledenregistratie PKN 
 

Tarieven 
De onderstaande tarieven zijn door het College van Kerkrentmeesters opnieuw 
vastgesteld in de vergadering van 17 december 2015. 
Tevens hebben we besloten dat deze tarieven voor een ieder gelijk zijn. We 
maken geen onderscheid tussen bijvoorbeeld wel of geen lidmaatschap van de 



13 

kerk, veel of weinig inspanningen voor de kerk of de hoogte van de kerkelijke 
bijdrage. Dat is wel onderdeel geweest van de beraadslagingen, maar wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat het beter is om geen onderscheid te maken. Deze 
conclusie is ondersteund in de kerkenraad van 25 januari 2016. 
Graag publiceren wij de tarieven, zodat voor een ieder inzichtelijk is welke 
kosten in rekening worden gebracht.  

Huur          euro 
Koffiezaaltje voor verjaardagen per dagdeel   60,-- 
(voor verjaardagen via Ap Folmer) 
 
Kerkgebouw  voor uitvaart- en trouwdiensten  200,-- 
Predikant  uitvaart- en trouwdiensten    200,-- 
Organist             75,-- 
Zaalhuur per zaal           60,-- 
Bij uitvaart zaal incl. koffie (excl bediening)     75,-- 

Kosten Begraafplaats 
Algemeen graf voor 20 jaar     1500,-- 
Nis urnenmuur voor 20 jaar         975,-- 
Delven en dichten graf          550,-- 
Bijzetten urn in de muur          250,-- 

 
Jet de Lange en Gijs Blom 

 

Financiële acties 

Actie Kerkbalans 2016  
“De kerk inspireert, de kerk in balans”. Onder dit motto zijn alle gemeenteleden 
in de periode van 17 t/m 31 januari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage.  
Op de verwerkingsdatum van 'SAMEN' was het resultaat van de actie nog niet 
bekend. 
Nadere informatie krijgt u via de zondagse mededelingen en via de website van 
onze kerk. 
Dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, alsmede aan alle 
vrijwilligers voor hun hulp bij het brengen en ophalen van de enveloppen. 
 

Eindejaarscollecte 2015 
Ontvangen t/m 14 januari: € 1.125,-- 
Een mooi resultaat en aanzienlijk meer dan vorig jaar (€ 670,--). Dank daarvoor.  
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Actie Kerkbalans 2015 
Ontvangen, op toezegging: €  36.980,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €    2.052,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: €  39.032,-- 
 
Gemeenteleden die hun toegezegde bijdrage over 2015 nog niet (geheel) 
hebben voldaan, worden verzocht om het ontbrekende bedrag alsnog over te 
maken.  
Elke bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom! 
 

     Namens Werkgroep inzameling gelden, 
                  Wim Kooijman 

Opbrengst collecten  
 
31 december Eindejaarscollecte   € 26,80  
  
03 januari  Avondmaalcollecte COME  €     116,77  
   Algemeen diaconaal werk  € 51,66  
   Werk in eigen gemeente  € 49,40 
 
10 januari  Algemeen diaconaal werk  € 49,60 
   Werk in eigen gemeente  € 45,65 
 
17 januari  Oecumene    € 71,55 
   Werk in eigen gemeente  € 54,70 
 
24 januari  Catechese en Educatie  € 50,90 
   Werk in eigen gemeente  € 36,05 
 
31 januari  Missionair werk en Kerkgroei € 50,45 
   Werk in eigen gemeente  € 44,17 
 
 
 

Collectebonnen 
In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. 
Altijd gemakkelijk, geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij uw 
aangifte voor de inkomstenbelasting. 
Een vel collectebonnen kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,00.  
Hoe komt u aan collectebonnen?  
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
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De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na overmaking 
op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Didam. 

Werkgroep collecten, 
Wim Kooijman 

 

 College van Diakenen 

De Kledingbank 

Een greep uit het jaarverslag 2015 van de Kledingbank (opgesteld door 
voorzitter Arja Schep). 
Vanuit de kerken wordt het project Kledingbank met raad en daad ondersteund 
en het is ook als diaconaal project in de beleidsplannen meegenomen.  
De doelstelling van de Kledingbank is om herbruikbare kleding door te geven 
aan mensen die zelf niet de middelen hebben om deze aan te schaffen. De 
groep mensen die voor de Kledingbank in aanmerking komt, zijn diegenen die 
door verwijzing van een hulpverlener gebruik maken van de voedselbank. Dat 
zijn mensen die een minimaal leefgeld hebben. Zo heeft een gezin van 4 
personen samen per dag € 13,- of minder te besteden voor eten, kleding, 
huishoudelijke artikelen, ontspanning e.d. Dit bedrag is in 2015 verhoogd van 
€11,- naar € 13,- per dag. 
Onze kledingbank werkt alleen met vrijwilligers. Zonder uitzondering vindt men 
het dankbaar werk om kleding te sorteren en gezinnen van kleding te voorzien. 
In 2015 hebben wij 1115 cliëntpersonen van kleding voorzien. De hoeveelheid 
aangeboden kleding overtreft nog steeds alle verwachtingen. Door het grote 
aanbod van kleding kan er heel kritisch gesorteerd worden. Toch blijken enkele 
categorieën kleding te weinig binnen te komen. Dit betreft vooral ondergoed, 
kinderkleding en broeken voor jongens en mannen. 
Door de vluchtelingenstroom meldden zich een aantal buitenlandse gezinnen, 
die bijna niets bezaten dan wat ze aan hadden. Als zij de Kledingbank bezoeken, 
proberen we in verband met taalproblemen zo veel mogelijk hun begeleiders 
mee te laten komen.  
Sinds juni beschikken we over twee nieuwe vrijwilligers die hun kwaliteiten als 
kapsters aanbieden. Eén middag in de maand worden cliënten,  die hiervoor in 
aanmerking willen komen, geknipt. Er zijn al meerdere knipsessies geweest en 
het resultaat mag er zijn: blijde gezichten, enthousiaste cliënten. Een prima 
aanvulling dus!   
Mocht een werkgroep van onze kerk geïnteresseerd zijn in een bezoek aan onze 
winkel om alles met eigen ogen te zien en te horen, neem dan gerust contact op 
met ondergetekende om een afspraak te maken. 
Kleding kan ingeleverd worden op woensdag- en zaterdagmorgen van 10.00- 
12.30 uur. Lockhorststraat 10. 
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Ook handdoeken, hoeslakens en dekbedovertrekken zijn welkom. 
Nees Biemond tel. 223687 

 
Het volledige jaarverslag is in te zien via de website van de kledingbank. 
(www.kledingbankmontferland.nl/index.php/over-ons) 
 

Kerkinactie 
 
Wij willen u graag informeren over onze acties tijdens de komende 40 dagen-tijd, 
die start op 14 februari en eindigt op 20 maart a.s. 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden 
van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen met vele kerkelijke gemeenten en 
donateurs voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is 
het thema: 

 “Ik ga. Zet een stap naar de ander” 
 

Het 1e doel is: Weeskinderen in Oekraïne. 
De opbrengsten  van de Vastenpot en de Spaardoosjes zijn bestemd voor dit 
project:  
Op 14 februari worden de spaardoosjes uitgereikt en zal  de Vastenpot in de 
vorm van het kerkje in de hal worden geplaatst waarin u uw bijdrage kunt 
leveren. 

De Ark in Novovolinsk 
‘De Ark’ in Novovolinsk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving van 
Oekraïne die door armoede en conflicten is getekend. 

Kinderopvang 
‘De Ark’ heeft in 2003 een eigen opvanghuis opgezet met een duidelijk 
christelijke identiteit. Dit huis is volledig afhankelijk van giften. Hier wonen 
ongeveer 25 kinderen die niet meer thuis kunnen wonen omdat ze geen ouders 
meer hebben of ouders die niet voor hen kunnen zorgen. Vaak speelt 
alcoholproblematiek hierbij een rol. De leeftijd van de kinderen is 4 – 19 jaar. Het 
betreft hier een kleinschalige opvang voor (wees)kinderen, die hier permanent of 
tijdelijk verblijven. 

Zomerkamp 
‘De Ark’ organiseert ieder jaar een zomerkamp. Hieraan nemen ongeveer 75 tot 
100 kinderen deel. Het zijn kinderen uit de stad die tijdens de lange 
zomerperiode niet op vakantie gaan of zelfs maar de stad uit komen. Zij krijgen 

http://www.kledingbankmontferland.nl/index.php/over-ons
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een afwisselend programma met veel sport en spel en komen met het evangelie 
in aanraking. 

Armoede 
De situatie in Oekraïne is na de Krimcrisis in 2014 alleen maar verslechterd. 
Volgens informatie leeft op dit moment meer dan 80% van de Oekraïners onder 
de armoedegrens. Zij hebben minder dan 150 euro per maand ter beschikking. 
Het gemiddelde inkomen in Oekraïne bedraagt ongeveer 50 euro per maand. 
Dat is nauwelijks genoeg om van te eten, laat staan dat mensen met dit inkomen 
gebruik kunnen maken van gezondheidszorg, vervoer of onderwijs. 
 

Het 2e doel is : 40-dagen in Ghana  
 

Voor dit doel zal  gedurende de 40 dagentijd  worden 
gecollecteerd tijdens de kerkdiensten. Deze collectes zullen 
door leden van de werkgroep tijdens iedere kerkdienst 
nader worden toegelicht. Dit geld is bestemd voor het 
werken aan een beter bestaan in Ghana. 
 

Het werk van de Presbyteriaans kerk in Ghana (PCG) is als een diamant met 
veel kanten. Zending, inkomensondersteuning, kinderhandel, gezondheid, 
onderwijs. De PCG biedt complete en veelzijdige hulp aan de allerarmsten in 
Ghana. Elke week staat een ander aspect van hun werk centraal en hiervan 
krijgt u iedere zondag nadere informatie. 
 
De leden van de werkgroep KiA wijzen u graag voor een nadere kennismaking 
met beide projecten naar de site van Kerk in Actie namelijk 
www.kerkinactie.nl/40dagentijd. 
 

Paasgroetenactie  2016  
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland. 
OOK WIJ DOEN MEE AAN DEZE PAASGROETENACTIE. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar 
ook nog iets persoonlijks opstaat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat 
er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Dit is een tekst, die achter op de Paasgroetenkaart geschreven kan worden: 
“ Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan 
een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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duister is. Een nieuwe toekomst bestaat, deze boodschap van Pasen wil ik graag 
aan u doorgeven!” 
 
We hopen, dat velen van u de Paasgroeten zullen versturen! 
De kaarten kunt u in ontvangst nemen aan het einde van iedere kerkdienst 
gedurende de 40-dagentijd. 
DOET U OOK MEE? 

           Solidariteitsmaaltijd 
      

Thema 
            “Vluchteling” 
 
Gastspreekster: Marian van de Weerd, Medewerkster AZC Zevenaar. 
 
Datum:   Woensdag 24 februari 
Tijd:    17.45 uur – 19.30 uur 
Plaats:   Meulenvelden locatie “Waverlo” (Ingang Kerkstraat) 
Deelname:  Vrije gift 
Opgave bij:   Antoinette Makkinga   tel. 228709 
    Theo Hageman   tel. 224664 
    Indien mogelijk voor 21 februari 2016’ 
 
De organisatie wordt verzorgd door MOV (RK-werkgroep Missie Ontwikkeling en 
Vrede) en  Kerk in Actie (Protestantse Kerk Didam) 

Pieter Jan van den Berg 
 

Taizé vespers 
 
De gehele 40-dagentijd vieren we vespers, op woensdagavond om 19.00 uur, op 
de wijze van Taizé. We zingen samen Taizé liederen, luisteren naar wat de 
Schrift ons zegt en we bidden.  We nemen 40 dagen de tijd om ons te bezinnen, 
nieuwe wegen te zoeken en (wellicht ook) om te vasten. Naar binnen kerend om 
met Pasen te kunnen opstaan in het Licht. 
 
U bent van harte uitgenodigd om in deze oecumenische dienst mee te zingen, te 
vieren. 
 
Vanaf Aswoensdag 10 februari (met mogelijkheid tot askruisje) tot Pasen elke 
woensdagavond om 19.00 uur in de protestantse kerk aan de Torenstraat. De 
zang wordt ondersteund door een oecumenisch gelegenheidskoor.  
 

Feike Tiel Groenestege 
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Nieuwe Nederlanders: maatje gezocht 
 
“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Een spreekwoord dat niet zonder 
reden is ontstaan. Als het gaat om de dagelijkse gezelligheid en om een 
helpende hand die je even nodig hebt, dan heb je het meest aan goede buren. 
Het fenomeen ‘de buurt’, zoals we dat eeuwenlang kenden, staat onder druk. 
Toch blijkt het ook in onze tijd nodig. 
 
Dit geldt vooral voor de nieuwe Nederlanders. Asielzoekers die toestemming 
hebben gekregen om in Nederland te blijven. Zij krijgen een woning, leren de 
Nederlandse taal en de beginselen rond waarden en normen. Maar daarmee is 
de integratie nog lang niet ten einde. Die vormt zich in de praktijk. Hoe werkt 
alles in het dorp, in de stad? Hoe gaan de mensen met elkaar om en wat wordt 
van mij verwacht? Hoe werkt het in de supermarkt en gebruik ik de juiste 
woorden? Dit lijken simpele vragen, maar voor iemand die nieuw is kunnen dat 
serieuze problemen zijn. 
 
Als wij hen daarbij kunnen helpen, werkt dat twee kanten op. Zij kunnen beter 
integreren en het contact vormt ook hun mening over de plaats waar hun toe-
komst ligt. Wij leren van de verscheidenheid in onze samenleving en de inbreng 
vanuit een andere cultuur. Voor een goede toekomstige samenleving zijn 
daarmee de nieuwe én de ‘oude’ Nederlanders gebaat. 
 
Willen wij zo’n goede buur zijn? Er is behoefte aan. Mensen die een tijdje willen 
meelopen met een persoon of een gezin. Of hen helpen om iets te leren, een 
klusje doen. Het vraagt wat tijd, hoeveel bepaalt u zelf, maar het verrijkt enorm. 
Neem contact op met Vluchtelingenwerk Oost Nederland als u in de gemeente 
Doetinchem iets wilt betekenen en met de Stichting Welcom voor de gemeente 
Montferland. Van harte aanbevolen en zeker in deze tijd een noodzakelijk werk 
van barmhartigheid (Matteüs 25). 

Marijn de Kroon 

Jeugdkerk 
 
De leden van de Jeugdkerk zullen een bijdrage leveren aan de 
solidariteitsmaaltijd op 24 februari a.s. in Meulenvelden. 
 
Het ligt in de bedoeling dat we met een aantal jeugdleden en mogelijk andere 
geïnteresseerden op 24 maart a.s. (Witte Donderdag) naar Amersfoort gaan om 
naar de Passion te gaan. Nadere informatie volgt. 
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De volgende data voor de Jeugdkerk zijn 14 februari a.s. en vervolgens 
bovengenoemde data met deelname aan genoemde activiteiten en nog op 17 
april en 15 mei (1e Pinksterdag). Dit is waarschijnlijk de laatste bijeenkomst voor 
de zomervakantie. 

Pieter Jan van den Berg 
 

Enquête 
Bij dit nummer van SAMEN vindt u een enquête die de redactie van SAMEN in 
samenwerking met de kerkenraad heeft opgezet. We zijn zeer benieuwd naar uw 
beleving van ons kerkblad SAMEN en uw eventuele op- en aanmerkingen.  
 
Verder wordt in deze enquête ingegaan op de digitale 
communicatiemogelijkheden, enerzijds voor de verspreiding van informatie via 
SAMEN, anderzijds voor eventuele actuele informatie vanuit de kerkenraad. 
Uiteraard zijn we zeer benieuwd hoe digitaal de wereld en beleving van onze 
gemeente is. 
 
Overigens hebben we sinds eind vorig jaar Wifi in onze kerk, waar u als lid van 
onze gemeente gratis gebruik van kunt maken. Het toegangspunt is “PKD-Gast” 
en  het wachtwoord (hoofdlettergevoelig) is “WeesWelkom2015”. 
 
Op het enquêteformulier staat verder alle informatie die nodig is voor het invullen 
en inleveren van de enquête. De uiterste inleverdatum is 28 februari 2016. 
We zien met belangstelling uit naar uw reactie, namens de redactie van SAMEN 
en de kerkenraad, 

Marijn de Kroon 

Inloopmiddag 
  
Op 26 januari waren we weer bij elkaar voor de inloopmiddag. 
Evenals vorige keer waren we weer met ca. 25 mensen en hebben we de tijd 
doorgebracht met gezellig praten met elkaar, uitwisselen van nieuwtjes en voor 
sommigen alsnog een Nieuwjaarsgroet over brengen. 
Onze volgende bijeenkomst is op 10 maart en dan zullen Ab en Ans Steenblik 
een bijdrage leveren. 
Dus iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom vanaf 14.30 uur in de 
kerkzaal. 
Bent u slecht ter been en toch belangstellend, bel dan gerust naar 223357 en u 
wordt gehaald en weer thuis gebracht. 

Jan Hagen 
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JHWH spreekt ook vandaag tot u 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Wat is waarheid ? Wat is zonde? Is Gods wet nog geldig? 
 
Psalm 119: 
141  Al ben ik maar klein en niet in tel , ik ben Uw regels niet vergeten. 
142  Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, Uw wet berust op 
waarheid. 
155  Redding blijft ver van zondaars, want Uw wetten zoeken ze niet. 
 
Mattheus 5 
Jezus spreekt. 
17  Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.  
Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.  
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan,  
blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 
 
U kunt zelf uw conclusies trekken. 

Vriendelijke groet , Marco Lenting 
 

 
 
 
 
 

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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Winteractiviteit 
 
Een zeer geslaagde winteractiviteit  
Het thema: Hoe ziet de kerk er uit over 10 jaar? 
 
Deze dag als eerste aanzet een gesprek met elkaar over de veranderingen in 
onze kerken. 

 Welke tip heb je voor de kerkenraad over dit veranderproces in onze kerk? 

 En wat hebben we nodig om over 10 jaar Kerk, gemeente,  te zijn? 
 
De kerkenraad heeft dit onderwerp al vanaf begin 2015 op de agenda staan. 
De aanzet voor vanmiddag is: Hoe kijken wij als gemeente naar die 
veranderingen? 
Verdeeld over drie onderwerpen: Persoonlijk, Inhoudelijk en Creatief zijn we, in 
drie groepen verdeeld, aan de gang gegaan. 
Belangrijke punten om over na te denken bij de onderwerpen waren: Samen, 
verbinden en luisteren. 
In de inhoudelijke gesprekken is heel wat aan de orde gekomen, dat is 
genoteerd en daar zal de kerkenraad haar voordeel mee kunnen doen. 
Ook creatief is er gebleken dat we blijkbaar kunstenaars in ons midden hebben. 
Kijk maar eens op onze website naar de foto’s. 
 
Persoonlijk, “waarin steunt je geloof jou het meest”, ook daar weer zijn we erg 
open geweest in onze besprekingen. In de driehoek  
 
            God 
           /\ 
         /__\ 
     IK         de ander 
                  de wereld 

    
“wat doet het met je en wat voegt het toe aan je geloof.” 
Een zondag waar we soms heel persoonlijke zaken met elkaar deelden. 
Ik denk dat de kerkenraad hierdoor een berg informatie heeft gekregen waar 
men prima mee verder kan. 
 
9 maart hebben we een gemeenteavond over de uitwerking door de 
Kerkenraad.  
Belangrijk om te weten hoe onze kerk er in deze veranderende tijd er uit zal (of 
moet?) zien. 
 
Maar beste mensen hier is het niet bij gebleven. Adorjan en Wilma hebben bij 
het fietsenhok op een open vuur, een héérlijke rijk gevulde pot (letterlijk) echte 
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Roemeense goulash gemaakt. Vooraf met een drankje, gebrouwen door de 
ouders van Adorjan en zelf gebakken Roemeens brood.  
Met elkaar hebben we deze, bijzondere, winteractiviteit zingend afgesloten in de 
kerk. 
Klaas van Hamburg 
 

Thomasviering 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZATERDAG 20 FEBRUARI, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
 
De eerste Thomasviering van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 20 februari 
a.s. Het thema van deze viering is “Moeite”.  
 
Iedereen heeft wel eens ergens moeite mee of vindt wel eens iets moeilijk. Hoe 
ga je daarmee om? Kom je er eerlijk voor uit of laat je niemand iets merken. 
Zoek je hulp en durf je hulp te aanvaarden? 
Wat doe je als je om hulp gevraagd wordt? Steek je de helpende hand uit of laat 
je de ander aanmodderen? 
Zo maar een aantal aspecten rond het thema “Moeite” waarover we middels 
teksten, muziek en liederen willen nadenken in deze viering. 
 
De viering wordt voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers.  
 
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor 
jongeren. 
 
De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek. 
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!  
Het wordt vast weer een inspirerende viering. 
 
Voor meer informatie: werkgroep Thomasvieringen tel. 0316-342586  
website:  www.thomasvieringen.nl 

Menno Dijkhuizen 

http://www.thomasvieringen.nl/
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Personalia 

Gevestigd 
 Mevr. C. Polderman, Unster 10 

Verhuisd 
 Mevr. M. Blom van Landeweer 6 naar Zonnebloemstraat 6 

Vertrokken 
 Naar Elst: Dhr. H.X. van Rhedenberg, Holthuizerstraat  10 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 8 maart, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
 
10 febr 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
11 febr 19.30 uur Diaconie 
14 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
17 febr 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
21 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Heijnen-Zemmelink 
24 febr 17.45 uur Solidariteitsmaaltijd in Meulenvelden, locatie Waverlo 
 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
28 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom 
02 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
 19.45 uur Oecumenische Bijbelkring 
03 mrt 15.30 uur Meulenveldendienst, ds. K. van Bergen 
05 mrt 10.00 uur Iconen schilderen 
06 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. A.U. Melzer 
07 mrt 14.00 uur Pastoraal overleg 
09 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
09 mrt 19.45 uur Gemeenteavond 'de gemeente in de toekomst' 
10 mrt 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
 19.30 uur Diaconie 
13 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol 
16 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, oecumenische werkgroep 
19 mrt 10.00 uur Iconen schilderen 
20 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver 
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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 14-2, 17-4, 15-5 

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 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  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 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 20:00 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 2-3, 6-4 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

Contactpersoon Wim Locher, tel: 223149 lochernap@gmail.com 

Kunst en geloof Cursus iconen schilderen, o.l.v. Jos Bentert  

Wanneer  5-3, 19-3, 2-4, 16-4, 30-4,  van 10-15 uur 

Waar Gabriëlparochie, Raadhuisstraat 1a 

Contactpersoon Inschrijven: dsmelzer@gmail.com, m.dijkman@parochiegabriel.nl 
(max. 15 pers.) 

 
 

mailto:dsmelzer@gmail.com
mailto:m.dijkman@parochiegabriel.nl
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