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Voorwoord 
 

Tot het uiterste 
 

Zó mens zijn 
dat je ook medemens, 
ook medeschepsel bent, 
 
niet opgaan in jezelf, 
niet leven 
beneden je niveau, 
 
op weg gaan naar de ander, 
hem omringen met aandacht, 
vechten voor z’n geluk, 

 

zó mens zijn 
dat je niet vereenzaamt, 
niet verschrompelt, 
 
zó mens zijn 
dat je solidair bent, 
je verantwoordelijkheid voelt – 
 
dat je leeft, 
leeft tot het uiterste, 
sámenleeft. 

Hans Bouma 

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

Periode zondag 20 maart t/m zondag 24 april 2016 

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

Paas-triduüm: Een viering drie dagen lang 
 
Pasen is eigenlijk niet op één mooie zondag te vieren. Het heeft zoveel facetten 
dat we er drie dagen over doen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag, Paasochtend. 

Witte Donderdag 
We beginnen met de liturgische kleur wit, kleur van leven, eeuwig. Het feest 
begint in een dagelijkse setting, de huiskamer. Het verhaal van de voetwassing 
klinkt. Elkaars voeten wassen, intiem gebaar, zorgend en jezelf blootgeven; 
zichtbaar krijgt dit de vorm van het wassen van de handen tijdens de dienst, 
voordat we een eenvoudige maaltijd eten en breekbrood delen. Daarna vieren 
we het Heilig Avondmaal in de kerk. Jezus gaf aan brood en wijn een nieuwe 
betekenis:  
* We breken het brood/matzes in stukken, daarin schuilt de symboliek van de 
gebrokenheid die ieder in het leven ervaart, Jezus zelf kent die gebrokenheid en 
overwint ze. Hij zet zich in voor heelheid: “word wat je bent, weet je met elkaar 
verbonden als lichaam in Christus”, deze belofte is ons toegezegd, voorgoed in 
het vieren van de maaltijd.  
* De wijn staat symbool voor de dorstlesser bij uitstek: al onze dorst, ons 
verlangen naar leven, menswaardig, naar vrede wordt gelest. In de beker van 
het verbond wordt zichtbaar Gods belofte van zijn trouw aan ons, zijn 
betrouwbaarheid. … 
Gesterkt gaan we naar huis, slapen er een nacht over, morgen gaat de dienst 
verder … op weg zijn we naar de donkere kant van het menselijk bestaan, het 
kruis.  

Goede Vrijdag, 
een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, maar 
wat is er goed aan een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot aan vandaag 
gekruisigd omwille van …! Jezus ontwijkt de laatste stap niet. De twijfel is ook 
hem eigen, het gebed … ‘Vader laat deze beker aan mij voorbij gaan’. Waarom 
toch? Als er een viering, een moment in ons geloof is waar deze vraag terecht 
gesteld wordt in het aangezicht van menselijk lijden, dan vandaag! Waarom?! 
Kunnen we het met die vraag uithouden?  
Jezus sterft, het licht gaat uit – duisternis over het hele land -. Einde verhaal, 
einde geloof? Wij blijven achter en hopen desondanks het geloof te houden, dat 
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Godzelf de stervenden vasthoudt en ook ons … en wij Hem … onzeker in het 
weten én tegelijk zeker in het geloof. 
Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend dat het verhaal verder gaat. 

De derde dag 
Een tijd van waken gaan we in, bidden, luisteren naar de oeroude verhalen van 
goede schepping, gebed en klacht, luisteren ook naar wat de stilte zegt, naar wat 
in ons binnenste omgaat … luisteren … spreekt God toch? In stilte komen we de 
kerk binnen, kwetsbaar roepen we om licht. De nieuwe paaskaars wordt 
binnengedragen, een vlam middenin het donker, deze kwetsbare vlam is teken 
dat Gods licht ons leven draagt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien, 
toekomst tegemoet gaan, opstaan. We gedenken daarom in deze viering (onze 
eigen) doop en belijden ons geloof … opdat we hernieuwd in het leven staan. 
Paasmorgen is het. Muziek, orgel in volle glorie, vreugde volop. We zijn gesterkt 
door de maaltijd, getrokken door het donkerste wat het leven kan geven, Jezus 
heeft de weg gebaand … er is een doorkomen aan de nacht, er is ons voorgoed 
een leven in licht en vreugde geschonken: Halleluja. 
De driedaagse viering is voltooid. 
 

20 maart 2016 - Palmzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Kerk in Actie – 40 dagentijdcollecte voor Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Marleen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 50:4-7, Lucas 22:1-23:56 
 
De jonge ezel, nog niet gewend aan kabaal, aan schreeuwende stemmen, 
herinnert ons aan het gebed voor wie zomaar ongewild wordt overgeleverd aan 
golven van haat en geweld. Wie jong is, wie beperkt is in zintuigen en inzicht, 
wie kwetsbaar is door ziekte of leeftijd – al die mensen die nog zo veel beter de 
boosheid en dwaasheid van menselijke haat kunnen peilen en doorzien. Op 
deze dag bidden we om ieder mens: om weerstand te kunnen bieden tegen 
meegaan met de groep, met het roepen van ‘halleluja’ en ‘kruisigen’ – om de 
durf op weg te gaan met Jezus die zwijgend de wet van God vervult. Dat wij in 
die stoet meereizen. 

24 maart 2016 - Witte Donderdag, Voetwassing en Vieren van de maaltijd 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel (zittende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Lezingen : Johannes 13:1-11, Psalm 122 
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God laat zich niet in bepaalde vakjes plaatsen, God is het onverwachte in ons 
leven. Hij kan alles in één klap omdraaien. Daar heb ik altijd het meest mee 
geworsteld. Toen ik nog een jonge monnik was, had ik het daar ontzettend 
moeilijk mee. Iedere keer kunnen loslaten om weer te kunnen ontvangen. Dat 
kan soms heel bedreigend zijn. 
Dat is in relaties ook zo. Je kunt niemand voorprogrammeren. Voor mij is de 
grote zonde om mensen zo te programmeren dat ze precies doen wat jij graag 
wilt dat ze gaan doen. Dat is slavernij, terwijl God juist bevrijding is.  
(Daniël van Santvoort, abt van trappisten Caldey Island) 

 
25 maart 2016 - Goede Vrijdag, Kruisweg 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Lezingen : Johannes 18:1-19:42 
 

Maria huilt, Maria huilt, 
mijn God, laat al mijn tranen branden. 

Maria huilt, Maria huilt, 
mijn God bestaat u wel? 

Of zijn mijn tranen zinloos. 
 

Oog om oog, oog in oog, 
Troost, omarm en help omhoog, 

Help omhoog uit de hel … 
Bestaat u wel, bestaat u wel, 
Omarm me dan, mijn God! 
Of zijn mijn tranen zinloos. 

 
(Jan Rot, hertaling van de Mattheuspassion 2006) 

26 maart 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

 
26 maart 2016 - Stille Zaterdag, Waken en Doopgedachtenis 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : P. Luitwieler 
Lezingen : Lucas 23:49-56, Genesis 1:1-5, 
  Exodus 14:15-31, Lucas 24:1-8 
 
 
 



7 

Een gebed: 
 
Laten wij bidden voor hen die treuren bij de dood van een geliefde. 
Dat zij mogen zien hoe hun liefde deel uitmaakt 
van die oneindig grote liefde 
waarmee U de wereld bemint. 
Laat het verlies van die ene, 
hoe schrijnend dan ook, 
hen niet voorgoed van het volle leven afsluiten, 
maar openbreken, 
al uw schepselen tegemoet. 
Laten wij bidden voor hen 
die opgesloten zijn geraakt in hun rouwproces. 
Rol de donkere steen van verdriet van hun hart 
door middel van mensen die trouw zijn 
en tot luisteren in staat, 
zodat er weer licht naar binnen valt. 
Laten wij bidden voor hen 
die niet worden geloofd of begrepen 
in hun diepste geraaktheid, 
of misschien zelfs voor gek versleten. 
Voor hen die licht zien in het donker, 
leven te midden van dood. 
Bidden wij dat de vlam in hun hart niet uitdooft. 

 
27 maart 2016 - Paasochtend, 'bloeiend kruis' 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Johannes 20:1-19 
 
Jullie vragen, hoe is de opstanding der doden? – Ik weet het niet. 
Jullie vragen, komt er een opstanding der doden? – Ik weet het niet. 
Jullie vragen, komt er geen opstanding der doden? – Ik weet het niet. 
Ik weet alleen, waarnaar jullie niet vragen: 
De opstanding van hen die leven. 
Ik weet alleen, waartoe Hij ons roept: 
Tot opstanding vandaag en nu. 

(Kurt Marti) 

 
 



8 

“Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede 
jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 
dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en 
zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar 
zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.” (Marcus 16:5-7) 

 
03 april 2016 - 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 28:10-22, Lucas 24:13-35 
 
Verlaten zijn de leerlingen. 
Verlies en rouw gaan hand in hand. Lopend banen zij zich opnieuw een weg 
naar Emmaus, met z’n tweeën. Rouwen moet je alleen, maar alleen lukt het niet. 
Het gesprek en een barmhartige omgeving is helend. Opeens is daar een 
‘onwetende’ derde die zich aan het gesprek verbindt. Hij loopt mee ook al is hun 
blik vertroebeld, hij loopt en luistert. Een beknopte vraag. Eenvoudiger en 
krachtiger kan niet: “waar loopt u over te praten?” Vol emotie de tegenvraag: 
“Weet u dan als vreemde niet wat er is gebeurd?” Opnieuw beknopt: ‘Wat dan?’ 
Een verhaal van groot verlies en grote hoop ontspint zich. En dan is het de hoop 
die overeind blijft en door Jezus wordt bekrachtigd. De hoop delend, letterlijk aan 
tafel opent de ogen. Wie rouwt vraagt om eerlijk antwoord, zoekend naar hoop 
die blijvend is. Naar woorden die helpen om onze eigen waarheid aan de dag te 
durven brengen en tegelijk de moed om te horen wat waarheid van de ander is. 
Jezus boort oprecht hun commitment aan. Voorbij de emotie zoekt hij hun 
drijfveer op, de hoop. Geduldig luistert hij en bevestigt hen vanuit het 
commitment van Mozes en de profeten. Een gesprek ontstaat van wederzijdse 
erkenning. 

 
07 april 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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10 april 2016 - 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Lucas 24:35-48 
 
‘Vrede zij met jullie’.  
De groet roept verbijstering, angst en dan twijfel op. Zeer menselijke reactie op 
iets zo onverwachts: Vrede. Zichtbaar, tastbaar en vatbaar binnen je eigen 
herkenbare kaders … dan pas ontstaat de vreugde en daalt begrip neer, de 
openheid om ook met het verstand de Schrift te vatten. Dit geeft te denken. 
Jezus is in staat om de vrede tussen mensen te laten kiemen. Angst en twijfel 
door tastbare aanwezigheid opzij te zetten en opnieuw in het delen van een 
maaltijd vertrouwen te winnen. Wederzijdsheid van toegewijde verbintenis blijkt 
uit duurzame en passende aandacht. De leerlingen laten zich meenemen op 
deze weg. Zullen zij in staat zijn, te beginnen in Jeruzalem, om de angst en de 
twijfel te keren? ‘Vrede zij met jullie’, een groet die om daadwerkelijk handelen 
vraagt, de bereidheid om aansluitend bij het concept van de ander commitment 
te tonen. Commitment als een durende opeenvolging van beoogde keuzes, een 
reeks van overtuigende beslissingen om in een ander of in levensomstandig-
heden te investeren met vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijke respons. 
 
In de periode van 17 april t/m 8 mei houden we als collega’s van de Liemers een 
preekcarrousel, dat wil zeggen dat we rondom het thema “vrijheid” in elkaars 
gemeenten preken. Voor u dus de kans om de collega’s uit Zevenaar, 
Westervoort en Doesburg te leren kennen. Mogelijk dat de lezingen dus nog 
veranderen: de genoemde lezingen zijn de lezingen van het rooster van de 
Eerste Dag. 

17 april 2016 - 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Vluchtelingenhulp (wordt door de Diaconie verdubbeld) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Ellen Geven 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Numeri 27:12-23, Johannes 10:22-30 
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24 april 2016 - 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Hiemstra, 

Westervoort 
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 6:1-9; Johannes 13:31-35 

 

 Van de predikant 

Een ander zal je omgorden 

Pasen is het grote feest van de hoop. Dit jaar zal letterlijk het kruis tot bloei 
komen. Elk leven kent zijn tegenslagen. Soms zijn ze niet even eerlijk verdeeld, 
de last ervan draagt ieder op zijn eigen wijze. Het geloof helpt om te dragen. Als 
we belijden dat Jezus de ‘zonden der wereld wegdraagt’, mag dat ook gelden 
voor onze eigen tekortkoming, onze eigen schuld en het onvermogen. Het mag 
ook gelden voor de last die op onze weg is gelegd, de grote stenen. De vraag 
naar het waarom laat ons vaak alleen in het moeras van de schaduwkant van 
het leven. Pasen zegt ons toe dat Jezus in zijn opstanding nieuwe leefruimte 
heeft geschapen. Nieuwe schepping, opdat ook wij in zijn voetsporen de donkere 
kant van het leven terzijde mogen leggen en nieuwe bestaansgrond mogen 
betreden.  
Ook als gemeenschap gaan we een pad in van vernieuwing of van nieuwe 
uitdaging. ‘waarachtig ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om 
en ging waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen 
grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet heen wilt’ (Johannes 
21:18) 
Petrus stond open voor een andere kijk op zijn eigen toekomst en dat van zijn 
gemeenschap – die jonge, kleine kerkgemeenschap. Petrus was diep gegaan. 
Met de dood van zijn vriend Jezus is ook in hem iets fundamenteels gestorven. 
Wat? Misschien wel de overtuiging dat zijn enthousiasme en zijn impulsiviteit niet 
altijd het gewenste resultaat opleveren. Een gemeenschap wordt pas 
opgebouwd wanneer mensen elkaar bemoedigen en ook elkanders lasten 
dragen. Bij een kerkgemeenschap is dit waarschijnlijk nog belangrijker. Je hebt 
tenslotte met zo’n diversiteit aan mensen te maken. Diversiteit als een groot 
goed! 
De afgelopen tijd las ik een indringend boek van de orthodoxe rabbijn Jonathan 
Sacks, dat hij schreef na 11 september 2001, de aanslag op de Twin Towers. 
Een collega schreef het volgende erover: “Aan het begin van dat boek vertelt 
Sacks dat hij was uitgenodigd op Ground Zero in januari 2002, de plek waar het 
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World Trade Center was verwoest. Naast hem stonden vertegenwoordigers van 
de wereldreligies. Het was, schijft Sacks, een zeldzaam moment van 
saamhorigheid. En hij stond zich daar te verbazen over de tegenstelling tussen 
de godsdienstige ijver van de kapers en het al even intense verlangen naar 
vrede onder de religieuze leiders die daar bij elkaar waren. Dat goed en kwaad, 
harmonie en conflict, wereldvrede en heilige oorlog zo dicht bij elkaar gekomen 
waren. We beschikken over immense krachten; we kunnen heil of schade 
brengen, herstellen of vernietigen op een schaal die voor eerdere generaties 
onvoorstelbaar was. De keuze is aan ons. Nooit eerder stond er zoveel op het 
spel. Zegen of vloek is nog steeds de keuze waarvoor de mensheid staat. Het 
boek is een pleidooi voor verdraagzaamheid in een tijd van extremisme. Al te 
lang zijn de bladzijden van de geschiedenis besmeurd met bloed dat in de naam 
van God werd vergoten. Als een extreem religieuze houding een verbond 
aangaat met massavernietigingswapens, wordt het leven op aarde rechtstreeks 
bedreigd. Wij leven in een tijd van globalisering, het wereld-wijd-worden.  Nu 
onze  wereld een groot netwerk geworden is moeten we leren om ons door 
diversiteit niet bedreigd, maar juist verrijkt te voelen. 
Sacks schrijft met nadruk als orthodoxe jood over de vraag of godsdiensten een 
vredeskracht kunnen worden in plaats van een bron van conflict. Dan hangt het 
af van de vraag op welke wijze geloven en culturen ruimte maken voor de ander. 
Zien we de ander als bedreiging voor onze overtuiging of levenswijze of als 
verrijking van de gezamenlijke erfenis van de mensheid? Het beste en het 
eenvoudigste tegengif tegen geweld is, volgens Sacks, gesprek, onze vrees 
uitspreken, naar elkaars vrees luisteren en in het delen van onze kwetsbaarheid 
een kiem van hoop ontdekken. 
 

The Passion  
Op 24 maart gaat de jeugdkerk naar The Passion in Amersfoort. Het is de 6e 
editie van een eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal. Dit wordt live 
uitgezonden en de verwachting is dat er duizend deelnemers zullen zijn aan 
deze processie en samen met het verlichte kruis lopen naar het hoofdpodium. 
Voor Amersfoort is 2016 ook het jaar waarin de toestroom en de opvang van 
vele vluchtelingen uit België tijdens WO I wordt herdacht; dit komt in The 
Passion op een bijzondere wijze bij elkaar. Fijn dat Jan van der Knijff en Pieter 
van den Berg, leiding van de jeugdkerk, met de jongeren op Witte Donderdag er 
heen gaan. We zijn benieuwd naar jullie verhaal. 
 

70 jaar huwelijksfeest 
Dankbaar en blij zijn we voor familie Plomp die in de Goede week hun 70 jarig 
huwelijksjubileum vieren. Het getal van volheid en zeer bijzonder. Ons gebed 
gaat naar U uit. 
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Scholing pastorale medewerkers 
Ook dit jaar gaan we weer naar de landelijke pastorale dag 16 april in Zwolle. 
‘Bezieling en verbinding’ is het thema. Wat bezielt je? Wie of wat zet je in 
beweging? Als je bezielt de ander ontmoet ontstaat er verbinding met die ander 
en daar gaat het in het pastoraat om. Bezieling is echter niet te ‘vangen’ en niet 
zichtbaar aanwezig. In workshops en lezingen worden we in het thema 
meegenomen. 
 

ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 

Warming up tijdens de winteractiviteit 
In SAMEN bent u al geïnformeerd rondom het thema “gemeente in de toekomst”. 
Tijdens de winteractiviteit heeft u met elkaar over dit thema kunnen spreken, het 

kunnen kneden of verbeelden (tijdens de creatieve sessie) en 
er informatie over gekregen. Dit alles in de bekende carrousel 
van 3 keer een half uur en dat alles in een ontspannen setting 
zoals die past bij de winteractiviteit. Bij alle activiteiten was 
het vooral van belang dat u er zelf mee aan de slag ging. In 
sporttermen zou je kunnen zeggen “niet langs de kant blijven 
staan, maar mee doen”. Waarbij het meedoen belangrijker is 
in dit stadium dan wat het concrete resultaat is. De 
“resultaten” van de winteractiviteit gaan we voegen bij de 
uitkomsten van activiteiten die nog gaan komen. Met deze 
winteractiviteit zijn we een klein beetje opgewarmd voor de 

volgende stappen. De eerste stap is de gemeenteavond op 9 maart. Aangezien 
de inleverdatum van SAMEN net hiervoor ligt zullen we in de volgende SAMEN 
hiervan verslag doen. 
 
Deze SAMEN valt midden in de 40-dagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. 
Dat is niet altijd even makkelijk in de dagelijkse praktijk. Eén van de 
mogelijkheden van bezinning is het vasten. Dat kan natuurlijk op allerlei 
manieren. Dit jaar doe ik zelf mee met het vasten. Op deze wijze word je 
automatisch elke dag herinnerd aan deze tijd.  
Aan het einde van de vastentijd volgt de paascyclus: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en de Paasnacht, die eindigt in de Paasmorgen. Op Witte Donderdag 
vieren we het avondmaal in de zaal met een afsluiting in de kerk. De cantorij 
verleent haar medewerking aan deze dienst. Op Goede Vrijdag volgen wij het 
verhaal met behulp van de kruisweg waarbij de stoelen gedraaid zullen staan. In 
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de Paasnacht vieren we het binnenkomen van het licht. All 
Together zal in deze dienst zingen. Op zondagmorgen zal 
Rolf het orgel extra feestelijk laten klinken.  
 
 

Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 
 

De begraafplaats heeft een nieuwe haag! 
 
U heeft het vast wel gezien: de haag van onze begraafplaats aan de 
Wilhelminastraat was geheel verdord. Dat was niet alleen een lelijk gezicht, maar 
leverde ook een gevaarlijke, zeer brandbare situatie op. Dankzij een gul legaat 
van één van onze gemeenteleden en een subsidie van de gemeente 
Montferland hebben we een mooie nieuwe haag kunnen aanleggen. 
Peter Smit, Gijs Blom en Herman ten Brinke zijn er in de week van 29 februari 
twee dagen heel druk mee geweest. Zij hebben eerst de oude haag verwijderd 
en vervolgens een nieuwe taxushaag gepoot. In weer en wind, dat moet gezegd. 
Maar het stemt wel tot tevredenheid. 

Jet de Lange 

Werkgroep collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN. 
 
27 maart - Pasen: Collecte Jeugdwerk  
Zijn kinderen en jongeren de toekomst van de kerk? Nee, zij zijn de kerk van nu 
en horen er helemaal bij. Toch staat het kinder- en jeugdwerk in veel kerken 
onder druk. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt gemeenten 
in hun zoektocht naar nieuwe manieren om met kinderen en jongeren in contact 
te komen, bijvoorbeeld in Hoek van Holland. De ‘vergrijsde’ plaatselijke 
gemeente hield een aantal interviews in de buurt en ontdekte dat gezinnen met 
jonge kinderen sterk behoefte hadden aan uitwisseling en ondersteuning. 
Daarom startte de gemeente met inloopochtenden voor gezinnen waar ook 
praktische hulp wordt geboden. Kleine sprankjes hoop die van grote betekenis 
zijn. Ook experimenteert JOP met pop-up programma’s rond actuele thema’s die 
via Facebook en Twitter binnen no-time verspreid kunnen worden onder 
predikanten en jeugdwerkers.  

24 april - Collecte Eredienst en kerkmuziek wereldwijd  
Wereldwijd zingen christenen om God te eren. Veel mensen zingen het liefst in 
hun eigen taal, met woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. 
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Christenen uit etnische minderheden of behorend tot lokale stammen hebben 
niet altijd liederen in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie organisaties als 
het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan. Dit centrum ontwikkelt 
christelijke en kerkliederen in diverse lokale talen, zodat mensen in heel Pakistan 
God kunnen lofzingen op melodieën die hen bekend zijn en in een taal die hen 
raakt. Met deze collecte ondersteunen we in Nederland en wereldwijd 
organisaties die kerkmuziek ontwikkelen voor diverse doel- of taalgroepen.  

Opbrengst collecten  
 
07 februari Avondmaalcollecte COME   € 45,55 
   Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 32,58 
   Werk in eigen gemeente   € 21,78 
 
14 februari 40-dagentijdcollecte Ghana  € 76,75 
   Werk in eigen gemeente   € 45,76 
 
21 februari 40-dagentijdcollecte Ghana  € 79,19 
   Werk in eigen gemeente   € 43,15 
 
28 februari 40-dagentijdcollecte Ghana  € 94,40 
   Werk in eigen gemeente   € 50,00 

Collectebonnen 
Een vel collectebonnen kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,00.  
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na overmaking 
op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Didam. 

Wim Kooijman 

Werkgroep inzameling gelden 

Kerkbalans 2016 
Het resultaat van de Actie Kerkbalans is nu bekend. 
Er is een totaal bedrag toegezegd van € 39.984,-- . Een mooi resultaat en voor 
het eerst sinds 2010 weer een lichte stijging. 
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden voor hun toezegging en aan al de 
vrijwilligers die het veldwerk hebben verricht. 
 
Stand 26/2 
Ontvangen, op toezegging: €  15.341,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €       412,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: €  15.753,-- 
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In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2012. 
 

 

Kerkbalans 2015 
Stand 19/2/2016 
Ontvangen, op toezegging: €  37.500,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €    2.072,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: €  39.572,-- 
 
Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2015 nog niet (geheel) hebben voldaan, 
ontvangen in maart een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  

Wim Kooijman 

The Passion 
 
Op 24 maart a.s. wordt in Amersfoort The Passion gehouden. 
 
Zoals u wellicht weet is dit een samenwerkingsprogramma tussen 
EO/NCRV/KRO en wordt dit programma ook getoond op de TV. 
Het programma gaat over de lijdensweg van Jezus.  
 
Om de sfeer van Witte Donderdag en de lijdensweg van Jezus “van dichtbij” 
eens mee te maken, willen we als Jeugdkerk daar naar toe. 

2016 2015 2014 2013 2012

Aantal aanschrijvingen 307 307 310 329 345

Geen toezegging / niet ingeleverd -67 -69 -57 -47 -50

Aantal toezeggers 240 238 253 282 295

 € 1,00 t/m  € 50,00 99 95 96 114 118

 € 51,00 t/m  € 100,00 42 43 46 54 60

 € 101,00 t/m  € 200,00 38 40 49 48 43

 € 201,00 t/m  € 300,00 25 24 26 29 35

 € 301,00 t/m  € 450,00 15 13 11 15 16

 € 451,00 t/m  € 700,00 13 15 17 15 17

 € 701,00 en meer 8 8 8 7 6

Totaal toegezegd € 39.984 39.867 42.759 43.113 45.134
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Mocht u ook geïnteresseerd zijn, geeft u zich dan op bij p.vdberg4@chello.nl. Dit 
is het mailadres van Pieter van den Berg. Degene die zich heeft aangemeld, 
krijgt een bericht omtrent de verdere gang van zaken aangaande vertrektijden, 
verwachte terugkomst, eventuele kosten, vervoer etc. 
Dit aanbod is in eerste instantie voor de jongeren in de Jeugdkerk leeftijd van 12 
t/m 17 jaar, maar u bent uiteraard van harte welkom om mee te gaan. 
U mag ook bellen naar 0316 228006.  
Namens onze Jeugdkerk, 

Pieter van den Berg 

 

Sobere maaltijd  
 
Sobere maaltijd op 24 februari 2016 in Meulenvelden. 
 
Dit jaar werd er wat meer creativiteit verwacht van ons als werkgroep “Sobere 
maaltijd”. Omdat de “Marktmeester”gesloten is, konden we niet over hun 
inventaris en keuken beschikken en hebben we moeten improviseren. Gelukkig 
mochten we de soepkommen en lepels uit onze kerk gebruiken. Maar niettemin 
was het een geslaagde “Sobere maaltijd”. Roely Talens, Willy van Bethraij, 
Paulina van Grol en Antoinette Makkinga hebben het snijwerk verricht van de 
groenten en daar heeft Paulina een overheerlijke soep van gemaakt.  
 

 
de ingrediënten staan klaar om tot soep verwerkt te worden. 

  
De soep was sober omdat er géén vlees bij gebruikt was, maar de smaak was 
heel bijzonder. Pastoor Aarsen heeft de maaltijd geopend met een kleine 
overdenking waarna de soep werd rond gedeeld. Hierna hebben de dames 
Marian van de Weerd en Maaike Ensing van Vluchtelingenwerk Oost Nederland 
uit Zevenaar ons ingelicht over de gang van zaken bij het vluchtelingenwerk. 
Paul Ewald zong een solo van een passend lied met begeleiding van Rolf 
Zandbergen. Het was ook fijn dat de jongelui van de Jeugdkerk hun 
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medewerking hebben verleend met een gedicht en gebed. We kunnen terug zien 
op een geslaagde samenwerking van de Protestantse kerk en de Rooms-
katholieke kerk. Om de onkosten te dekken konden de gasten een vrije gift 
geven. Dank aan alle medewerkers! 
 
Namens de werkgroep “Sobere maaltijd”,  

Antoinette Makkinga 
  

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Op 18 februari jl. is het verjaardagsfonds bijeen geweest. 
Het fonds heeft sinds oktober vorig jaar weer een mooi bedrag bijeen gebracht, 
te weten € 548,50.  
Dat is een heel erg mooi resultaat waarvoor wij niet alleen de gevers danken, 
maar ook de leden van het fonds die dit werk steeds met enthousiasme doen. Dit 
zijn: de dames Heijerman, Hendriksen, Westenberg, Horjus en Folmer en de 
heer Mintjes.  
 
Het geld dat door het verjaardagsfonds bijeen wordt gebracht, vindt ook een 
goed doel. Met Pasen zal het eerste nieuwe antependium (van de vier) in 
gebruik worden genomen. U heeft daar al eerder over kunnen lezen en horen. 
En het volgende project is ook al benoemd: nieuwe stola’s, passend bij de 
antependia. Dus ook daar kan iedereen van genieten. 
 
De volgende vergadering van het verjaardagsfonds is op 23 juni 2016, 19.15 uur. 
 
We houden u op de hoogte. 

Jet de Lange 
Gijs Blom 
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Enquête SAMEN / Publiciteit 

Overzicht van de resultaten. 
Allereerst willen we iedereen die een formulier heeft ingevuld en ingeleverd 
hartelijk bedanken. De enquête is ingevuld en ingeleverd door in totaal 60 lezers, 
dit is zo’n 20% van alle adressen. Dit is voor een enquête een representatief 
aantal. De resultaten zijn  opgenomen in de overzichtstabel op de volgende 
pagina. De percentages zijn berekend op basis van het totaal aantal ingevulde 
formulieren. De spreiding voor wat betreft de leeftijdsgroepen geeft ook een 
aardige weerspiegeling van onze gemeente. 
 
De algemene conclusie is dat de lezers tevreden tot zeer tevreden zijn over 
SAMEN, een mooi compliment. Een klein aantal geeft aan dat ze informatie 
missen in SAMEN, waarbij bij opmerkingen is aangegeven wat ze missen. In 
totaal zijn 19 formulieren voorzien van vragen, opmerkingen of aanbevelingen. 
Deze zullen nader worden bekeken door de redactie en indien nodig zal een 
reactie worden gegeven. 
 
Het aantal lezers dat aangeeft de SAMEN soms op de website te lezen, is vrij 
beperkt, een aantal wist zelfs niet dat deze mogelijkheid al enige tijd bestaat. 
Van de circa 60% die SAMEN eventueel digitaal zouden lezen, geeft het 
merendeel aan dit via de website te willen doen, maar er is ook ruime 
belangstelling voor het toezenden van een digitale versie van SAMEN als PDF 
per e-mail. 
 
Ca. 40% zou informatie via e-mail op prijs stellen, zo’n 25 personen hebben hun 
e-mailadres opgegeven. Dit betekent dat het aantal gemeenteleden dat op deze 
manier kan worden bereikt vrij beperkt is. De vraag is dan ook of e-mail een 
goed communicatiekanaal zou zijn voor het bereiken van een representatief deel 
van onze gemeente. Ruim 54% geeft aan dat ze regelmatig de website 
bezoeken. Als dit representatief is voor alle lezers, is dit wellicht een beter 
communicatiekanaal. 
 
83% van onze gemeenteleden hebben de beschikking over internet en ruim een 
derde maakt gebruik van Facebook. Facebook kan dus wellicht in de toekomst 
een interessant medium zijn voor communicatie met en over onze gemeente. 
Slechts een klein aantal maakt ook gebruik van Twitter. 17% maakt helemaal 
geen gebruik van internet, informatie op papier blijft dus belangrijk. 
 
Al met al resultaten waar we wat mee kunnen als redactie van SAMEN en als 
kerkenraad. Wat ons  betreft: wordt vervolgd. 
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Vraag     Antwoord (totaal 60 per vraag) 

    aantal Percentage 

Leest u elke SAMEN? Altijd 55 92% 

Soms 3 7% 

Niet 2 3% 

Vindt u de informatie in SAMEN 
nuttig? 

Altijd 40 67% 

Soms 19 76% 

Niet 1 2% 

Hebt u opmerkingen of mist u 
informatie? Zo ja, welke? 

Ja 5 8% 

Nee 54 92% 

Kijkt U wel eens op de website  
www.pkn-didam.nl? 

1x per week of 
meer 

7 12% 

1x per week of 
minder 

25 42% 

Nooit 28 47% 

Leest U SAMEN wel eens op de 
website? 

Ja 9 15% 

Nee 46 75% 

Wist dit niet 6 10% 

Als er geen SAMEN meer op papier 
zou zijn, zou u dan de 
SAMEN digitaal lezen? 

Ja, op website 22 35% 

Ja, PDF per e-
mail 

15 24% 

Nee 26 41% 

Stelt u het op prijs door de 
kerkenraad per e-mail op 
de hoogte te worden 
gehouden? 

ja 25 42% 

Nee 35 58% 

Bent u tevreden met de SAMEN Zeer 20 33% 

+ 25 42% 

+/- 15 25% 

- 0 0% 

Niet 0 0% 

Tot welke leeftijdsgroep behoort u tot 18 0 0% 

19-30 2 3% 

31-50 5 8% 

51-70 18 30% 

71+ 35 58% 

Maakt u gebruik van Facebook 17 28% 

Twitter 4 7% 

Internet 50 83% 

Nee 10 17% 

Met vriendelijke groet, 
Marijn de Kroon (namens Kerkenraad) 
Dick Schep (Redactie van SAMEN) 

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/
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SAMEN 
De redactie van SAMEN heeft op de redactievergadering van dinsdag 9 maart 
de resultaten van de enquête besproken en een aantal conclusies getrokken. 
Deze conclusies zullen op korte termijn aan de Kerkenraad worden voorgelegd 
en in de volgende SAMEN zal hierover gepubliceerd worden. 
  Dick Schep 
 

Iconen nieuws 

Uitnodiging  
voor de lezing van Dhr. Paul Brenninkmeijer (emeritus RK priester) 
op dinsdag 12 april 2016 om 20.00 uur Gabriëlzaal (RK parochiehuis), 
Raadhuisstraat 1a, Didam, over het hoe en waarom van Iconen.  
Zeer aanbevelingswaardig. 
Kosten: € 2,50 
Meer info?  www.paulbrenninkmeijer.nl 
 

Tentoonstelling Iconen van Wasili Wasin 
16 april t/m 8 mei 2016, Mariakerk 
Tijdens de weekenden in deze periode zijn de prachtige Iconen gratis te 
bezichtigen in de Mariakerk op zaterdag van 13.00 t/m 15.00 uur en op zondag 
na de reguliere kerkdienst t/m 13.00 uur. Op de zondagen wordt het geheel 
nog feestelijker gemaakt door Koorzang of instrumentale muziek. 
Adres: Mariakerk, Lieve Vrouweplein 1, Didam 
Meer info? www.wasiliwasin.nl of www.eikonikon.nl  
 Herma ten Brinke 

Restafval kaarsen 
 
Mocht iemand nog restafval kaarsen hebben dan willen wij dat graag 
verzamelen. 
U kunt dit afgeven bij Dieneke Ros of de dienstdoende koster. 
 Dieneke Ros 
 
 

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.wasiliwasin.nl/
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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MissionPossible 

 
 
 
 
Postbus 77 9980 AB Uithuizen Tel. 0595 438672 
info@missionpossible.nl www.missionpossible.nl                                                                                            
NL07 RABO 0158 0454 24 

 
 

"Neem dit meisje mee. Zij is ons ergste geval!" 
Aygul kwam bij ons toen ze uit het opvanghuis van de stad werd gezet. Ze was agressief naar één van de 
verpleegkundigen en de maatschappelijk begeleidster had ons gebeld: "Aygul is het ergste geval dat we hier 
hebben.  Als je haar niet mee neemt, zullen we haar de voogdij over haar kind ontzeggen." 
 
Een complete verandering na een moeilijk jaar 
We namen het risico. Aygul en haar baby kwamen in ons appartement wonen. Het jaar wat daar op volgde was, 
toegegeven, erg moeilijk. Aygul had regelmatig woedeuitbarstingen, liep weg en verbleef bij druggebruikers - en 
gebruikte zelf ook drugs. Maar toen ontmoette ze God en nu is ze als een nieuw persoon. Aygul is compleet 
veranderd en is nu een prachtige moeder voor haar dochtertje. Maatschappelijk werkers die met Aygul bekend 
waren zijn verbaasd over haar verandering. Deze verandering is echter niet vanzelf gegaan. Het vereist de inzet 
van psychologen, een arts, een advocaat, talloze gesprekken en voortdurende begeleiding en toezicht. Maar boven 
alles, het vereist Gods wonderlijke werk! 
 
Opvang 
In verschillende steden in Rusland hebben we een opvangplek voor moeders zoals Aygul. Opgegroeid in een 
gebroken gezin, een verleden in een staatsweeshuis en vaak slachtoffer van huiselijk geweld.  
 
"We hopen en bidden dat wat er is gebeurd in het leven Aygul ook gaat gebeuren met al die andere meisjes 
en jonge moeders", zegt Natasha, die ons werk in Oefa leidt.  In de opvang  leren ze hoe ze hun kinderen moeten 
opvoeden en worden ze voorbereid op een zelfstandig bestaan. Er is veel aandacht voor pastorale zorg en vaak 
komen vrouwen in de opvang, net als Aygul, voor de eerste keer in aanraking met het Evangelie.  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, psychologosische hulp en medische zorg. 
Met uw gift stelt u ons in staat om tienermoeders als Aygul te helpen een persoonlijke relatie met Jezus te 
ontwikkelen en een goede moeder te worden.  
 
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 
 
Bert Dokter,  

 
Directeur Mission Possible Nederland  

 

 

 

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

mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.nl/
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Personalia 
 

Overleden 
06-02-2016 Mevr. F. Doornbosch-Siepel,   Roncallistraat 11 
12-02-2016 Mevr. J. Borgmeijer-Hetterscheid,  Lange Spruit 43 

Gevestigd 
 Dhr. J.D.M. Jonkers,   Nieuwe Meursweg 11 

 Mevr. M. Timens,    Marconistraat 23 

Verhuisd 
 Mevr. M.L. Verkuilen van de Eik 39 naar Pr. Beatrixstraat 74 

Vertrokken 
 naar Duiven, Dhr. T.W. Hermans, Panhuis 31 

 naar Alphen aan de Rijn, Mevr. P. Andeldrecht – van Hengel, de Acacia 6 
 
 
 

Agenda 
 
20 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
23 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper - oecumenische werkgroep 
24 mrt 19:30 uur Witte Donderdag - mw. ds. A.U. Melzer 
25 mrt 19:30 uur Goede Vrijdag - mw. ds. A.U. Melzer 
26 mrt 21:30 uur Stille Zaterdag - mw. ds. A.U. Melzer 
27 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed  (Pasen) - mw. ds. A.U. Melzer 
03 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. H. Boonen 
10 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. K. van Bergen,  
13 apr 14.00 uur Pastorale scholing in het kerkhuis 
14 apr 19.30 uur Diaconie 
17 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
24 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. A. Hiemstra - 

Westervoort 
 

 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 19 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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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 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 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  16-3, 11-5 (beide data van 15-17 uur), 1-6, 7-9, 2-11, 7-12 20:15 uur 

Waar  Wilhelminastraat 59 

Contactpersoon Dorien Schlief, tel: 224828 

Inloopmiddag  Ontmoeting onder het genot van koffie/thee/drankje, soms komt een 
gemeentelid wat vertellen over zijn/haar hobby. 

Wanneer Start na de zomer weer, 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 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  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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