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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
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Voorwoord 

 

Ambassadeurs van de hoop 
 
Laten wij ons gezonden weten 
als de handen van de hemel, 
die zich vouwen rond de aarde. 
 
Om luiken te openen, 
waar uitzicht ontbreekt, 
 
om harten te verwarmen, 
waar de kilte toeslaat, 
 
om handen te vullen 
van wie beroofd zijn, 
 

om tranen af te wissen 
die blijven stromen, 
 
zelfs om te spreken 
waar iedereen zwijgt 
en wegkijkt. 
 
Laten wij ons geroepen weten 
om van elkaar gediend te zijn. 
Wat een handvol brood 
al niet kan doen… 
  

           Sytze de Vries 
Uit: Medemens 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 31 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 1 mei t/m zondag 5 juni 2016 

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

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.  

 

01 mei 2016 – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), ds. Chr. Koers, 

Doesburg 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Marleen Geven 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 

05 mei 2016 - Hemelvaartsdag 
10.00 uur : huiskamerviering, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 2:1-15; Lucas 24:49-53 
 
Net als vorig jaar houden we een huiskamerviering. Dit biedt de mogelijkheid om 
met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbeltekst en samen een Bijbelstudie te 
doen. Hierbij lezen we ook de hemelvaart van de profeet Elia die voor de ogen 
van zijn opvolger Elisa door God in een storm hemelwaarts wordt genomen. Wat 
betekent Hemelvaart voor ons vandaag, een feestdag waardig. 
 
Weggaan is iets anders 
Dan het huis uitsluipen 
Zacht de deur dichttrekken 
Achter je bestaan en niet  
Terugkeren. Je blijft 
Iemand op wie wordt gewacht. 

 
Weggaan kun je beschrijven als 
Een soort van blijven. Niemand 
Wacht want je bent er nog. 
Niemand neemt afscheid 
Want je gaat niet weg. 

 
(Rutger Kopland) 
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08 mei 2016 – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
 

14 mei 2016 
15.30 uur : Pinksterdienst in Meulenvelden, mw. ds. A.U. Melzer 
 

15 mei 2016 - Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Ellen Geven 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Joël 3:1-5; Johannes 20:19-23 
 
Pinksteren is Pasen in al zijn volheid, hoogtijdag. Het nieuwe leven dat Christus 
met zijn opstanding gebracht heeft, doordringt alle mensen, heel zijn schepping. 
In de eerste lezing spreekt de profeet Joël over de dag van de Heer, de dag 
waarop God zijn Geest, zijn adem, zal uitgieten over al wat leeft. Zonder Gods 
adem kan geen enkel levend wezen bestaan. 
 

Kijken 
hoe het licht 
wandelt 
 
over het land 
met de schaduw 
aan de hand 
 
hoe de ruimte 
vorm krijgt 
van zien 

(Jozef Deleu) 
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22 mei 2016 - Trinitatis, zondag van de drie-een-heid 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed,  
  ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
Collecte : SOS Kinderdorpen, wordt door de diaconie verdubbeld 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Spreuken 8:22-31; Johannes 3:1-16 
 
Op deze zondag, en vanaf nu tot aan de zomertijd staan alle zondagen in dit 
licht, overzien wij de hele geschiedenis van Gods betrokkenheid bij mensen. 
Hiervoor kennen we de klassieke drieslag: wij ervaren hem als de liefdevolle 
Vader, die ons draagt in de palm van zijn hand, schepper van leefbaarheid op 
aarde. We leren Hem kennen in de Zoon, die de weg door lijden en dood is 
gegaan en zich daarin voorgoed met mensen en hun lijden heeft verbonden. 
Trooster is die de schuld draagt, weg draagt en nieuwe levenskansen schept. 
Door de levensadem, de Geest die ons heilig is, legt de verbinding met de Vader 
en de Zoon. Mooi om dit steeds weer vanuit een andere invalshoek te 
ontdekken. 
 

29 mei 2016 – 1e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 1 Koningen 8:22, 37-43; Lucas 7:1-10 
 
Een slaaf van de Centurio is ziek. Het is niet zomaar een slaaf, de Centurio is 
erg op de slaaf gesteld. Deze Romeinse officier is een bescheiden man. Hij wil 
geen beslag leggen op Jezus en houdt hem zelfs tegen wanneer die naar zijn 
huis komt. Het machtswoord dat zijn zieke slaaf zal genezen kan ook wel op 
straat gesproken worden. Voor hem geldt onverkort het geloof dat ‘mijn leven is 
onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en nachten telt.’(NLB 840) 

02 juni 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 31 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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05 juni 2016 – 2e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Rosemarijn de Kroon en Eva de Jongh 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen :  

 

 Van de predikant 
 

Geregeld kom ik in het klooster van Huissen, geniet van hun avond- en 
ochtendliturgie en ontmoet er vaak onverwacht oude kennissen en 
studiegenoten. Het klooster kent een rijk vormingsaanbod en is een geliefde plek 
voor retraites. Collega's die op adem kunnen komen van de zwaarte van hun 
werk, in stilte of door een paar dagen het werk te reflecteren. Maar iedereen kan 
zich inschrijven op één van de cursussen of de kloosterdagen 
(www.kloosterhuissen.nl). Ze kennen een mooie opzet van het 
kloostertafelgesprek, het zich samen buigen over een thema en daarna royaal 
van hun geweldige keuken genieten om dan onder het eten door te praten. Het 
was tijdens één van de laatste gesprekken dat ik Professor Manuela Kalsky 
ontmoette, we onze studietijd ophaalden en terugkeken hoe we een ieder vanuit 
onze Duitse wortels de weg in Nederland zijn gegaan. 
Zij zette jaren geleden het 'nieuwe wij' op http://www.nieuwwij.nl. Een 
multimediale website die een bijdrage wil leveren aan het overbruggen van de 
wij/zij tegenstellingen in Nederland. Ze gaat op zoek naar een 'nieuwe wij', 
waarin oude én nieuwe Nederlanders zich thuis kunnen voelen. De inspiratie 
hiervoor ligt in het Pinksterverhaal. Het is de Assepoester onder de christelijke 
feesten, terwijl het ons zoveel daadkracht geeft om mensen in hun verschillen 
met elkaar te verbinden. Het juweeltje zonder commerciële glamour. Een feest 
zonder de allure van Kerstmis en Pasen, maar wel met een opzienbarend 
visioen waar je in kan geloven: een nieuwe wij! 
Het Pinksterverhaal vertelt hoe het na de dood en de opstanding van Jezus 
verder gaat met het verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Tijdens zijn aardse leven was Jezus in de evangeliën de drager van de Geest 
van God. Maar nu ontvangen ook zijn leerlingen, zijn vrienden, mannen en 
vrouwen, de Geest van God. 
Zij waren op de vijftigste dag na Pasen bijeen toen plotseling het geluid van een 
hevige windvlaag het hele huis waarin zij waren vulde, zo vertelt de auteur van 
het Bijbelboek 'de handelingen van de apostelen'. Nog voordat ze konden 
beseffen wat er met hen gebeurde, werden ze door 'tongen van vuur ' gegrepen 
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en begonnen ze luid en duidelijk in vreemde talen te spreken. Ze liepen de straat 
op en elke vreemdeling kon hen in zijn of haar eigen taal verstaan. Een wonder. 
Iedereen was verbijsterd en vroeg zich af wat dit te betekenen had. 
Door de eeuwen heen zijn steeds weer nieuwe betekenissen gegeven aan dit 
mysterie van de geestdrift. 
' De Geest waait waar zij wil' is een gevleugelde uitspraak. Het 'zij' onderstreept 
dat de ruach - het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor geest - vrouwelijk is. 
En deze eigenzinnige Zij is niet in beelden of woorden te vangen. Ze houdt zich 
niet aan conventies, breekt vastgeroeste kaders open en gaat dwars door 
religieuze muren heen. Ruach is weids, zorgt voor ruimte en zet in beweging. Zij 
is een scheppende kracht, die mensen levensenergie geeft en op 
wonderbaarlijke wijze nieuwe verbindingen tot stand weet te brengen. Zoals toen 
met Pinksteren, waar mensen die als vreemdeling naast elkaar woonden, elkaar 
plotseling blijken te verstaan. Vanuit de verwarring en verwondering ontstaat een 
nieuw gezamenlijk perspectief - de begeesterde geboorte van een nieuw 'wij' dat 
de verschillen verbindt en het Rijk van God een stap dichter bij brengt. 
(Met dank aan Professor Manuela Kalsky) 
 
Goede, feestelijke Pinksterdagen gewenst. 

ds. Annette Melzer 

Rondom de kerkenraad 

Gemeenteavond “Gemeente in de toekomst” 
Op woensdag 9 maart hebben we gesproken over gemeente zijn in de toekomst. 
Wat is ons doel? Wat is onze visie over de protestantse gemeente te Didam in 
2025? Wat willen we veranderen en hoe willen we voorkomen dat we achter de 
feiten aan lopen? 

Wat is van belang? 
 

 positief naar de toekomst blijven kijken 

 weten wat we als gemeente willen 
 

Laten we eerst nog even een klein stukje terug gaan in de tijd. Op de 
gemeenteavond in november 2014 is in de presentatie van de tienjaren 
begroting aangegeven, dat de financiële situatie vereist om in de komende jaren 
besluiten te nemen. Inmiddels is daar bij gekomen dat de bestuurskracht van de 
gemeente afneemt doordat we als gemeente ouder worden zonder voldoende 
instroom van jongeren. In de praktijk ziet u dit bijvoorbeeld doordat er soms maar 
1 ambtsdrager ingeroosterd is. Eind 2015 heeft de kerkenraad de begroting van 
2016 goedgekeurd, maar daaraan gekoppeld de afspraak om plannen voor de 
toekomst op te stellen. De kerkenraad is van mening dat deze plannen in 
samenspraak en met inbreng van de gemeente opgesteld moeten worden. Het 
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moet dus een plan, een beleid worden van de gemeenschap en niet van de 
kerkenraad. Dat gezegd hebbende volgt direct de vraag: en hoe gaan we dat 
aanpakken? 
 
Begin 2015 hebben we als kerkenraad onderzocht of  we de vragen rondom 
“kerk 2025” kunnen beantwoorden met  behulp van de methode  “waarderende 
gemeente opbouw”. De conclusie was dat deze methode in zijn volle omvang  
voor onze gemeente minder geschikt lijkt. De gedachte nu is dat we een aantal 
elementen van deze methode overnemen. Je zou kunnen zeggen we volgen de 
“light” versie. 
Voor 2016 zien we de volgende stappen: 

 We zijn gestart met de winteractiviteit waarin we kennis maakten met het 
thema kerk 2025 

 Gemeenteavond 9 maart 2016 om toelichting te geven over “kerk 2025” 

 Vanaf de Pasen een aantal gespreksavonden om input vanuit de gemeente te 
krijgen 

 Evaluatie van de gespreksavonden 

 Bezinningsdag kerkenraad (september) 

 Terugkoppeling naar de gemeente via SAMEN en gemeenteavond in 
oktober/november.  

 
Bij alle dingen die gaan komen is het verstandig het volgende aspect in het oog 
te houden. 
Het proces (dus alle dingen die we gaan doen) is net zo belangrijk als wat het 
resultaat van het proces is. 
Hierdoor kan het dus nooit 
mislukken. Als metafoor zou ik 
willen noemen vakantie. De 
vakantie begint al met de 
voorbereidingen, het 
uitzoeken van de 
bestemming, de koffers 
inpakken, het plezier vooraf 
en de reis zelf. Als u dan op 
de bestemming bent 
aangekomen heeft u al een 
deel van de vakantie gehad. 
We gaan dus als gemeente 
op reis.   
Eind 2015 heeft de classis een aantal vragen aan alle gemeentes gesteld die te 
maken hebben met de toekomst van de kerk. U heeft de gelegenheid gehad om 
uw mening over deze vragen te geven. Ook bij deze vragen gaat het er om dat 
we als gemeente weten wat we willen. Daarnaast heeft de synode begin 2016 de 
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notitie “kerk 2025” uitgebracht. Hierin worden alle gemeentes opgeroepen om 
zich te bezinnen op de toekomst.  
Zowel door de classis als de synode worden we als gemeente opgeroepen te  
gaan onderzoeken of we met andere gemeentes kunnen samenwerken. Zoals in 
SAMEN is gemeld heeft de classis aangekondigd met initiatieven te komen voor 
het stimuleren van samenwerking of samengaan van gemeentes. We willen 
gaan onderzoeken welke stappen er door onze gemeente het beste kunnen 
worden genomen. 
 
Op dit moment zijn we gestart met de voorbereiding van de gesprekken binnen 
onze eigen gemeente. In dat kader organiseren we een aantal bijeenkomsten, 
waaronder drie zondagen na afloop van de kerkdienst. U kunt zich hiervoor 
opgeven middels het formulier dat ingesloten is in SAMEN. Verder zullen we 
diverse groepen in onze gemeente benaderen. U bent nu al van harte 
uitgenodigd. Laat u zich vooral niet afschrikken als u zelf geen helder beeld heeft 
van hoe het er in de toekomst uit zou moeten zien. Dat is absoluut niet nodig om 
een goede bijdrage aan de gesprekken te hebben. Juist door met elkaar in 
gesprek te gaan kan er een beeld ontstaan. Wat is er mooier dan dat dit beeld 
gezamenlijk tot stand komt. 
Johan Boelee  

Kerkinactie 

      
Kledingbank 
 
Met de werkgroep Kerk in Actie gaan we weer een inzameling houden voor de 

kledingbank. Er is een dringend tekort aan 
kinderondergoed. Net als vorig jaar willen we nieuw 
ondergoed inzamelen voor jongens en meisjes. We willen bij 
voorkeur boxershorts en hemdjes, in de maten 110 t/m 158.  
In het kerkhuis kunt u de manden die daar geplaatst zijn 
vullen! 
De periode dat we inzamelen is van zondag 1 mei t/m 
zondag 5 juni 2016. Zie ook de verschillende posters die we 
hebben opgehangen.  
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Sparen voor de weeskinderen in Oekraïne tijdens de 40-dagentijd. 
De inhoud van de spaardoosjes en van de Spaarpotkerk is geteld. Het bedrag 
wat we met elkaar hebben opgehaald is voor de spaardoosjes € 162,80, voor de 
spaarpotkerk € 258,50. Op de bankrekening is een bedrag van € 10,00 
binnengekomen, samen het mooie bedrag van 
€ 431,35. Deze opbrengst wordt verdubbeld door de diaconie. Namens de 
weeskinderen uit de Oekraïne zeggen wij u hartelijk dank voor dit mooie 
resultaat.  
Pieter Jan van den Berg 
  

College van Kerkrentmeesters 
 

Werkgroep collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
1 mei  - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei  
Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar 
geestelijke vernieuwing en verdieping van hun 
relatie met God. Discipelschap, het volgen van 
Jezus Christus in het leven van alledag, staat 
daarbij voorop. Vitamine G, één van de 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk, zoekt 
nadrukkelijk aansluiting bij de buurt en stelt zich 
open voor buitenstaanders. Twee keer per maand 
wordt een kerkdienst gehouden, tussendoor 
ontmoeten de mensen elkaar thuis, in 
groeigroepen, om samen te eten en te bidden en te kijken wat ze in hun 
omgeving kunnen doen. Met deze collecte helpt u deze en andere 
pioniersplekken op een vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 
 
15 mei - Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending) 
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de hoofdstad 
trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. De 
Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt 
de kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, bijvoorbeeld 
door leiding te geven aan kerkelijke activiteiten of een bijbelstudiegroep te 
vormen. Zo neemt de betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. Daarnaast 
helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het starten van een eigen 
onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig is. De collecteopbrengst is 
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onder meer bestemd voor studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 
jongeren. 
 
 
5 juni - Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De 
meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil 
het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De 
organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook 
helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op 
te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale 
overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door 
te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en 
dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio 
onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden. 

Opbrengst collecten 
  

06 maart Avondmaalcollecte COME    € 35,70 
  40-dagentijdcollecte Ghana   € 48,10 
  Werk in eigen gemeente    € 28,80 
 
13 maart 40-dagentijdcollecte Ghana   € 61,54 
  Werk in eigen gemeente    € 28,54 
 
20 maart 40-dagentijdcollecte Ghana   €     108,90 
  Werk in eigen gemeente    € 64,04 
 
24 maart Avondmaalcollecte COME    € 48,11 
 
27 maart JOP    €     105,58 
  Werk in eigen gemeente    € 86,19 
 

Collectebonnen 
In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. 
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
Een vel collectebonnen kost € 15,- en bevat 10 bonnen van € 0,50 en 10 bonnen 
van € 1,00.  
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 
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Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2016 
In de tweede helft van mei of begin juni ontvangt u van ons een brief met het 
verzoek om een bijdrage te geven aan de Solidariteitskas.  
 

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van de 
Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk 

beheert. Gemeenten die voor noodzakelijk grote 
uitgaven staan, die ze zelf even niet kunnen 
financieren, kunnen een aanvraag indienen 
voor financiële ondersteuning.  
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste 
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit 
de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar 

bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo 
dragen we samen en delen we met elkaar. 
 

Wat we samen doen 
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de 
Solidariteitskas ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zo kan 
gedacht worden aan het dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt speciale 
aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is om door een 
plaatselijke gemeente geboden te worden. Daarom wordt dit gefinancierd vanuit 
de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten. 
 

Bijdragen 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 
afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor 
onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo 
helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

Kerkbalans 2016 
Stand 8/4 
Ontvangen, op toezegging:   € 19.145,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €      564,-- 
Totaal ontvangen:           € 19.709,-- 
 
 

 
Kerkbalans 2015 
Stand 10/4 
Ontvangen, op toezegging:   € 38.999,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €   2.072,-- 
Totaal ontvangen:           € 41.071,-- 
Toegezegd, niet ontvangen: €       483,-- 

        Wim Kooijman 
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Pastorale scholing 

'Een kinderspiegel' 
Als ik oud word, neem ik blonde krullen 
Ik neem geen spataderen, 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 

 
 

Met dit gedicht opende Annette de pastorale scholing op 13 april jl. 
Een stukje vorming en toerusting dat wij twee keer per jaar mogen ontvangen. 
Met dit gedicht werd ook een sfeer van ontspanning gezet. 
Het thema was: "Hoe brengen wij in een gesprek het geloof ter sprake?" 
Tijdens het bezoekwerk merken wij dat dit lastig kan zijn. 
Aan de hand van enkele vragen die Annette voor ons had samengevat als: 
"geloofsgesprek", werden wij als pastoraal team met elkaar in gesprek gebracht. 
Na een klein half uurtje bracht Annette ons weer bij elkaar en werd op een heel 
openhartige wijze ons meer inzicht gegeven. 
Om zo met elkaar om te gaan onder leiding van onze predikant is heel bijzonder. 
Het geeft niet alleen meer inzicht, maar het versterkt ook de onderlinge band, 
waar wij als team dankbaar voor mogen zijn. 
Het was weer een fijne avond! 
        Dieneke Ros 
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Conclusies uit de enquête 
 
In de laatste redactievergadering heeft de redactie van SAMEN de resultaten 
van de enquête besproken.  De punten die daarbij specifiek over SAMEN gingen 
hebben daarbij geleid tot  de volgende conclusies.  
 

 Het doet de redactie deugd, dat geënquêteerde lezers 
over het algemeen positief zijn over SAMEN. 
 

 Het totaal aantal SAMEN’s dat uitgegeven wordt is 
340. Het aantal lezers dat SAMEN via E-mail of de 
website wil lezen is 37, waarvan 15 lezers SAMEN via 
e-mail willen ontvangen. De redactie vindt dit aantal te 
laag om daarvoor op dit moment een tweede 
distributiecircuit op te zetten en te onderhouden. De redactie is dan ook 
voornemens voorlopig SAMEN alleen op papier te blijven verspreiden. Lezers 
die toch een elektronische versie van SAMEN willen hebben, kunnen deze op 
eigen initiatief van de website downloaden. Leden die geholpen willen worden 
bij het downloaden, kunnen zich voor ondersteuning bij de redactie melden. 
 

 Bij de enquête zijn er opmerkingen geplaatst over het betrekken van jongeren 
bij SAMEN en het geven van informatie over de werkzaamheden van 
vrijwilligers in de kerk. Ook was er nog een opmerking over het gebrek aan 
informatie over geloof, ontwikkelingen in de kerk, oecumene enz. De redactie 
zal deze opmerkingen de komende tijd bespreken en nagaan of en hoe hierop 
kan worden ingespeeld. 

Namens de redactie, 
Dick Schep 
 

Samenvatting inloopmiddagen  
   
Nu we op 10 maart onze laatste inloopmiddag hebben gehad, willen we een 
kleine samenvatting van het wel en wee van deze middagen geven.  
De vaste kern van onze bezoekers bestaat uit ca. 30 gemeenteleden. Op diverse 
middagen hebben we medewerking gehad van gemeenteleden die ons iets 
lieten zien van hun liefhebberijen.  
Zo laat Piet Luitwieler ons al een aantal seizoenen genieten van door hem 
vervaardigde fotoseries. Daarnaast stelt hij zijn apparatuur beschikbaar wanneer 
anderen iets willen tonen. Zo heeft Henk Boender ons wat verteld over het 
werken van een hospitalero en daarbij de nodige beelden laten zien. Hij heeft 
zelf enkele weken dit werk gedaan. Dit houdt in het optreden als gastheer in de 
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overnachtingpensions ten behoeve van de pelgrims die een pelgrimstocht 
maken naar Santiago de Compostella.  
Ans en Ab Steenblik kunnen meepraten over dit werk want zij hebben deze tocht 
samen per fiets gemaakt en hebben ons hierover verteld met de nodige beelden.  
Voor deze bijdragen willen we iedereen hartelijk danken.  

 
Ten slotte willen we Henk en Ine Vreeman 
noemen die bij elke inloopmiddag alle 
bezoekers voorzien van koffie of thee met 
natuurlijk iets lekkers erbij en daarna een 
glaasje fris. 
 
Voor het nieuwe seizoen hebben zich al weer 
kandidaten gemeld dus hopen we in het najaar 
weer te starten.  

 
Namens de organisatoren iedereen een goede zomer gewenst.  

Jan Hagen 
 
 

Personalia 
 
Er zijn over de afgelopen periode geen mutaties bekend. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 31 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 

01 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. Chr. Koers, Doesburg 

05 mei 10.00 uur Hemelvaart - Huiskamerviering 

08 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. A. Jonkman - Zevenaar 
12 mei 19.30 uur Diaconie 

14 mei 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden - mw. ds. A.U. Melzer 
15 mei 10.00 uur  Pinksteren - Dienst van Schrift en Gebed –  

mw. ds. A.U. Melzer 
22 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  

ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 

29 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 

02 juni 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen 

05 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
06 juni 13.30 uur Meulenvelden overleg in het kerkhuis 

09 juni 19.30 uur Diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zomervakantie 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

Jeugdkerk v.a. middelbare school leeftijd, div. activiteiten 

Wanneer 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 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  11-5 (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  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

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

Wanneer  30-4,  van 10-15 uur 

Waar Gabriëlparochie, Raadhuisstraat 1a 

Contactpersoon Inschrijven: dsmelzer@gmail.com, (max. 15 pers.) 

 
 

 

mailto:dsmelzer@gmail.com
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