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Gebruik Kerkruimtes:    
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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De 

opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de 

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
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Voorwoord 

 

De Geest van…….. 
 
God, geef mij de geest van moed, 
dat ik kracht mag krijgen  
om onrecht te bestrijden. 
 
Geef mij de geest van verzet, 
dat ik mij niet zomaar neerleg 
bij de huidige status-quo. 
 
Geef mij de geest van mededogen, 
dat ik de wereld mag zien 
door de ogen van anderen. 

 
Om de geest van zachtheid vraag ik ook, 
dat ik mag luisteren naar de stem van de 
armen 
zonder mijn dromen uit het oog te 
verliezen 
in mijn ongeduld naar actie. 
 
Schenk mij uw Geest, God, 
de Geest van waarheid, 
de Geest van gerechtigheid en hoop. 

 
Linda Jones 
Uit: Medemens  2 

 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 12 juni t/m zondag 17 juli 2016 

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

 
12 juni 2016 – 3e zondag na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Roosevelthuis 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Marleen Geven 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Hooglied 4:16-5:8; Lucas 7:36-8:3 
 
Het  is een bekend verhaal over de vrouw die Jezus zalfde tijdens een maaltijd in 
Jeruzalem. De leerlingen mopperen over de geldverkwisting, maar Jezus prijst 
de vrouw omdat ze hem de laatste eer bewijst. Twee werelden stoten op elkaar 
… economisch denken en eerbetoon. Is er een kans om de één door de ander te 
laten verdiepen? We lezen daarnaast uit het boek Hooglied, het grote verhaal 
over liefde en wijsheid in de bijbel. In het stukje dat openligt gaat het over de 
kwetsbaarheid van de hartstochtelijke liefde als deze wordt blootgesteld aan de 
harde ogen en oordelen van de hoeders van de orde. Die zien alleen maar 
‘zonde’. De dichter van Hooglied en Jezus wensen juist niet de verkwisting en 
zonde te thematiseren, maar bekijken de realiteit vanuit een ander perspectief… 
ze nemen het op voor de liefde. 
 

Zie je deze vrouw? 
Niet door de bril van het oordeel, 
Maar met de ogen van je hart? 
Zie je deze vrouw, 
Niet als zondares, 
Maar als een mens 
Die ziek van liefde is? 
 
Zie hoe zij in overgave 
Kust en zalft met olie 
Hem van wie ze zo veel is gaan houden. 
 
Zie je de vrouw, de man 
Die geen verweer heeft 
Tegen de publieke mening 
En het veelgehoorde oordeel? 
Zie de mens? 
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19 juni 2016 – 1e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Numeri 17:16-26; Lucas 8:26-39 
 
Het boek Numeri is geen objectief reisverslag, maar enkel te lezen en te 
verstaan vanuit de relatie die God aangaat met zijn volk… een verbondsrelatie. 
Is die relatie bestand tegen de beproevingen van de woestijn? Het gaat vandaag 
over de vraag naar leiderschap. Een groot bedrijf heeft een ‘staf’, bedoeld 
worden hiermee diegenen die leiding geven. Vanouds hadden zij een letterlijke 
staf als attribuut, het uitrustingsstuk van een herder. De vraag nu is welke staf 
heb je nodig om woestijntijd te doorstaan? 
 

Hoe is je naam? 
Wat is je identiteit, je ware gezicht? 
Keer je om naar me toe 
Laat me jou zien. 
 
Wat huist er in je ziel? 
Woest en ledig – zeg je – 
Legio en vol van angst 
Met touwen gebonden 
Van God en mensen verbannen. 
Nee, kom niet dichterbij! 
 
Maar ik wil jóu zien … 
 
Wat míjn naam is? 
‘Hier ben ik’. 
Heel de dag sta ik met uitgestoken handen. 

 

26 juni 2016 – 2e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K.A. Bakker, 

Doetinchem 
Collecte : Stichting Betuwe wereldwijd (wordt door de Diaconie 

verdubbeld) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Denise van de Peppel 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Numeri 21:4-9; Lucas 9:51-62 
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Het boek Numeri laat zich eveneens lezen en begrijpen vanuit de bijzondere 
relatie (nu omgekeerd) van Israël met zijn bevrijdende God. Hoezeer blijft het bij 
zijn bevrijder? De pelgrimage naar het Veelbelovende Land strompelt voort van 
crisis naar crisis. De ene rebellie volgt op de andere. Edom heeft de doorgang 
geweigerd van deze vluchtelingen uit Egypte op hun weg naar een betere 
toekomst. ‘Met een groot en sterk leger’ werd de route gebarricadeerd. Er is 
geen gemakkelijke weg, er is alleen de omweg. Telkens, wanneer er een 
hindernis opdoemt of tegenslag geïncasseerd moet worden, staat meteen de 
hele operatie ter discussie. Dan klinkt het grote Waarom? Welk nut heeft de 
bevrijding gehad, als de vrijheid zoveel kost? … men is moedeloos en 
ongeduldig. 
 

03 juli 2016 – 3e zondag van de zomer, Overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), mw. ds. A.U. 

Melzer 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 66:7-14; Lucas 10:1-20 
 
We nemen afscheid van een aantal kinderen van de kinderkerk. Zoals altijd 
staan we hier uitvoerig bij stil en geven we hun een rugzakvol voor de weg 
verder. Welkom worden ze geheten door de  jeugdkerk, die druk bezig is met de 
voorbereidingen en hun eigen invulling van de kerkdienst voor de startzondag. 
Passend is het verhaal uit Lukas. Jezus zendt 70 medewerkers uit om het land in 
te trekken. Ze krijgen van hem een woord van troost mee voor als ze niet 
welkom zijn hier en daar. Ze zullen zorg dragen voor het zaaien van het Nieuws. 
Dit is anders dan de media doen geloven. Jezus zoekt de verbondenheid van 
mensen, komt op voor een sociaal samenleven, draagt zorg voor de zwaksten. 
Zal dit nieuws gehoord worden bij alle andere negatieve geluiden in de 
samenleving? Op naar Jeruzalem … dat is de grote opdracht. 
 

07 juli 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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10 juli 2016 – 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Visser, Lobith 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : vakantie  
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Deuteronomium 30:9-14; Lucas 10:25-37 
 
Mozes heeft zijn taak volbracht. Dwars door woestijngebied is hij met het volk 
getrokken. Een nieuwe vorm van samenleven komt voorzichtig van de grond, 
maar blijft bedreigd. Zal Mozes na al die inspanning het beloofde land nog 
mogen ingaan? Hoe menselijk is het verhaal, hij zal de oogst niet meer zien. 
Alleen van verre krijgt hij het vermoeden van wat daarginds op hen wacht. Een 
nieuwe leider neemt zijn taak over: Jozua. Met een geweldige ‘wereldspeech’ 
spreekt hij ieder toe. De slotrede van zijn werk staat in het teken van de geboden 
die hij Israël gegeven had en die de grens bepalen tussen leven en dood, wat 
schenkt leven en waar is de weg ten dode opgeschreven. Waar ligt de voor- en 
waar de tegenspoed: het zijn de woorden van liefde, vrede en recht. Leer ze  
spreken. 

17 juli 2016 – 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Samuel 1:1-20; Lucas 10:38-42 
 
We zijn in het huis van Martha en Maria, de twee zusters. Jezus wordt door hen 
met open armen onthaald. En meteen wordt duidelijk hoe verschillend deze 
zussen zijn. Hoe zal ik u ontvangen? De één doet dit door te dienen, heel feitelijk 
door gastvrij voor voedsel te zorgen, de ander doet het door te luisteren en een 
plek in te nemen net als de leerlingen. Genoeg om over na te denken en ervoor 
te waken zussen tegen elkaar uit te spelen. 
 
Een mooi gebed voor deze zondag maakte een collega: 
 
Om een open en gastvrij hart, leeg van zichzelf, voor ieder mens van goede wil 
te midden van ons dagelijks bestaan. Dat de stille aanwezigheid van de Eeuwige 
wordt opgemerkt, die ons wegroept uit de sleur en automatisme om Hem op een 
nieuwe manier te ontmoeten. Om met andere ogen naar zijn schepping om te 
zien en een klimaat van vrede en gerechtigheid te scheppen, waar vijandschap 
wordt omgesmeed in vriendschap. Om het vuur van de ware liefde voor allen die 
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de Heer van het Leven zijn toegewijd. Dat een houding van luisterbereidheid en 
ontvankelijke eenvoud wegen opent naar angstige en kleinmoedige harten, om 
er de vreugde van barmhartigheid te zaaien. 

 Van de predikant 
 

‘Wek mijn zachtheid weer, 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is 
En mij toevertrouw 
En het licht niet haat.’ 

(Huub Oosterhuis) 

 
Ik kom geregeld in Huissen bij het Dominicaans klooster. Henk Jongerius O.P. 
zingt met ons dan vaak als dagopening. Ooit sprak hij over  ‘eelt op je ziel’ en zei 
het volgende: Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar altijd op, of ze nu oud of 
jong zijn. Want die kring van bekenden geeft een zekere veiligheid en 
geborgenheid waarin je voor je gevoel iemand bent en meetelt. Dat betekent dat 
er anderen, die niet van hetzelfde soort zijn, dus buitengesloten worden. Zo kan 
er al snel een zekere verharding optreden. Als je je in een comfortabele positie 
bevindt, hoef je je niet te bekommeren om de buitenstaanders, want die horen er 
toch eigenlijk niet bij. En de mensen buiten de kring zullen de grootst mogelijke 
moeite hebben om zich een plaats in die kring te veroveren. Over en weer heeft 
men zich hard gemaakt om staande te blijven. Ze hebben eelt op hun ziel laten 
groeien, zodat ze niet langer teleurgesteld worden. Wat levert dat uiteindelijk op? 
Een wereld … altijd op de hoede, hard van oordeel, snel van oordeel. Tekenen 
van deze tijd.  
De bijbel roept tot omkeer. Dat is niet makkelijk, want het betekent uit het 
vertrouwde te treden. Je laten aanspreken. Als mens uit je schuilplaats te treden, 
omdat zij diep beseft dat elke schuilplaats verhindert om naar de toekomst toe te 
gaan. Opgesloten te zijn in jezelf … dan staat het leven stil, is er geen beweging, 
leven is versteend, dor en vruchteloos.  
 
Hier gaan alle Bijbellezingen in deze weken over.  
Alleen ontmoeting met anderen waarin we beseffen dat wij elkaar nodig hebben 
om te kunnen leven en ademhalen. Het zal de deur zijn waardoor we 
binnengaan om elkaar in gelijkwaardigheid tegemoet te treden en werkelijk te 
bereiken, als mens … ook al heeft onze wieg gestaan in een ver land, een 
andere cultuur en is het leven bedreigd geweest door geweld en oorlog. Elkaar 
ontmoeten van mens tot mens, mooi dat de gemeente van Christus hiervoor een 
oefenplek mag zijn. 
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Geloofsgesprekken 
De gesprekken ademen de sfeer van de groothuisbezoeken. Elkaar ontmoeten 
rondom de vraag waarom de kerk van Christus voor jou zo belangrijk, waardevol 
is. Het is een bijzondere manier om elkaar daarop te bevragen. Hoe belangrijk 
het met elkaar vieren is. De kans op vergeving die ons wordt toegesproken en 
de betrokkenheid op elkaar. We hebben hier in het dorp een erg zeer kostbaar 
plekje, ook al is het zeer bescheiden. De toekomst van dit kostbare stukje aarde 
is bij veel (huis-)bezoeken binnen en buiten onze gemeenschap altijd een 
onderwerp waar ik de ander in deze tijd op bevraag. Het maakt het zo duidelijk… 
de kerk mag niet verloren gaan en dus is het goed – en noodzakelijk - dat we 
bestuurlijke beslissingen nemen, hoe we de komende jaren ingaan en vooral op 
wie we kunnen rekenen. Afwachten zal geen optie meer zijn. Als gelovige ben je 
toch geroepen om Gods Koninkrijk handen en voeten te geven.  
 

Oecumenische ontmoeting over de grenzen heen: 

17 juni Pelgrimage Hoch Elten - Zeddam 
Net als vorig jaar zijn we achter de schermen druk bezig weer een ontmoeting 
tussen de kerken/parochies van Emmerich, Didam en 's-Heerenberg te 
organiseren.  
 
Vrijdag 17 juni om 16.00 uur, start bij de St. Vituskirche in Hoch-Elten (boven op 
de berg). Vanuit daar lopen we ± 4 km naar de zandbulten in Zeddam waar we 
een openluchtviering houden en met elkaar picknicken. Het thema van de 
pelgrimage zijn de werken van barmhartigheid, aansluitend bij het jaarthema dat 
Paus Franciscus heeft meegegeven aan het heilige jaar 2016. Tijdens de 
wandelingen staan we stil bij de 7 lichamelijke werken van barmhartigheid (de 
hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen 
herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken, de doden 
begraven). In de viering staan we stil bij de 7 geestelijke daden van 
barmhartigheid (de onwetenden onderrichten, in moeilijkheden goede raad 
geven, de bedroefden troosten, de zondaars vermanen, het onrecht geduldig 
lijden, beledigingen vergeven, voor de levenden en overledenen bidden). 
Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen of alleen bij de viering te zijn. 
Een unieke kans om elkaar te ontmoeten en letterlijk grenzen te overschrijden. 
 

Vakantie 
Vanaf 14 juli tot 14 augustus ben ik met vakantie. Net zoals in voorgaande jaren 
proberen we in de vakantieperiode als collega’s van de werkgemeenschap 
elkaars vakanties op te vangen. Als dat niet lukt, mogen we terugvallen op een 
aantal predikanten die met emeritaat zijn. De zomer is vooral een tijd om met z’n 
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allen om te zien naar elkaar. Op adem te komen, uit te rusten en dan op 4 
september het nieuwe seizoen te beginnen.  

ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 

“En als je dan toch  mee doet, dan blijkt het iets moois op te leveren”  
 
Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten over het thema  “Gemeente in de 
toekomst” geweest. Uit de reacties hierover blijkt dat sommigen met enige 
aarzeling of soms pas na aandringen van een ander daar naartoe zijn gegaan. 
Blijkbaar is er een soort “koudwatervrees”. Ik wil niet zo zeer bij mogelijke  
redenen stil staan, maar wel bij hoe het nu in de praktijk bleek te zijn. Het 
antwoord staat al in de titel. Wellicht is niet iedereen met evenveel enthousiasme 
er naartoe gegaan, maar wel enthousiast teruggekomen. Het lijkt me wel zinvol 
stil te staan bij wat hier de redenen voor kunnen zijn. Dat zou u als lezer, die nog 
niet is geweest, over de streep kunnen trekken ook te gaan. Tijdens de 
bijeenkomsten gaan mensen met elkaar in gesprek. Dat is meestal in tweetallen. 
Het is aan u wat en waarover u vertelt. Ook kunt u bepalen wat u van dat 
gesprek deelt met de anderen. Dit gesprek, waar u een eigen ervaring kunt 
delen met een ander, is een waardevol moment. Alle evangeliën staan vol met 
verhalen waarin duidelijk gemaakt wordt hoe belangrijk het delen is. Het mooie 
hierbij is dat als u deelt, u automatisch zelf ook ontvangt. Hoe vaak deelt u een 
ervaring, een gebeurtenis of een ontmoeting die te maken heeft met het geloof? 
Het delen hiervan is iets speciaals.  
 
Iemand had de volgende vraag, 
waarvan het zou kunnen dat 
meerdere mensen diezelfde vraag 
hebben. Daarom noem ik de vraag 
hier. “Dit hebben we toch ook bij de 
winteractiviteit gedaan en wat is 
daarmee gebeurd?" Op de 
winteractiviteit hebben we iets 
vergelijkbaars gedaan, maar 
minder uitgebreid. We zijn gestart 
met een proces dat ons met zijn 
allen moet voorbereiden op het beantwoorden van een aantal vragen die gaan 
over het voortbestaan van onze gemeente. We moeten ons hier goed op 
voorbereiden, vandaar dat 1 keer kort bij deze problematiek stil staan echt niet 
voldoende is. De veranderingen, die op dit moment in de kerk plaatsvinden gaan 
niet alleen snel, maar zijn ook uniek in de geschiedenis, ingrijpend en deels 
onomkeerbaar. Niet alleen vanwege financiën, maar ook vanwege menskracht 
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moeten we in de komende tijd belangrijke besluiten nemen. Daarom willen we 
goed nadenken over de vraag wat voor ons als gemeente het belangrijkste is om  
vast te houden, wat voor ons essentieel is. Dat is precies de kernvraag die aan 
de orde komt op de bijeenkomsten. Zo’n bijeenkomst start dus met een 
persoonlijk verhaal. Vervolgens staat u gezamenlijk stil bij wat voor u belangrijk 
is voor de gemeente in de toekomst. Wat uit dat deel van de bijeenkomst naar 
voren komt, dat gaan we verzamelen en samenvatten, als we voldoende 
bijeenkomsten hebben gehad. Dat zal waarschijnlijk in het najaar zijn. 
  
Kan ik nog mee doen? Ja zeker, u kunt nog mee doen. U kunt contact opnemen 
met Jan de Jongh. U kunt ook een groep opgeven als u dat wilt. Wij zullen ook 
zelf nog enkele groepen benaderen om te proberen zoveel mogelijk 
gemeenteleden  mee te laten doen. U bent dus nog steeds van harte 
uitgenodigd .  

Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 

Gebruik eigen liedboeken 
Het College van Kerkrentmeesters vraagt nogmaals uw aandacht voor het 
volgende.  
In de hal van de kerk staat een kastje met liedboeken. Deze boeken zijn bedoeld 
voor gasten of mensen die om andere redenen bij het binnen komen van de kerk 
niet de beschikking hebben over een liedboek. 
Uitgangspunt is steeds geweest, dat kerkgangers hun eigen liedboek 
meenemen. Daarom is het aantal liedboeken in de hal ook beperkt en niet 
voldoende om aan iedereen uit te delen. 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om een ieder nog eens attent te 
maken op het gebruik van het eigen liedboek. 
Neemt u dus vooral uw eigen liedboek mee! 
En als u het liedboek te zwaar vindt om steeds mee te nemen, kunnen we een 
plek creëren in de kerk waar uw liedboek bewaard kan worden. 

Verhuur van de kerkruimte en de nevenruimtes 
Niet alleen nevenruimtes worden veelvuldig verhuurd, ook de kerkzaal zelf wordt 
geregeld verhuurd. 
Begrafenisondernemer Den Dunsel (Erwin Hagen), huurt onze kerk wanneer zijn 
eigen ruimtes niet toereikend zijn. Er is ook zo nu en dan een particuliere vraag.  
Daarnaast wordt de kerk ook gevraagd voor huwelijken. 
Het gaat hier dus om pure verhuur, waarbij wij een tarief hanteren en er op 
toezien dat de kerkzaal op een waardige manier wordt gebruikt. 
Als u hierover vragen hebt, kunt u bij Gijs Blom terecht. 
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Bijeenkomsten 
Afgelopen periode zijn wij weer bijeen geweest met de mensen die ons helpen. 
Eind februari hebben wij weer een bijeenkomst gehad met de commissies en de 
mensen die ons als college ondersteunen bij alle werkzaamheden: 
 

 De financiële administratie 

 De ledenadministratie 

 De bijdragenadministratie 

 De commissie geldwerving 

 De collectecommissie 

 Het archief 

 SAMEN 
 

Doel van de avond was bijpraten, leren van elkaar en de voortgang van een 
aantal zaken bespreken. Wij hebben een heel genoeglijke avond gehad met 
Herman Makkinga, Jos Witte, Ap Folmer, Wim Kooijman, Lo Zandbergen, Gerrit 
Kooij, Dick Schep, André Blij, André Colenbrander en Jan Kapteijn. 
 
En op 10 mei hadden wij een gezellige avond met de mensen die rondom de 
wekelijkse kerkdienst hun werk doen: de kostercommissie, de commissie van 
ontvangst, de klokkenluiders en de koffiezetters. 
Ook dit was een fijne bijeenkomst waarbij iedereen aangaf dat de zaken lekker 
lopen. Dat is goed om te horen van Antoinette Makkinga, Magda Kooijman, 
Dieneke Ros, Janny Horjus, Henk Boender, Piet Luitwieler en Ap Steenblik.  
Melitta vd Vliet, Trudi Boelee, Arja de Kroon, Ellen Geven, Dick Schep, Arrie vd 
Vliet, Lieuwe Verhaag en Mart Ros konden er helaas niet bij zijn. 
 

Jaarrekening 2015 
In deze SAMEN wordt de jaarrekening 2015 op hoofdlijnen gepresenteerd, te 
weten een overzicht van de balans per 31 december 2015 en een overzicht van 
de baten en lasten. 
De jaarrekening ligt ter inzage op zondag 19 juni en zondag 26 juni in de 
consistorie en kan overigens op verzoek worden ingezien tot 10 juli. Daarvoor 
kunt u een afspraak maken met ondergetekenden. 
In dit stukje geven wij een korte toelichting. 
De jaarrekening wordt afgezet tegen die van 2014 en tegen de begroting van 
2016. Zo staan de cijfers van 2015 in perspectief. 
Het exploitatietekort van 2015 is lager dan begroot. Het werkelijke bedrag van 
2015 komt neer op € 39.000 en dat is lager dan de begrote € 54.000. Dat 
verschil wordt enigszins genuanceerd als we het ongerealiseerde koersverschil 
(dit was niet begroot) bij het tekort van € 39.000 optellen. Dan komt het 
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eindbedrag op € 47.000 en daarmee wordt het verschil met het begrote tekort 
relatief klein. 
Met andere woorden: de realiteit van 2015 komt ongeveer overeen met de 
verwachtingen voor 2015. Het verschil wordt met name veroorzaakt doordat 
geplande kosten voor groot onderhoud niet zijn gemaakt in 2015. 
Daar staat tegenover dat aan voorzieningen bedragen zijn toegevoegd met 
name voor groot onderhoud. In de begroting voor 2016 had deze toevoeging ook 
moeten gebeuren, dit wordt gecorrigeerd in de eerste financiële 
kwartaalrapportage 2016. 
 
Tot slot hechten wij er aan om aan te geven dat het tekort over 2015 conform de 
verwachtingen is. Bij eerdere gelegenheden hebben wij aangegeven dat het 
exploitatietekort structureel is. U ziet dat aan de jaarrekening 2014 en aan de 
begroting 2016.  De kerkenraad en het college van kerkrentmeesters kunnen dit 
structurele tekort alleen voor hun verantwoording nemen als op afzienbare 
termijn beslissingen worden genomen over de toekomst van onze gemeente. 
Zoals bij eerdere gelegenheden is aangegeven, kunnen wij een aantal jaren dit 
tekort dekken, maar er moet wel wat gebeuren om aan deze situatie een einde 
te maken. 
Daarom denkt de kerkenraad met u na over de toekomst. Het proces van 
gesprekken daarover is inmiddels gestart en u wordt van harte uitgenodigd om 
mee te denken. 

Jet de Lange, 06 47867075 
Gijs Blom, 06 12466595 

Werkgroep collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

12 juni - Collecte Roosevelthuis 
Roosevelthuis opnieuw ingericht voor vakanties met zorg. 
Ieder jaar genieten 1.500 mensen die ziek zijn of een beperking hebben van een 
onbezorgde vakantie in het Roosevelthuis. Na 47 jaar intensief gebruik is dit 
diaconale vakantiecentrum echter sterk verouderd. De kozijnen zijn verrot, de 
riolering en elektra aan vervanging toe en de meeste kamers zijn met een 
gezamenlijke badkamer en toilet op de gang niet meer van deze tijd. Daarom 
wordt het Roosevelthuis vernieuwd. De kamers krijgen moderne voorzieningen 
als hoog-laagbedden, aangepaste toiletten en douches en een 
alarmeringssysteem. Op 13 juni 2015 werd de eerste steen gelegd. Voor de 
inrichting blijft uw bijdrage noodzakelijk. Help ook mee: een rolstoel kost € 500,- 
en een tillift € 4.000,-. Om een eenpersoonskamer volledig in te richten is 
€ 35.000,- nodig. Deze collecte draagt daaraan bij.  
 
3 juli - Collecte Jeugdwerk  
Vadergesprekken over geloofsopvoeding. 
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Als jonge vader besloot Hans een bijeenkomst over geloofsopvoeding te volgen. 
Groot was zijn verbazing toen hij de enige man bleek te zijn. Vaders en moeders 
blijken vaak op andere manieren met de geloofsopvoeding van hun kinderen 
bezig te zijn. Om vaders met elkaar in gesprek te brengen stimuleert JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, bijeenkomsten of hikes in het bos 
waar vaders samen nadenken over hun rol in de geloofsopvoeding en het 
voorleven van het geloof in hun eigen gezin. Met de collecteopbrengst wil JOP 
het aantal vaderinitiatieven uitbreiden in het hele land.  

Opbrengst collecten 
 
03 april Avondmaalcollecte COME   € 56,75 
  Algemeen diaconaal werk   € 37,45 
  Werk in eigen gemeente   € 28,35 
 
10 april Algemeen diaconaal werk   € 61,40 
  Werk in eigen gemeente   € 57,22 
 
17 april Stichting De Vrolijkheid   €     102,65 
  Werk in eigen gemeente   € 43,30 
 
24 april Eredienst en Kerkmuziek wereldw. € 55,40 
  Werk in eigen gemeente   € 58,71 
 
01 mei Avondmaalcollecte COME   € 52,40 
  Missionair Werk en Kerkgroei  € 27,60 
  Werk in eigen gemeente   € 29,70 
 
05 mei Algemeen diaconaal werk   € 19,50 
  
08 mei Werk in eigen gemeente   € 37,91 
  Werk in eigen gemeente   € 42,92 
 
15 mei Kerk in Actie – Zending   € 76,53 
  Werk in eigen gemeente   € 67,16 
 
22 mei SOS Kinderdorpen    € 36,30 
  Werk in eigen gemeente   € 25,68 
 
29 mei Algemeen diaconaal werk   € 46,17 
  Werk in eigen gemeente   € 39,60 

Collectebonnen 
In plaats van contant geld kunt u ook collectebonnen in de collectezak doen. 
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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. 
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 inzameling gelden 
 

Solidariteitskas 2016 
Vorige maand zijn de enveloppen voor de solidariteitskas rond gebracht. 
Wilt u controleren of u de bijdrage van € 10,-- al heeft voldaan? 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Kerkbalans (2015/2016) 
     Kerkbalans 2016 Kerkbalans 2015 
Toegezegd    € 39.984,--  € 39.869,-- 
Ontvangen    € 23.161,--  € 41.241,-- 
Toegezegd, niet ontvangen  n.v.t.        € 324,-- 

 
Wim Kooijman 
 

Protestantse Gemeente Didam 
Jaarrekening 2015 en begroting 2016 

   
  Balans per 31 december 2015 2014 

    € € 

  Activa     

  Onroerende zaken 808.304 824.140 

  Installaties en inventarissen 1.501 1.937 

  Financiële vaste activa 268.880 260.554 

        

  Kortlopende vorderingen 11.288 13.192 

  Geldmiddelen 45.100 78.097 

        

  totaal 1.135.073 1.177.920 

        

  Passiva     

  Reserves per 31 december  1.038.387 1.079.679 

  Voorzieningen 61.768 41.988 

  Langlopende lening o/g 29.000 44.500 

  Kortlopende schulden 5.918 11.753 

        

  totaal 1.135.073 1.177.920 
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Staat van baten en lasten Begroting  Werkelijk   Werkelijk  

  2016 2015 2014 

  € € € 

Baten       

Baten onroerende zaken 57.500 54.689 55.783 

Rentebaten en dividenden 7.800 6.776 8.574 

Bijdragen levend geld 46.900 49.477 49.990 

Door te zenden collecten 800 858 799 

        

Totale baten 113.000 111.800 115.146 

        

Lasten       

Lasten kerkelijke gebouwen 19.835 14.787 13.919 

Lasten overige eigendommen 5.500 7.645 7.399 

Afschrijvingen 14.271 14.272 14.271 

Pastoraat 71.600 71.432 73.103 

Lasten kerkdiensten,  catechese 5.100 6.170 4.872 

Verplichtingen andere organen 5.700 5.788 6.184 

Salarissen en vergoedingen 5.700 5.552 3.983 

Lasten beheer en administratie 8.300 9.547 7.694 

Rentelasten, bankkosten 2.000 2.086 2.128 

        

Som der lasten 138.006 137.279 133.553 

        

Baten minus lasten -25.006 -25.479 -18.407 

        

Toevoeging aan voorzieningen   -21.500 -15.200 

Onttrekking aan voorzieningen   1.720 0 

Saldo baten/lasten begraafplaats -1.500 688 784 

Saldo baten/lasten keuken -1.000 -311 -900 

Saldo baten/lasten kerkblad -2.000 -1.879 -1.829 

Afdracht doorzendcollecten -800 -858 -799 

Overige lasten en baten 0 0 0 

        

Exploitatie resultaat -30.306 -47.619 -36.351 

        

Ongerealiseerde koersverschillen 0 8.325 14.956 

        

Resultaat -30.306 -39.294 -21.395 

 
 
 
 
 
 

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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 College van Diakenen 

Wat doet de Diaconie 
De Diaconie heeft een krappe bezetting, maar is desondanks actief. Zij het dat 
de activiteiten voornamelijk zijn gericht op ondersteuning van bestaande 
initiatieven. Zo ondersteunen we de voedselbank, kledingbank, het 
solidariteitsfonds, het project schuldhulpmaatje, etc. Ook is er regelmatig overleg 
met de Gabriëlparochie, o.a. over armoedebeleid, vluchtelingen en andere 
diaconale thema’s. Samen met de Gabriëlparochie, PKN Wehl, PKN ‘s-
Heerenberg/Zeddam wordt op dit moment gewerkt aan een “Interkerkelijke 
Diaconale Stichting” ter ondersteuning van het project schuldhulpmaatje met een 
noodleningenfonds. Hierbij ondersteunt Jan Wes ons. Uiteraard zijn er ook 
contacten met de Gemeente Montferland en Welcom op het gebied van 
armoedebestrijding en vluchtelingenwerk. De Gemeente Montferland is 
momenteel bezig met een nota waarin het toekomstig beleid rondom 
armoedebestrijding wordt vastgelegd. Inmiddels is na een grondige verschuiving 
van taken van het Rijk naar de gemeenten duidelijk aan het worden wat wel en 
niet mogelijk is. Gelukkig is er meer mogelijk dan aanvankelijk werd gedacht. 
Zodra hier duidelijkheid over is zullen ook afspraken worden gemaakt met alle 
partners en spelers (eerder genoemd) op het gebied van armoedebestrijding. 
Wordt vervolgd dus. 
 
We hebben u al regelmatig geïnformeerd over het goede werk van de 
voedselbank, kledingbank en het solidariteitsfonds en de stichting COME en 
collecteren hier ook regelmatig voor. 
Voor wat betreft ondersteuning van het vluchtelingenwerk is er regelmatig 
contact met de opvang in Doetinchem en gelukkig wist men daar te melden dat 
er geen tekort aan vrijwilligers is. Maar er was wel tekort aan kleding in de kleine 
herenmaten en koffers/tassen. Ook in onze gemeente hebben we kleding 
ingezameld en Roely is al diverse keren naar Doetinchem geweest voor het 
afleveren van de kleding en koffers/tassen. Nees heeft bij het wisselen van de 
winter- naar de zomercollectie van de kledingbank kleine herenmaten mogen 
uitsorteren voor de vluchtelingen in Doetinchem. Het was zoveel dat het niet 
meer in een personenauto paste en Herman ten Brinke heeft het met z’n 
bestelbus  weggebracht naar de Kruisberg. 
 
Recent hebben we de Stichting “Vrolijkheid” ondersteund via een 
zondagscollecte. Dit keer met een project in Arnhem voor leuke activiteiten voor 
kinderen van vluchtelingen. Uiteraard verdubbeld door de Diaconie. 
Ook de aan de Diaconie verbonden werkgroep “Kerk in Actie” is actief, o.a. met 
de 40-dagentijd, de spaardoosjesactie, de ondergoedactie (die overigens nu 
weer wordt gehouden), etc. 
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Een nieuw project dat wordt opgestart in samenwerking met de werkgroep Kerk 
in Actie is een mogelijke jongerenreis naar Israël en, als de situatie het toelaat, 
de Palestijnse gebieden onder begeleiding van de Stichting COME, ook geen 
onbekende binnen onze gemeente. Binnenkort hopen we u hier meer over te 
kunnen vertellen. 
 
Last but not least ondersteunen we natuurlijk ook goede doelen in binnen-  en 
buitenland. Ook hebben we een crisispot voor rampen en calamiteiten 
wereldwijd. Eind dit jaar zullen we ons ook weer bij u melden voor onze goede 
doelen actie. 
 

Wat kunt u doen 
We zijn als Diaconie onderbezet en zoeken nog steeds een aantal diakenen ter 
versterking, zodat we onze activiteiten en contacten nog wat kunnen 
intensiveren. Wilt u meer weten over het werk van een diaken of wilt u zich graag 
bij ons aansluiten, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Momenteel 
zoeken we dringend een penningmeester voor algemene ondersteuning bij de 
financiën. De penningmeester hoeft overigens geen administratie bij te houden, 
dat doet Lo Zandbergen, het gaat bij de penningmeester meer om toezicht en 
beleid. 
 
Bij de stichting Schuldhulpmaatjes is dringend behoefte aan vrijwilligers die zich 
als Schuldhulpmaatje willen laten opleiden om mensen in financiële problemen 
te helpen bij het op orde brengen van hun vaak tamelijk uitzichtloze financiële 
situatie. Informatie op de site  http://schuldhulpmaatje.nl/ of per e-mail bij 
s.unck@welcommail.nl en de site. 
 
Stichting Welcom is nog op zoek naar buddies voor vluchtelingen/statushouders. 
De rol van de buddies is het op weg helpen van vluchtelingen en statushouders 
met het papierwerk en het vinden van de weg in onze samenleving. Ook zijn er 
nog vrijwilligers nodig voor het geven van taalles. Ook hiervoor kunt u zich ook 
aanmelden bij http://www.iedereenwelcom.nl/ via werken bij Welcom -> 
vrijwilligers. Of informatie aanvragen bij s.unck@welcommail.nl. 
 

Financiën 

Samenvatting jaarrekening 2015 / begroting 2016 
Hierbij een kort overzicht van de financiën van de Diaconie. De volledige 
jaarrekening zal op twee zondagen, nl. 19 juni en 26 juni ter inzage liggen tijdens 
het koffiedrinken na de dienst. Hebt u veel vragen of wilt u een uitgebreidere 
toelichting dan maken we graag een afspraak met u. 
De cijfers laten een verschuiving zien naar regionale en plaatselijke hulp. Dat 
heeft vooral te maken met een steeds grotere vraag naar ondersteuning op 
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lokaal en regionaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn voedselbank, kledingbank, 
solidariteitsfonds, stichting schuldhulpmaatje, lokaal vluchtelingenwerk. 
Daarnaast is een interkerkelijke stichting in oprichting, die o.a. 
overbruggingsleningen kan verschaffen aan mensen met schulden die worden 
geholpen door Schuldhulpmaatjes. Wij trekken hierbij zoals bij veel diaconale 
zaken op met de caritas van de Gabriël parochie. Wij verwachten dat de trend 
naar lokale en regionale ondersteuning door een terugtredende overheid verder 
door zal zetten. Het is overigens wel zo dat er een goede dialoog is met de 
gemeenten. 
Uiteraard blijven we ook oog houden voor internationale hulpvragen en zullen we 
u ook dit jaar weer vragen om kleine projecten die we kunnen ondersteunen. 
 

Diaconie Protestantse gemeente Didam 
Jaarrekening 2015 en begroting 2016 

 

Balans per 31 december 2015 2014 

  € € 

Activa     

Onroerende zaken 18.814 18.814 

Beleggingen 232.427 232.427 

Financiële vaste activa 12.209 12.676 

      

Kortlopende vorderingen 5.589 6.021 

Geldmiddelen 33.168 33.412 

      

totaal 302.207 303.350 

      

Passiva     

Reserves per 31 december  299.348 299.604 

Voorzieningen 1.116 1.116 

      

Kortlopende schulden 1.743 2.630 

      

totaal 302.207 303.350 
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Baten en lasten 
 

Staat van baten en lasten Begroting  Werkelijk   Werkelijk  

  2016 2015 2014 

  € € € 

Baten       

Baten onroerende zaken 2.700 2.565 2.645 

Rentebaten en dividenden 5.300 5.246 5.237 

Bijdragen levend geld 700 1.039 1.244 

Door te zenden collecten 2.200 2.888 3.530 

        

Totale baten 10.900 11.738 12.656 

        

Lasten       

Lasten overige eigendommen 500 523 525 

Verplichtingen andere organen 1.000 928 981 

Lasten beheer en administratie 3.000 1.580 1.363 

Rentelasten, bankkosten 200 171 297 

Diaconaal werk plaatselijk 4.400 2.528 2.379 

Diaconaal werk regionaal 1.600 597 1.004 

Diaconaal werk wereldwijd 3.900 5.473 7.039 

        

Som der lasten 14.600 11.800 13.588 

        

Baten minus lasten -3.700 -62 -932 

        

Toevoeging aan voorzieningen   0 0 

Onttrekking aan voorzieningen   0 0 

Overige lasten en baten 0 -191 0 

        

Exploitatie resultaat -3.700 -253 -932 

        

Ongerealiseerde koersverschillen 0 0 1.275 

        

Resultaat -3.700 -253 343 

 
 
Een opvallende post die wellicht wat toelichting vraagt is de post “Lasten beheer 
en administratie”, deze kosten zijn hoger omdat we sinds dit jaar de administratie 
in boekhoudpakket Twinfield doen en hiervoor maandelijks licentiekosten 
verschuldigd zijn. Verder ondersteunt KKA ons wat intensiever, vooral omdat we 
het al enige tijd moeten doen zonder penningmeester. Lo Zandbergen is onze 
administrateur in Twinfield, wij zijn erg blij dat Lo dit voor ons doet. Door de 
combinatie van KKA en Lo voldoen we aan de eisen die worden gesteld aan de 
administratieve scheiding van verantwoordelijkheden. 
 

Marijn de Kroon, Voorzitter Diaconie 
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Collecte 26 juni. 
Op 26 juni is de collecte bestemd voor de Stichting Betuwe Wereldwijd.  
Bij deze Stichting in Culemborg zijn vrijwilligers, arbeidsgehandicapten en 
asielzoekers werkzaam, die oude ingeleverde naaimachines, fietsen, 
gereedschap en computers repareren. Deze gereviseerde spullen worden naar 
ontwikkelingslanden over de hele wereld gestuurd om mensen daar nieuwe 
kansen te bieden op een beter bestaan. Onlangs werd de vijftienduizendste 
naaimachine gereviseerd.  Ook worden door de Stichting specifieke projecten 
ondersteund met zowel kennis als goederen: technisch onderwijs in Sri Lanka, 
ICT-onderwijs in Ghana enz. 
De opbrengst wordt door de Diaconie verdubbeld. Wij bevelen deze collecte van 
harte bij u aan! 

Weetjes over de kledingbank 
Tot zondag  5 juni loopt de actie voor kinderondergoed, georganiseerd door onze 
werkgroep Kerk in Actie. Wij hopen dat het net zo’n groot succes wordt als vorig 
jaar. De Diaconie stelt ook nog een bedrag beschikbaar waarvoor ondergoed zal 
worden gekocht.  
 
Op 11 maart was kardinaal Wim Eyk op bezoek bij de kledingbank. Met zijn 
hulpbisschop Ted Hoogenboom heeft hij veel plezier beleefd aan het sorteren 
van kleding. Deze heren kregen kledingstukken in handen waarvan ze het 
bestaan niet wisten.   
 
Bij de kledingbank hebben 2 kapsters 
zich aangemeld om 1 x per maand gratis 
een knipmiddag te houden voor mensen 
die gebruik maken van de kledingbank. 
Ook hiervan wordt dankbaar gebruik 
gemaakt. 
 
De middenstand van Didam ondersteunt 
de Kledingbank ook met kortingsacties 
voor b.v. spijkerbroeken. De ingeleverde 
spijkerbroeken (vaak nog hele mooie) zijn 
voor de kledingbank. 
        
De kledingbank is in de schoolvakantieperiode gesloten.  De laatste dag dat u 
kleding kunt brengen is op zaterdag 23 juli. De eerste keer na de vakantie is op 
woensdag 7 september.  
 
Wij wensen u een hele fijne vakantieperiode toe. 

Nees Biemond 
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Bezieling en verbinding 
 
Met drie afgevaardigden van de PKN Didam, Annette, Dieneke en ik, Anna, 
bezochten we deze dag, bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Een immens 
gebouw met vele verdiepingen, waar deze dag diverse workshops gehuisvest 
waren. Alles perfect aangegeven, anders zou je verdwalen! 
 

Na een ongedwongen inloop met koffie en cakeje werd de dag begonnen met 
een mooie liturgische opening. In twee grote hoorzalen werd een inleiding 
verzorgd door Desanne van Brederode (Dieneke en Anna) en Peter Nissen 
(Annette). 
 

's Morgens was de eerste workshopronde. Van de 42 aangeboden workshops 
had Dieneke workshops uitgezocht voor haar en mij. 

 Teksten en gebeden in het pastoraat 
De groep bestond uit 15 leden en we vergeleken onder andere verschillende 
versies van psalm 23 uit het lied boek. Een fijne, levendige les. 

 

Annette leidde zelf een workshop Contextueel pastoraat. 
 

Na een zeer goede en goed georganiseerde lunch (400 deelnemers!) hadden we 
nog tijd om de informatiemarkt te bezoeken, waar veel belangstelling voor was. 
Voor elk wat wils. 
 
In de middag waren een tweede en derde workshopronde georganiseerd met 
een korte thee/koffie pauze. 
 
Wij bezochten de volgende workshops: 

 Een waarderend pastoraal gesprek 

 Het belang van alledaagse dingen 
 
Deze beide workshops pasten goed bij elkaar. Het is fijn om samen, maar met 
steeds andere deelnemers in de groep, herkenbare ervaringen te horen. De 
sfeer was steeds goed, ook wel kritisch soms, zodat er interessante discussies 
ontstonden. 
 
Om 15.30 uur kwamen we allen weer samen voor een liturgische afsluiting. 
We hebben samen deze leerzame dag met gezang beëindigd. Wat klonk dat 
mooi in de hal met natuurlijke galm. 
Een pluim op de hoed van de organisatie! 
 
We gingen tevreden terug naar Didam en hadden genoeg na te bespreken in de 
auto. Een mooie bezielende dag! 

Anna van der Velden-de Boer 
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Triduüm sept. 2016 

 
In Didam, Loil en Nieuw-Dijk bestaat al een jarenlange 

traditie van ontmoetingsdagen voor  zieken, ouderen en 

alleenstaanden van alle gezindten. 

 

Dit jaar zal het thema: “…En toch geloven.” zijn. 

 

Op maandag 12 en dinsdag 13 september gaat dit weer 

gebeuren. Twee dagen van ontmoeten bij Jan & Jan in 

Didam met vieringen, praatjes, muziek en gezelligheid. 

 

De protestantse geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar 

weer van harte uitgenodigd om deze dagen samen met 

de katholieke geloofsgemeenschap door te brengen. 

 

Ds. Annette Melzer zal in de openingsviering, inmiddels 

traditiegetrouw, voorgaan. 

 

Spreekt u dit aan, of kent u iemand die dit wel zou willen, 

bel of mail dan met Dieneke Ros (pastoraat), zij zal die 

dagen ook aanwezig zijn. 

 

Tel. nr.:  06 20187939 

 

Email: pastoraat@pkn-didam.nl 

 

Dieneke Ros 

  

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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Zullen we nog eens...... 
Het vakantieseizoen gaat weer beginnen. En velen van u gaan weer op stap. 
Zoekend naar  nieuwe uitdagingen. Een aantal van u zal misschien dit seizoen 
naar Parijs afreizen, of er langsrijden op weg naar een vakantiebestemming. 
Parijs, een stad vol leven waar cultuur hoog in het vaandel staat. Maar ook waar 
nog niet zo lang geleden het drama zich voltrok van een schietpartij. Dat schrikt 
veel mensen af om erheen te gaan. Begrijpelijk. Maar Parijs blijft altijd Parijs zo 
zegt het Franse chanson. 
En in deze stad ontmoeten nu juist wekelijks al ruim 65 jaar Nederlanders elkaar, 
die al jaren in Frankrijk wonen of er tijdelijk verblijven. Een ontmoeting rond 
Woord, zang en gebed in de Nederlandse taal, in de Église Réformée 
Néerlandaise (de Nederlandse kerk). Hier zijn ze weer even thuis. 
De kerk is een PKN gemeente met vieringen geleid door ds. Chantal Schaap, 
zingen uit een liedboek, kindernevendiensten, èn na de dienst gezellig praten 
onder het genot van een kopje koffie. Ook zijn er kringontmoetingen bij 
particulieren thuis en worden Nederlandse gevangenen bezocht.  En in 
september is er weer een startzondag die wordt gevierd op locatie bij één van de 
kerkleden. 
Om dat allemaal in stand te houden is er een promotieteam, Parijs Plus, 
opgericht dat bij u aanklopt voor geld. Want als er niet genoeg geld meer 
binnenkomt, kan de predikant weer terug naar Nederland, is het einde verhaal 
met het pastoraat en andere activiteiten. De gemeente zal uit elkaar vallen. Dat 
willen we toch niet laten gebeuren ? 
We doen een dringend beroep op u om ons werk financieel te ondersteunen. 
Kunnen we op u rekenen? 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 
INGB 0671 3615 38 (beide ING rekeningen)  t.n.v. Stichting Nederlandse 
Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De stichting is ANBI 
gecertificeerd. Meer informatie vindt u op onze website www.parijsplus.nl of  bij 
het secretariaat van de stichting cksvn@live.nl 
Namens de Stichting Parijs Plus, met vriendelijke groet, 

Coks Seldenthuis-van Nes 
Secretaris 
 

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Personalia 

Overleden 
 21 april 2016 Mevr. J. Doddema- Brussen, Panhuis 29 

 

Gevestigd 
 Dhr. en Mevr. J.R.H. Wemmenhove - G.W. Nusselder, Gruttostraat 29 

 Mevr. L.L. Groenman, Panhuis 56c 
 

Verhuisd 
 Dhr C.H. de Wit, van Judostraat 3 naar Korenbloemhof 9,  
 
 

 

 

Agenda 

 
12 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
19 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
26 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. K.A. Bakker 
03 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, Overstapdienst –  
  mw. ds. A. Melzer 
07 juli    15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, r.-k. voorganger 
10 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. S. Visser, Lobith 
17 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
24 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
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Activiteiten in en om de kerk 
Kinderkerk Tijdens de dienst gaan de kinderen naar het 

kerkhuis en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer Elke zondag, tijdens de dienst, niet in de 
zomervakantie 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

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

Wanneer 3-7, 21-8 

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, m.u.v. 
de zomervakantie 

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 m.u.v. 
de zomervakantie 

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 31-8, 28-9, 2-11, 21-12, 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  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 5-10, 2-11, 7-12, in 2017: 4-1, 8-2, 8-3, 5-4 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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