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Voorwoord 

Waar twee of drie 
 
Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, hoop koesteren, 
liefde schenken, 
elkaar de hand toesteken, 
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 

voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen 
in een volk dat samengaat. 
 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven. 

 
Alfred Bronswijk 
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde 
(uitgave Protestantse Kerk) 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 24 juli t/m zondag 21 augustus 2016 

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

24 juli 2016 – 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 18:20-33, Lucas 11:1-13 
 
Abraham onderhandelt met de Eeuwige over het lot van Sodom en Gomorra. Het 
is een van de bekendste voorbeelden van een vrijmoedig gebed. Abraham voelt 
zich zo vrij, omdat God hem als ‘volwassen’ en gelijkwaardig ziet. Vergelijkbaar in 
het evangelie waar één van Jezus' vrienden hem de vraag stelt: ‘Leer ons bidden’. 
In de aanhef klinken de vertrouwde woorden die we in elke viering samen bidden: 
‘Onze Vader’. Alleen nu in het evangelie van Lucas is het beknopter en een 
samenvatting waar we om horen te bidden, op de vingers van één hand te 
onthouden: 
 
“Vader uw Naam worde geheiligd 
En laat uw koninkrijk komen 
Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben 
Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets 
schuldig is, 
En breng ons niet in beproeving.” 
 

31 juli 2016 – 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Prediker 2:1-11, Lucas 12:13-21 
 
De lezingen wijzen op de betrekkelijkheid van aardse verworvenheden en 
bezittingen: ‘Rijkdom geeft geen voordeel in het aangezicht van de dood.’ In het 
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evangelie wordt dat uitgewerkt met Jezus’ gelijkenis over een rijke boer – en in 
Prediker met het zelfonderzoek van een rijke koning.  
 

Dag 
 
En dat ik hier op dit moment 
Zo hevig sta te leven midden 
In dit korenveld vol warmte 
Die uit droge aarde opstijgt 
 
Tussen oorverdovend gonzen 
Van insecten tot waar leeuweriken 
Die ik niet eens kan zien 
In het witte licht. En op 
 
De achtergrond het stille 
Silhouet van bossen tegen 
Donkerblauwe lucht en het 
 
Ongeloof dat ook deze dag 
Zonder enig verzet zal 
Verdwijnen in de nacht. 

(Marc Tritsma) 

 
04 augustus 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
 

07 augustus 2016 – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 65:17-25, Lucas 12:32-40 
 
De lezingen stralen hoop en toekomst uit. Jezus kijkt naar de binnenste kring van 
wie hem navolgen en gaat ze onderwijzen: Leef je levensreis licht (travel light). 
Geven is beter dan nemen en is beter dan hebben. Als we de gelijkenis horen van 
de uithuizige heer en de waakzame dienaren kan je daarin horen: de geboden 
houden doe je niet alleen als God ‘kijkt’, maar het is een innerlijke way of life, die 
Gods toekomst dichterbij brengt. 
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Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 
Evenmin de overtuiging 
Dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is 
Ongeacht de afloop, 
Het resultaat. 

(Vaclav Havel) 

 

14 augustus – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Jeremia 23:23-29, Lucas 12:49-56 
 
Tegendraadse lezingen zijn het vandaag. Ongemakkelijk. Een woedende profeet 
is aan het woord, beter nog een woedende God. Waarom deze heftigheid? Omdat 
er profeten zijn die Gods woord verdraaien in leugens, dromen, luchtkastelen. 
Gods woord is dan ‘als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt.’ God is 
daarin de rechter te midden van goden en machten. Hij neemt het op voor de 
weerlozen en wezen, de verdrukten en zwakken. Durven we het aan om dit 
werkelijk te horen? 
 

Vlucht 
 
Ik liep met boze stemmen in mijn rug. 
De middag werd steeds langer maar 
zolang er niemand van me hield 
ging ik niet terug. 
 
Toen zag ik hem. Hij liep met 
grote stappen langs het water. 
Nog nooit had ik een vreemdeling 
als vader. 
 
Ik werd gedwongen terug te gaan 
en zag mijn moeder huilen. 
Daarna was er geen plaats meer 
om te schuilen. 

(Johanna Kruit) 
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21 augustus – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Algemeen diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 30:15-21, Lucas 13:22-30 
 
Waar kun je bevrijding vinden? Op die vraag geeft Jesaja een antwoord. Jesaja 
werd 765 voor Christus geboren en in de tijd van zijn roeping is het grote Assyrië 
aan de macht in die regio. Het beloofde land is in tweeën gesplitst: in het noorden 
heet het Israël en in het zuiden Juda. Jesaja is een profeet die zich actief mengt in 
de politiek en de koning keer op keer wijst op de macht van God. Hij steunt de 
koning, spreekt hem moed in, maar eist ook van hem dat hij zijn vertrouwen richt 
op de Eeuwige. 
 

 Van de predikant 

 

Kerk- vernieuwen  
In het najaar ben ik gevraagd om les te geven in Praag. Het zijn oude 
oecumenische contacten die de PKN heeft met de kerk in Tsjechië. De praeses 
van de generale synode was vorig jaar bij de 600 jarige herdenking van één van 
de voorlopers van de Reformatie Jan Hus, die de dood vond op de brandstapel. 
Hij preekte in de volkstaal, vond het belangrijk dat ieder de Bijbel in de eigen taal 
kon lezen en schreef geloofsliederen in het Tsjechisch. Naast deze kritiek op de 
toenmalige kerk, klaagde hij de corruptie en machtsmisbruik in kerk en 
samenleving aan. Voor hem was het duidelijk dat de kerk een geheel andere rol in 
de samenleving zou moeten spelen dan zij op dat moment deed. Hij betaalde zijn 
inzet met zijn leven. Volgend jaar vieren we 500 jaar reformatie. De fascinerende 
man, die daarvoor door het vuur ging, was Maarten Luther. Ook hij, theologisch 
en politiek een zwaargewicht, taalvirtuoos als schrijver en verteller, groot polemist, 
muziekman, family man én altijd op reis. Hield van Bourgondisch eten. Het 
markeringspunt van de reformatie is 31 oktober 1517 met zijn stellingen voor de 
hervorming van de kerk. 
Vernieuwers zijn het beiden, radicaal en tegelijk bepalen ze ons bij de lange weg 
die daarvoor nodig is. Kerkvernieuwing kan nooit door één mens in gang gezet en 
gedragen worden. Het vraagt veel moedige mensen die bereid zijn zich te 
oriënteren op waar het in kerk en geloof ten diepste om gaat, zich daarover uit te 
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spreken en daarnaar te handelen. Moge het terugdenken aan de grote 
hervormers van de reformatie ons helpen bij de stappen die we als kerk nu 
moeten zetten. Dr. Erik Borgman schrijft in zijn boek ‘kerkopbouw in een tijd van 
afbraak’: de kerk krijgt een ander karakter. Kerkgebouwen worden afgestoten, 
maar dat impliceert allerminst dat de kerk als ‘teken en instrument’ uit de tijd 
verdwijnt. Zoals het ‘huis van David’ vroeger al als metafoor werd gebruikt, niet 
voor een stenen paleis, maar voor de familie van David, zo blijft er heden ten 
dage een groep van mensen als huis van de Heer aanwezig. Ze zijn zout en licht 
in de samenleving: Geloof-waardig. 
 

Oecumene 
Als kleine taakgroep zoeken we vormen om de oecumene zichtbaar te maken, de 
samenwerking van de rooms-katholieke en protestantse geloofsgemeenschap. 
Veel activiteiten zijn gepland en de bekendste daarvan hier in Didam zijn de 
vespers in de adventstijd en de 40-dagentijd. In de vredesweek proberen pastor 
Ben Aarsen en ds. Frans Gijzel een ontmoetingsavond te organiseren met een 
Imam uit Doesburg. Het gesprek zal gaan over geloofsvragen en het karakter 
hebben van een ontmoeting. Let u op de aankondigingen in de plaatselijke 
kranten. Draagt u een warm hart toe aan de oecumene en wilt u zich hiervoor 
inzetten, laat het ons weten!  

Zomertijd 
Met een beetje geluk is het weer voor een picknick in het bos of langs het water of 
een plek op een terras. We verplaatsen ons leven deze zomermaanden naar 
buiten, maar zondags zijn we binnen. Wie weet lukt het ons om weer eens een 
buitenviering te houden, dit heeft een bijzondere charme. En tot dan toe, 
misschien kan een ieder de eigen betrokkenheid bij het geloof ook naar buiten 
dragen in de kleine gesprekken en bekenden en onbekenden uitnodigen eens te 
komen kijken bij het kleine kerkje aan de Torenstraat. Weet u welkom! 
 
Een gezegende zomertijd. 
 

ds. Annette Melzer 
 

Rondom de kerkenraad 

“Het ijzer smeden als het heet is” 
Deze uitdrukking kent u ongetwijfeld allemaal. Het is één van de vele 
uitdrukkingen die benadrukt dat er momenten zijn die je niet voorbij moet laten 
gaan. Als gemeentelid heeft u op dit moment de gelegenheid mee te doen in de 
gesprekken over wat voor gemeente we willen zijn. Vanuit dat beeld kunnen we 
beslissingen nemen voor de toekomst. Ik kan niet genoeg benadrukken dat er 
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ingrijpende beslissingen genomen zullen moeten worden. Er zullen keuzes 
gemaakt moeten worden. Wat en hoe is nog onduidelijk, maar één ding is wel 
duidelijk: het zal niet blijven zoals het nu is.  
Het lastige van de voorbereidingsfase, waarin we ons nu bevinden, is dat urgentie 
en importantie minder duidelijk zijn dan in de vervolgfase. In de vervolgfase 
worden plannen gemaakt, scenario’s bedacht, besproken, afgewogen en 
(voorlopige) keuzes gemaakt. Waarna plannen worden uitgewerkt en uitgevoerd. 
In die fase wordt het heel concreet. Tegelijkertijd is dan de mogelijkheid om het 
nog aan te passen beperkt en misschien niet meer mogelijk.  
Daarom schrijf ik ook in deze SAMEN nog een keer over de geloofsgesprekken, 
over het thema 'gemeente in de toekomst'.  Om nog eens te benadrukken dat het 
van belang is, dat u uw stem laat horen als het gaat over de toekomst van onze 

geloofsgemeenschap. U kunt nog mee 
doen met de gesprekken. U kunt zich 
opgeven bij Jan de Jongh. Het zou kunnen 
dat u hierbij een bepaalde wens heeft. Die 
kunt u uiteraard doorgeven aan Jan. 
In november heeft de kerkenraad een 
bezinningsdag gepland waarbij we 
nadrukkelijk zullen stilstaan bij de vraag 
welke geloofsgemeenschap willen wij zijn. 
Hierbij zullen we gebruik maken van wat er 
gezegd is op de gespreksavonden. 
 

Alhoewel we pas halverwege 2016 zijn moeten sommige dingen al geregeld 
worden voor 2017. Hieronder valt het preekrooster. Ook in 2017 zullen we 
meedoen met de preekcarrousel van de Liemers. Deze keer zal die in de Paastijd 
vallen. In de periode van 5 maart tot 9 april zijn er 4 zondagen waarbij 4 
predikanten van de Liemers meedoen aan de preekcarrousel. Op de 
laatstgenoemde zondag zal onze eigen predikant voorgaan. Op de drie andere 
zondagen zal er dus een andere predikant uit de Liemers voorgaan. 
De kinderkerk heeft aangegeven vanaf september over te willen gaan naar een 
tweewekelijks rooster. Een belangrijke reden hiervoor is dat het steeds moeilijker 
wordt voor alle weken leiding te vinden. Daarnaast speelt het beperkt aantal 
kinderen dat deelneemt ook een rol. Alhoewel de kerkenraad het jammer vindt, is 
dit toch de realiteit waarmee we te maken hebben en daarom hebben we met dit 
voorstel ingestemd. 
  
Gelukkig zijn er bijna altijd ook positieve ontwikkelingen. Het is goed daar ook oog 
voor te hebben. Concreet kan ik de voorbereidingen voor een reis naar Israël en 
Palestina noemen. Het is de bedoeling dat een groep jongeren vanuit onze 
gemeente, mogelijk aangevuld met die van buiten onze gemeente, in 2017 een 
bezoek gaat brengen aan Israël. Hierbij zal de ontmoeting van de medemens in 
zijn dagelijkse omgeving centraal staan. Bij de voorbereiding ontvangen we steun 
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van de stichting COME. Of het definitief doorgaat is nu nog niet met zekerheid te 
zeggen. Dit hangt onder meer af van in welke mate het lukt hier fondsen voor te 
werven en uiteraard van de situatie in Israël zelf. Deze is niet te voorspellen en 
kan ook plots sterk veranderen, waardoor zo’n reis zelfs op het laatste moment 
nog geannuleerd kan worden.  Als u meer wilt weten, dan kunt u terecht bij Kim 
van der Knijff.  
De vakantieperiode is inmiddels aangebroken. Sommigen zijn al weg geweest, 
anderen blijven rustig thuis, weer anderen gaan nog op pad. Wat uw plannen ook 
zijn voor de komende tijd, ik wens u een goede zomerperiode toe. 
 

Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 

Werkgroep collecten 

Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
 
14 augustus - Collecte Kerk in Actie (Zending) 
Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder de armoedegrens. De 
helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, 
vertrekt naar een ander eiland en keert meestal niet terug. Kerken kampen 
hierdoor met een tekort aan predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten en 
leken op Nias toe om boeiend en relevant te preken, maar ook om hun 
gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De kerk helpt gemeenten bovendien 
bij het opzetten van kleinschalige kredietprogramma’s. De collecteopbrengst 
wordt gebruikt voor trainingen en toerustingsmaterialen. Kerk in Actie hoopt in 
2016 de training van 50 predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken. 

Opbrengst collecten  
05 juni Avondmaalcollecte COME   € 52,92 
  Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 43,77 
  Werk in eigen gemeente   € 25,75 
 
12 juni F.D. Roosevelthuis    € 54,20 
  Werk in eigen gemeente   € 51,85 
 
19 juni Kinderkerk     € 64,55 
  Werk in eigen gemeente   € 44,00 
 
26 juni Stichting Betuwe Wereldwijd  € 58,85 
  Werk in eigen gemeente   € 35,25 
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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 
 

Werkgroep inzameling gelden 

Kerkbalans 2016 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.984,--  Tot heden (4 juli) hebben we  € 28.315,-- 
mogen ontvangen.  

Solidariteitskas 2016 
In mei zijn 375 brieven rond gebracht waarin wij u vragen een bijdrage van € 10,-- 
te betalen voor de solidariteitskas. 
Tot nu toe is € 1.810,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 
 

Wim Kooijman 
 

College van Diakenen 
 

-Werkgroep 

 

Gemeenteavond met een Indische maaltijd 
 

Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de werkgroep van Kerk in Actie een 
Gemeenteavond, waarbij een originele Indische maaltijd wordt geserveerd, die 
verzorgd wordt door Paulina van Grol. 
De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor de Stichting COME. 
Gastspreekster is: Maaike Hoffner, projectleidster van de Stichting COME. 
 

Plaats: grote zaal naast de kerk. 
Tijd: 18.00 uur tot 20.00 uur. 
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Deelname: Vooraf opgeven via een intekenlijst (in de hal bij de zijingang) of bij 
leden van de werkgroep: Lieuwe Verhaag en Lucie Vermeulen. Nadere informatie 
in de volgende SAMEN. 
Kosten: 15 Euro, inclusief 2 consumpties. 
 
Wij hopen op een grote deelname. 
 

Lieuwe Verhaag 

Iedereen bedankt!! 
 
Dankzij de inzamelingsactie van kinderondergoed, gehouden door de diaconie 
van de PKN-gemeente te Didam, mogen we ons weer gelukkig prijzen met een 
bonte verzameling van zo'n 140 stuks hippe jongens- en meisjes boxershorts, 
slipjes en hemdjes! 
Het is altijd een feest om kinderen nieuw ondergoed te kunnen aanbieden! 
Diaconie én gulle gevers: namens onze kleine cliënten: heel hartelijk bedankt voor 
jullie meedenken, meeleven en inzet met dit geweldige resultaat! 
 
Met vriendelijke groet,  

Arja Schep, 
Voorzitter St. Kledingbank Montferland. 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Op 23 juni 2016 is het verjaardagsfonds weer bijeen geweest. 
Het fonds heeft sinds februari van dit jaar weer een mooi bedrag bijeengebracht, 
te weten € 503,90.  
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: de 
dames Hermans, Hendriksen, Westenberg, Horjus en Folmer en de heer Mintjes.  
Met bovenstaand bedrag en het bedrag dat nog in het fonds zit hebben wij 
voldoende geld om de vier stola’s, passend bij de antependia, te bestellen. De 
opdracht zal dan ook binnenkort gegeven worden. 
De stola’s zijn eigendom van de kerk. Ook aan de gastpredikanten zal worden 
gevraagd deze stola’s te dragen. De maakster van de stola’s, dezelfde als die van 
de antependia, hanteert een model dat geschikt is voor zowel mannen als 
vrouwen. 
 
De volgende vergadering van het verjaardagsfonds is op  
20 oktober 2016, 19.15 uur. 
 
We houden u op de hoogte. 

Jet de Lange 
Gijs Blom 
 

Oecumenische pelgrimage 
 

Van Hoch-Elten naar Stokkum 
Op vrijdag 16 juni vond voor de achtste maal de jaarlijkse pelgrimage plaats. 
Ongeveer 25 mensen lieten zich niet afschrikken door de weerberichten en liepen 

van de kerk in Hoch-Elten door het bos naar 
het kerkje van Stokkum. Op uitnodiging van 
de katholieke en protestantse gemeenten aan 
beide kanten van de grens was een gemengd 
gezelschap pelgrims, katholiek en protestant, 
Duits en Nederlands op weg gegaan. Het 
thema was dit jaar de 7 geestelijke en de 7 
lichamelijke barmhartigheden. Aan de hand 
van een paar korte overwegingen onderweg 
werd hierbij stilgestaan en al lopend werden 
gedachten hierover uitgewisseld. Hierbij viel 



14 

op hoe goed de communicatie was; veel Nederlanders spreken Duits, maar ook 
veel Duitsers die Nederlands spreken! Eén van de lichamelijke barmhartigheden 
is het herbergen van vluchtelingen; dit jaar heel actueel. Heel indrukwekkend was 
het persoonlijke relaas van een deelnemer uit Rotterdam, die op bezoek in Wehl 
toevallig van de pelgrimage had gehoord. Deze meneer vertelde dat hij in 
september 1944 vanuit het kapotgeschoten Oosterbeek in Wehl terecht was 
gekomen. In die dagen werd de bevolking van de Achterhoek met een derde 
uitgebreid. Overal werden vluchtelingen ondergebracht. Zelf werd hij 
ondergebracht in een kippenschuur. De hele familie van 13 personen in een 
kippenschuur! Min of meer bij toeval had hij de oude kippenschuur weer ontdekt; 
deze bleek nu niet meer op de oude plek te staan, maar bij een buurman aan de 
overkant van de straat. 
De pelgrimage werd afgesloten door een korte gebedsviering in de kerk van 
Stokkum, voorgegaan door de organiserende pastores, katholiek en protestant, 
Duits en Nederlands. 

Arrie van der Vliet 
 

Het kopje koffie na de Meulenvelden diensten 
 
Iedere eerste donderdag van de maand is het inmiddels al weer 9 jaar een goede 
gewoonte geworden dat er de oecumenische Meulenvelden diensten worden 
gehouden. 

 
De werkgroep die deze diensten organiseert 
komt ieder half jaar bijeen. De leden hebben 
overleg over het verloop van de diensten. 
Mede dankzij de grote groep vrijwilligers (12 
personen) die ieder jaar één keer bijeenkomen, 
verloopt de organisatie rondom de viering heel 
prettig. 
Dat het aan een grote behoefte voldoet, blijkt 
wel uit de opkomst iedere maand weer. 
 
Het kopje koffie/thee na afloop van de dienst 
hoort daar ook bij. 
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om 
de onkosten van de diensten te dekken. Deze 
wordt dan ook van harte aanbevolen, omdat juist 
het even napraten en samen zijn na de dienst 
voor de bezoekers zo belangrijk is. 
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In februari dit jaar kwam hier een einde aan. Met man en macht hebben de 
vrijwilligers van beide kerken eraan gewerkt, dat er toch een kopje koffie/thee 
geserveerd kon worden. Geweldig dat dit zo kon! 
 
Gelukkig is er in april een nieuwe bestemming gekomen voor "de Marktmeester". 
"Burgers van Diem" heet het nu. Het is niet alleen een restaurant, maar ook een 
plek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te trainen en te coachen. 
En dit heeft wat geduld en extra tijd nodig. 
Dankzij de inzet van één van de vrijwilligers is er een afspraak gemaakt om het 
kopje koffie/thee voor een mooie prijs weer mogelijk te maken. 
Zo hopen wij dat de Meulenvelden diensten quitte kunnen blijven draaien, dat zou 
wel heel fijn zijn! 
 

De werkgroep Meulenvelden diensten. 
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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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Welke Gemeente? 

De toekomst van onze kerkelijke Gemeente……..welke Gemeente????? 
Onze kerkelijke Gemeente, onze Protestantse kerk van Didam in 2025. 
 
Als kerkelijke gemeente zijn we uitgenodigd, door de Kerkenraad, om in sessies 
met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze kerk.  
We hebben een avond bij elkaar gezeten en naar elkaar geluisterd wat voor u en 
mij zo van belang is binnen onze kerkelijke gemeente. In groepjes van twee 
hebben we ontspannen met elkaar, onze gedachten gedeeld. Verrassende 
gesprekken zijn het geworden. 
 
Het is inderdaad mogelijk om in gesprek te gaan met iemand die een andere 
beleving of gedachte heeft over dit onderwerp. Vragen die bijvoorbeeld ter sprake 
kwamen zijn: 

 Waarom beleven we de kerkdiensten niet altijd hetzelfde? 

 Hoe betrokken zijn we bij onze kerk en/of hoe betrokken zijn we met elkaar? 

 Wat weten we en beleven we met elkaar als we in de kerk zitten? 

 Of wat missen we juist en moet er (weer) komen? 

 Waarom ben je gedoopt en heb je je kinderen laten dopen, waarom deed je 
belijdenis?  

 Waarom wil je die kerkdienst niet missen of waarom doet het jou niets meer? 

 Wat beleef jij met het avondmaal?  

 Samen bidden, is dat nog van belang? 
 

We zijn niet meer zo gewend om open met elkaar over je geloofsleven te praten. 
Open zijn zonder te (ver)oordelen over het goede nieuws van Gods liefde. 
Het was ook niet zo dat er deze avond een pakket aan vragen klaarlag om te 
bespreken. Maar juist als je met de ander in gesprek gaat dan komen de 
onderwerpen en vragen vanzelf. 
Samen kerk zijn, daar gaat het om. 
 
Uit de vorige Samen begreep ik dat er best wat meer gemeenteleden aan deze 
sessies mee mogen doen. Graag wil ik u uitnodigen om ook eens te komen 
praten over: 
“hoe ziet u de toekomst van de kerk en hoe zou die er wel of niet uit moeten zien”. 
 
Beste mensen, kerk zijn doe je met elkaar!  

Klaas van Hamburg 
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Startzondag 4 september 2016 
 

 
 

Zondag 4 september 2016 is de Startzondag met als 
thema 'Deel je leven' gepland. De 
Evenementencommissie is een leuk programma aan 
het voorbereiden. De kinderen kunnen gewoon 
meedoen. Verdere informatie volgt.  
 
De dag ziet er ongeveer zó uit!  

 

10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers 
12:00 uur:   start activiteit 
ca. 14:00 uur:  gezamenlijke maaltijd 
Uiterlijk 15:30 uur:  afsluiting 
 

 

Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl  
of telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór  29 augustus a.s.! 
 
(om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 
 
Namens de Evenementencommissie, 
            Anneke Ketterink 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt ervoor 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   

mailto:lakz@planet.nl
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
https://www.google.nl/search?biw=1920&bih=985&tbm=isch&q=eerlijk+delen&sa=X&ved=0ahUKEwiI15nH-evNAhVD6xoKHS79CIsQhyYIJw
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Oecumenische Bijbelcursus 
 

Oecumenische BIJBELCURSUS IN DIDAM, 2016 - 2017 
 
Komend winterhalfjaar is er in Didam eens per maand op de woensdagavond een 
Oecumenische Bijbelcursus. Deze wordt gegeven door dominee Leen den Besten 
in een zaal van de Protestantse kerk. De avonden duren van 19.45 uur tot 21.30 
uur. We beginnen op woensdag 5 oktober; het seizoen loopt tot begin april. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 
 
Van tevoren wordt afgesproken welke teksten gelezen worden. Er wordt niet 
alleen uitleg gegeven over wat er geschreven staat, maar ook ingegaan op de tijd 
waarin de verhalen zijn ontstaan. Hoe werd in die tijd de gedachtewereld van de 
schrijver gevormd, door welke filosofische stromingen is de schrijver beïnvloed? 
De culturele, sociale en politieke omstandigheden waarin de teksten tot stand zijn 
gekomen worden uitvoerig belicht. 
 
De dominee gaat ook in op actuele vragen, zoals: welke groepen van de Islam 
staan in het Midden-Oosten tegenover elkaar, welke stromingen zijn belangrijk in 
deze godsdienst, hoe is het tot een oorlog gekomen in deze regio. Afgelopen 
seizoen zijn ook vertaalprincipes aan de orde gekomen. Er bestaan namelijk vele 
verschillende Bijbelvertalingen. Wat is daar de achtergrond van en waarin 
verschillen de teksten dan van elkaar? 
 
Kortom, er komt veel meer ter tafel dan alleen de gelezen Bijbelteksten. Het zijn 
zeer bijzondere en interessante avonden, waarin een heel brede kijk wordt 
gegeven op de Bijbelverhalen en hun ontstaansgeschiedenis. Er is ruimte voor 
eigen vragen die vaak tot boeiende gedachtewisselingen leiden. Wij hopen dat u 
geïnteresseerd bent geraakt. 
 
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij Wim Locher, per email: 
lochernap@gmail.com, of telefonisch: 0316-223149. 
 
De Bijbelcursus vindt plaats op de volgende woensdagen om 19.45: 
5 oktober, 2 november en 7 december 2016;  
4 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april 2017. 
 
Namens de Oecumenische Taakgroep, Didam. 
 
                                                                  Feike Tiel Groenestege en Wim Locher 

mailto:lochernap@gmail.com
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Personalia 

Bedankje 
 
Lieve Gemeenteleden, 
  
Ik heb de behoefte om via "SAMEN" alle mensen die met ons hebben meegeleefd 
in de afgelopen periode van ziekte en spanning te bedanken. Zoveel kaarten, 
mailtjes, telefoontjes en gesprekjes: hartverwarmend! 
Het heeft ons heel goed gedaan. Het gaat goed met mij en we hopen elkaar weer 
regelmatig te ontmoeten in ons kleine kerkje in Didam. 
  
Ook namens Lerus, hartelijke groet,  

Meta van der Laan 

Overleden 
 09-06-2016 Mevr. W. Bouma de Louter, Panhuis 18 

 

Gevestigd 
 Mevr. M.D. Mulder, Heeckerenhof 16 

 

Verhuisd 
 Dhr. J. H. van Dolderen,  van Maisveld 4  naar Tesma 74  

 Mevr. M. Groothuismink,  van Karrewiel 29 naar de Lijsterbes 50 

 Dhr. R. van Rhedenburg,  van Holthuizerstaat 10 naar Wehlseweg 22  
 

Vertrokken 
 Naar Nijmegen, Dhr. J.J. Rosendahl, Bosstraat 66 

 Naar Utrecht, Mevr. S. Gertzen, Hoeveslag 3 
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Agenda 

 
 
24 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. K. van Bergen,Doetinchem 
31 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
04 aug 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen 
07 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
14 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. G. Heijnen, Aalten 
21 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A. U. Melzer 
22 aug 14.00 uur Pastoraal overleg in het kerkhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 augustus, 
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 zondag, tijdens de dienst, start op  4-9,18-9,  
2-10, 16-10, 6-11, 20-11, 27-11, 4-12, 11-12, 18-12 

Waar in de kerk 

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

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

Wanneer 21-8, 2-10, 20-11, 11-12 

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, start : 13-9 

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 start: 22-8 

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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