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Wat te doen bij 
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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 4 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 28 augustus t/m zondag 9 oktober 2016 

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

Bij de kerkdiensten 
Vanaf 18 september volgen we de lezingen over de Jakob- en Jozefcyclus uit Genesis 
25-50. Het zijn basisverhalen, parels uit de antieke verteltraditie, die raken aan 
wezenlijke geloofsthema’s. Het is dan ook niet voor niets dat deze verhalen in vrijwel 
elke kinderbijbel te vinden zijn. Door de eeuwen heen hebben ze ook veel schrijvers, 
schilders en andere kunstenaars geïnspireerd tot steeds weer nieuwe hertalingen en 
bewerkingen. 
 

28 augustus – 11e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Stichting stoelenproject De Duif 
  (wordt verdubbeld door de Diaconie) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : vakantie 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 24:17-22, Lukas 14:1,7-14 
 
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Dat is helaas maar 
al te waar, maar … niet in het Koninkrijk van God! Daar gelden andere regels. 
Daar worden de laatsten de eersten en de eersten de laatsten. Jezus is te gast 
bij een farizeeër. Ze houden hem in de gaten, maar Hij zijn tafelgenoten óók en 
Hij ziet hoe ze zich gedragen. In een gelijkenis maakt hij duidelijk wat 
gastvrijheid inhoudt. 
 
01 september 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

04 september – 12e zondag van de zomer, Startzondag ‘Deel je leven’ 
(Voorbereidt door de jeugdkerk m.m.v. All Together) 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Numeri 13:1-13 
 
Nu bijna een jaarlang komen de jongeren bij elkaar in de jeugdkerk. Voor de 
zomervakantie zijn we begonnen om deze dienst voor te bereiden. Met veel 
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plezier en een nieuwe kijk gingen we aan de slag. Als verspieders in een nieuw 
land, daar leek het op. Wat brengen ze mee? In ieder geval hun dynamiek en 
hun eigen leefwereld, die passen in het stramien van de traditie. Via de app 
worden de gebedsintenties verzameld en de preken zijn kort, maar wel meer dan 
een. All Together begeleidt de samenzang en zo maken we een start van het 
nieuwe seizoen. 

 

11 september – 13e zondag van de zomer 
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 : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 32:7-14, Lukas 15:1-10 
 
Het verhaal van Exodus is verrassend. Een God die zich bekeert, dát zie je niet 
veel. Veel goden en grootheden weten maar al te goed hoe het verder moet. De 
Eeuwige zoekt het gesprek, de ontmoeting met mensen: met geduld en mildheid 
voor de ander, voor mensen die de verkeerde weg kiezen of, zo zegt het 
evangelie, voor wie zo ver weg is, dat er geen terugkeer mogelijk is. God laat 
zelf zien: het is geen schande om terug te keren op de schreden van je boosheid 
of je afwijzing. 

 

18 september – 1e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Anne Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 25:19-34, Lukas 16:1-17 
 
Een bekend verhaal van Jakob en Esau, en tegelijk, als het lukt om vrij van alle 
beelden het als nieuws te lezen, merk je: wat een fenomenaal verhaal! In enkele 
zinnen worden karakters neergezet, familieverhoudingen geschetst en de lijnen 
naar de toekomst uitgezet. Het is grootse literatuur. Het begint met de vraag: wie 
is de eerstgeborene? Wat je ziet is het niet en wat het is zie je niet zo snel. 
De eerstgeborene is niet gewoon degene, die volgens de wetten van de natuur, 
als eerste wordt geboren. Er zijn allerlei complicaties en het is duidelijk dat er 
maar één is die bepaalt wie de eerstgeboren zoon is, en dat is de Eeuwige. Hij is 
degene die alles stuurt en leidt, zo wordt ons verteld. 
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25 september – 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer 
Collecte : Kerk in Actie - Noodklok voor kerken in Syrië 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 28:10-22, Lukas 16:19-31 
 

De Jakobsladder. Jakob is gaan liggen en slaapt in. Hij droomt van een ladder 
waarlangs Gods engelen op- en afgaan. De ladder is zo ‘opgesteld’ op het land 
van de aarde, dat zij met het hoofd de hemel raakt. In zijn droom is er een 
wonderlijke verbinding tussen de aarde en de hemel. Hoe zal Jakob de weg 
vinden om als mens vrucht te dragen, om de aardbodem tot een heilige plek  
– een ‘Makom’ – van God te maken? Dit gaat niet zonder zijn broeder … de weg 
echter zal lang zijn. 

02 oktober – 3e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 29:1-30, Lukas 17:1-10 
 

De bedrieger bedrogen: met hulp van zijn moeder Rebekka heeft Jakob de 
zegen als eerstgeborene van zijn vader gekregen en niet zijn broer Esau. Jakob 
slaat op de vlucht. Hij wordt naar Rebbeka’s familie gestuurd om een vrouw te 
zoeken, zoals Abraham dat eerder voor Isaak heeft laten doen. Jakob geeft alles 
op en gaat naar het land Charan. Bij de bron is een eerste ontmoeting en Jakob 
wordt verliefd. Alles loopt echter anders … 
 
06 oktober 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

09 oktober – 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : De Regenboog Groep 
  (Wordt verdubbeld door de Diaconie) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen      : Genesis 32:23-33; Lukas 17:11-19 
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Het is ondertussen een traditie geworden. Begin oktober starten we met de actie 
‘schoenendoos’. De kinderen van de kinderkerk vertellen er meer over.  
We komen bij een ander oerverhaal in de bijbel: Jakob vluchtend voor zijn broer, 
brengt zijn familie de grens over maar blijft zelf nog een nacht bij de Jabbok. Dit 
verhaal is de tegenhanger van de droom bij Bethel, toen verliet hij Kanaän en 
ging de zon onder, nu keert hij terug en gaat de zon over hem op. Toch komt hij 
niet ongeschonden uit de nachtelijke ontmoeting. Het leven laat zijn sporen na. 

 Van de predikant 

Oecumene en 500 jaar reformatie 
Met het komend seizoen maken we ons op naar de herdenking en het vieren van 
500 jaar reformatie. Maarten Luther en de andere Reformatoren hebben een 
vernieuwing gebracht, die zeer ingrijpend is geweest voor de kerk destijds. 
Luther wilde de kerk hervormen en geen nieuwe kerk stichten. Eén in Christus 
bleef zijn doel. Het is de drijfveer achter de oecumene en zo denk ik zelf, 
noodzaak om als Christenen antwoorden te vinden en te geven aan de 
maatschappelijke vragen. Antwoorden vanuit wat ons verbindt. In het komend 
jaar zijn er in het land verschillende lezingen. Ik wijs al vast op de landelijke 
oecumene lezing op 13 januari in Utrecht, waarin de rooms-katholieke theoloog 
dr. Hendro Munsterman ingaat op de reformatie als uitdaging voor protestant en 
rooms-katholiek. Ook de gebedsweek speelt er op in, dit jaar voorbereid door 
Christenen in Duitsland met het thema: ‘de liefde van christus laat ons geen 
rust’. De oecumenische taakgroep is hier in Montferland actief. Er zijn plannen 
om samen met de actieve mensen in Zeddam en ’s-Heerenberg nieuwe stappen 
te zetten. Zo willen we een avond organiseren waarin we op geloofsgebied in 
gesprek gaan met een Imam uit Doetinchem. Het zoeken van de dialoog is een 
belangrijke bijdrage aan een leefbare samenleving. Mocht u zin hebben om uw 
steentje bij te dragen, laat het ons weten! 

Ontmoeting met jonge Israëli en Palestijnen in april 2017- Ga je mee?! 
We zijn uitgenodigd om de jonge mensen te bezoeken die vorig jaar hier in 
Didam hun verhaal hebben verteld. Hun inzet is om het gesprek gaande te 
houden in hun landen met elkaar. Dat is niet eenvoudig en de Stichting COME 
zet zich in om hier de randvoorwaarden te scheppen in de vorm van seminars 
die plaatshebben op voor ieder onbekend terrein, op Cyprus. De verhalen waren 
indrukwekkend en we werden deelgenoot van de kleine stappen van verzoening 
die voor de enkeling levensbepalend zijn. Met veel dankbaarheid kijken de 
jongeren terug op hun ontvangst in Didam. Zo ontstond het idee voor een 
tegenbezoek, dat de vorm krijgt van een zeer bijzondere reis. In april (20-30 april 
2017) zijn we 5 dagen te gast in Bethlehem en slapen we met z’n tweeën in 
gastgezinnen. We gaan verschillende vredesprojecten bezoeken en delen voor 
een aantal dagen het leven in de gezinnen met zo mogelijk veel leeftijdsgenoten. 
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Daarna vertrekken we via Jeruzalem en Tel Aviv naar Nes-Ammim waar we ook 
5 dagen overnachten. Nes-Ammim is een echt dialoogdorp, dat een brugfunctie 
vervult in de dialoog, religieus gezien tussen Joden, Christenen en Moslims en 
politiek gezien tussen Joden en Palestijnen. Maaike Hoffner, die de reis 
inhoudelijk begeleidt, heeft hier jaren gewoond. 
  
De reis wordt door een aantal bijeenkomsten vooraf voorbereid. Je maakt daarbij 
niet alleen kennis met elkaar maar ook met de situatie in de landen zelf en de 
problematiek waar de jonge mensen dagelijks mee te maken hebben. 
  
We willen met een groep van 15 deelnemers op pad gaan samen met de PKN-
gemeente in Bathmen. Leeftijd van de deelnemers +/- 20-30 jaar. We streven 
ernaar om de kosten laag te houden en zijn bezig met subsidies bij de landelijke 
kerk. Zo hopen we dat de bijdrage van de deelnemer zelf mogelijk onder de 
€ 1000 kan blijven.  
Vooraf en bij terugkomst is het de bedoeling om ook de gemeenschap over deze 
reis te vertellen, de ervaringen te delen. Het zal een onvergetelijke tijd worden, 
ook al zijn het maar 10 dagen. Ontmoeting met de mensen op hun woonplek is 
zeer bijzonder.  
Heb je interesse om mee te gaan, neem dan contact op met Kim van der Knijff 
(kimknijff@outlook.com) of met mij (dominee@pkn-didam.nl). 
 

Doop 
Met veel vreugde kijken we uit naar de doop van Sef Brandwacht op 9 oktober, 
zoon van Marc en Sanne. De doop is een bijzonder moment waarin we vieren 
dat ook dit mensenleven staat onder de zegen van de Eeuwige. Wat in zijn leven 
ook gebeurt hij mag erop vertrouwen dat hij gedragen wordt door God zelf. 
Misschien dat Sef zijn doop zichzelf later herinnert, het water op zijn hoofd, de 
klanken van het orgel, het plezier van de mensen. In ieder geval zijn er foto’s en 
verhalen van mensen die hem vertellen dat hij welkom is en zijn vragen mag 
stellen in zijn zoektocht door het leven en de keuzes die hij daarin zal maken om 
te worden wie hij is, te ontdekken welk wonder in hem schuilt. 
 
‘Gij die toekomst schept, 
wij danken U voor onze kinderen 
in wie Gij onze hoop levend houdt. 
Wij bidden U 
dat zij hun weg zullen vinden 
in deze haastige wereld 
en goede keuzes maken 
in het vele dat op hen afkomt, 
dat zij de waarde wegen van wat zij meekrijgen 
en daarin de grondtoon van de liefde ervaren’   
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Oogstdankviering als openluchtviering 11 september 14 uur ‘Carpe Diem’ 
We zijn gevraagd door de LTO om dit jaar de oogstdankdienst 
mee vorm te geven dat in het teken staat van ‘Carpe Diem’, 
pluk de vruchten van de dag. Dat doe ik graag. We zijn te gast 
bij familie Hupkes, Heesweg 1. Na de viering zullen zij een 
rondleiding geven over hun bedrijf. Mooi om op zondag middag 
met de fiets of met de auto te komen, in dankbaarheid met 
elkaar stil te staan wat oogst betekent, biddend en zingend en 
elkaar daarna te ontmoeten. Welkom! 
 

Een tevreden mens 
geniet van de dagen die hij krijgt.  
Wie teveel verwacht 
en te veel eisen stelt, 
trekt zichzelf donkere wolken aan 
en maakt zijn eigen kwade dagen. 
  

Carpe Diem 
Zie de zon, niet de wolken. 
Geniet van de kleine dingen om je 
heen. 
En al heb je niet altijd een keuze 
maak je hart niet tot een steen. 
pak de dagen zoals ze komen 
en ruik de bloemen als ze er zijn. 
en koester die kleine momenten 
waarvan je weet; Wat was ‘t fijn! 
  
Zo beginnen we een nieuw seizoen met de startzondag 4 september. Dit jaar 
wordt de viering ingevuld door de jongeren in onze gemeenschap. Sinds 
Pinksteren zijn ze hiermee bezig. Hoe beleven zij hun geloven? We willen ons 
door hen laten inspireren en nieuwe wegen begaan: ‘Deel het leven’ is het 
landelijke thema waar we dan in de middag met elkaar verder op een luchtige 
manier voortborduren. Elders in het kerkblad ziet u de uitnodiging.  

ds. Annette Melzer 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van Kerkrentmeesters 

Graven en Grafrechten 
 
De graven, urn-graven en urn-nissen worden altijd uitgegeven voor een periode 
van 20 jaar. 
 
Pas liepen we een keer over de begraafplaats en er vielen ons een paar dingen 
op. 
Ten eerste de mooie haag, die we van het voorjaar geplant hebben.  
Ten tweede dat er een groot aantal graven en urnen zijn, waarvan de 
grafrechten al geruime tijd verlopen zijn. 
We zagen ook graven, waarvan je kan zien dat er geen zorg meer aan wordt 
besteed. 
Nou weten wij natuurlijk ook wel dat men daar niet zo gauw op let, maar wij 
willen dit punt natuurlijk wel even onder uw aandacht brengen.  
Grafrechten worden voor een periode van 20 jaar “gekocht”.  
Eeuwigdurende grafrechten bestaan niet (meer). Dat is bij alle begraafplaatsen 
het beleid, dus ook bij onze begraafplaats. 
Dat betekent dat graven of urn-nissen, waarvan de rechten niet verlengd 
worden, geruimd worden. 
De familie of erfgenamen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de rechten 
worden verlengd. 
Dus als men een graf of urn-nis wil behoeden voor ruiming, dan moet men 
contact zoeken met het CvK en opnieuw grafrechten betalen. 
Bij de graven op onze begraafplaats waarvan de rechten zijn verlopen, hebben 
wij een waarschuwingsbordje geplaatst, met het verzoek contact op te nemen 
met het CvK. 
 
We hopen dat bovenstaand duidelijkheid geeft. 
Mochten er toch vragen zijn, dan kan men zich schriftelijk wenden tot: 
 
College van Kerkrentmeesters 
Postbus 82, 6940 BB Didam 
E-mail: kerkrentmeesters@pkn-didam.nl 
 
Ook voor het verlengen van grafrechten kan dit adres gebruikt worden. 

Jet de Lange en Gijs Blom 
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Werkgroep collecten 

Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
 
4 september - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Een zichtbare kerk is een kerk dichtbij. Dat is het motto van pioniersplek Buurtvrij 
in Zeist. De kerk heeft een plaats in te nemen in de samenleving. Buurtvrij heeft 
als missie lokale kerken te helpen, er te zijn voor gezinnen in hun eigen wijk, 
waar nodig en waar mogelijk. Samenwerken met andere kerken en 
maatschappelijke organisaties is daarbij een uitdrukkelijke wens. Voor Buurtvrij is 
een missionaire kerk een kerk waar diaconaat en evangelisatie hand in hand 
gaan. Met deze collecte helpt u deze en andere pioniersplekken op een 
vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 
 
11 september - Collecte Jeugdwerk  
Geconcentreerd tuurt Mark naar het scherm van zijn laptop. Wat wordt zijn 
volgende missie? De spanning is van zijn gezicht af te lezen. Logisch. Samen 
met 6.000 andere jongeren is hij in een heftige strijd verwikkeld: Sirkelslag. 
Tijdens dit jaarlijkse evenement van JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk, spelen tieners door het hele land tegelijkertijd een online spel rond 
maatschappelijke thema’s. Waar komt jouw kleding vandaag? Hoe kun je goed 
omgaan met de schepping? Sirkelslag is een succes: ieder jaar doen weer meer 
jongeren mee. Voor gemeenten een mooie tool om jongeren aan te spreken en 
te betrekken. JOP zet de collecteopbrengst onder meer in om het aantal 
deelnemende groepen te laten stijgen van 630 naar 700!  
 
18 september - Collecte Vredeswerk 
De wereld staat in brand. We zien beelden van mensen die voor bruut geweld 
moeten vluchten. We horen verhalen van mensen die nergens welkom zijn of 
niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door 
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in 
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de 
Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële 
steun voor. Doet u mee? 
 
2 oktober - Collecte Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de 
eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De verhalen 
van Jezus zijn alleen goed te begrijpen als we de Joodse achtergrond kennen. 
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Het 
gesprek met en over Israël zal daarom nooit ophouden. Om dit gesprek te 
voeden en onze verbondenheid concreet te maken, ontwikkelt de Protestantse 
Kerk toerustingsmaterialen, geeft een blad uit en organiseert landelijke 
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bijeenkomsten en studiereizen naar Israël. Uw steun maakt dit werk mede 
mogelijk. 

Opbrengst collecten  
 
03 juli Avondmaalcollecte COME  € 54,25 
  Jeugdwerk (JOP)   € 38,20 
  Werk in eigen gemeente  € 42,85 
 
10 juli Algemeen diaconaal werk  € 31,99 
  Werk in eigen gemeente  € 28,65 
 
17 juli Algemeen diaconaal werk  € 60,22  
  Werk in eigen gemeente  € 45,31 
 
24 juli Algemeen diaconaal werk  € 30,05 
  Werk in eigen gemeente  € 29,25 
 
31 juli Algemeen diaconaal werk  € 49,27 
  Werk in eigen gemeente  € 42,87 

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. 
 

Werkgroep inzameling gelden 

Kerkbalans 2016 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.984,--  Tot heden (1 aug) hebben we  € 30.317,-- 
mogen ontvangen.  

Solidariteitskas 2016 
In mei hebben alle belijdende leden en alle doopleden ouder dan 21 jaar een 
brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te betalen voor de 
solidariteitskas. Tot nu toe is € 1.960,-- op de rekening van de kerk 
bijgeschreven. In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die 
deze bijdrage nog niet hebben voldaan. 

Wim Kooijman 
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College van Diakenen 
 Actieweek - Versterk de kerk in het Midden-Oosten – Syrië 

Vluchtelingen 
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 
miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. 
Ook de kerken worden zwaar getroffen. Tweederde van hun leden is gevlucht, 
weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn 
overstroomd met vluchtelingen. 
 
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp 
met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt 
eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze 
stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. 
 
Kerk in Actie Utrecht luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons 
gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Samen zijn we 
de kerk in actie en willen we delen van wat ons gegeven is. Steun de kerk in het 
Midden-Oosten tijdens de actieweek van 17 t/m 25 september. 
 
In de kerkdienst van 25 september zal de collecte gehouden worden voor deze 
speciale actie. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 

Stichting Stoelenproject De Duif 
Op 28 augustus a.s. is de collecte bestemd voor het Stoelenproject in Arnhem. 
De stichting verzorgt gedurende de wintermaanden een laagdrempelige 
nachtopvang voor dak- en thuislozen in de regio Arnhem. Per nacht biedt het 
aan zo’n 20 mensen gratis een dak, warmte en iets te eten. 
 
Inmiddels is het onderkomen van het Stoelenproject deze zomer verbouwd voor 
bed-bad-brood-opvang van asielzoekers die door omstandigheden geen 
paspoort meer hebben. Zij komen niet in aanmerking voor opvang in een 
asielzoekerscentrum. 
 
Er zijn strenge huisregels voor dit Stoelenproject. Geen alcohol, drugs, geweld, 
wapens of discriminerende opmerkingen. 
Dit project is vooral afhankelijk van bijdragen van kerkelijke en maatschappelijke 
instellingen en van particulieren. 
 
De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de diaconie. 
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Toelichting bij de collecte van 9 oktober 
Op 9 oktober is de collecte bestemd voor De Regenboog Groep in Amsterdam. 
De Regenboog Groep ontfermt zich over dak- en thuislozen en andere mensen 
die op uiteenlopende manieren moeite hebben om mee te komen in de 
samenleving. Inmiddels zijn er al 8 inloophuizen en in 2015 zijn al meer dan 
10.000 mensen geholpen. 
 
De Regenboog Groep is voor een groot deel afhankelijk van donateurs en deze 
organisatie stelt kwaliteitseisen aan hun vrijwilligers, die speciaal opgeleid 
worden om iemand met complexe problemen als verslaving en schizofrenie te 
helpen. 
 
De opbrengst wordt door de Diaconie verdubbeld. 

Nees Biemond 
 

-Werkgroep 

Indonesische maaltijd 
 
De werkgroep Kerk in Actie organiseert op 6 oktober 2016 uur een gezellige 
maaltijd. De avond begint om 18.00 en zal ongeveer tot 20.00 uur duren. 
  
Op deze avond wordt een authentieke Indische maaltijd verzorgt door Paulina 
van Grol en de leden van de Werkgroep Kerk in Actie in samenwerking met een 
aantal jongeren.  
  
De kosten zijn €15,00 p.p. (incl. 2 consumpties) en de opbrengst komt ten goede 
aan het project COME, met name de voor april geplande reis van de jongeren uit 
onze kerk naar Israël onder begeleiding van Stichting COME. 
Mw. Maaike Hoffner, projectleidster van de Stichting COME is uitgenodigd als 
gastspreekster. 
  
Wilt u deelnemen aan deze avond, dan kunt u zich tot 1 oktober 2016 opgeven 
via de intekenlijst (in de hal bij de zijingang van onze kerk) of via de e-mail bij: 

 Lucie Vermeulen (zebravt@planet.nl)  of  

 Lieuwe Verhaag (lajverhaag@kpn.nl) 
  
Wij kunnen u deze maaltijd en het doel van harte aanbevelen. 

Pieter van den Berg 

mailto:zebravt@planet.nl
mailto:lajverhaag@kpn.nl
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Oecumenische Bijbelcursus 2016-2017 
 
Komende winterhalfjaar is er in Didam eens per maand op de woensdagavond 
een Oecumenische Bijbelcursus. Deze wordt gegeven door ds. 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 e-mail: 
lochernap@gmail.com, of telefonisch: 0316-223149. 
 
De Bijbelkring vindt plaats op de volgende woensdagen om 19.45 uur: 
5 oktober, 2 november en 7 december 2016; 
4 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april 2017. 
 
Namens de Oecumenische werkgroep, 

Feike Tiel Groenestege 
 
 
 

mailto:lochernap@gmail.com
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De Oecumenische Taakgroep 

 
De Oecumenische Taakgroep Didam is op zoek naar versterking van het team. 
Ons team bestaat momenteel uit Annette Melzer (Dominee PKN Didam), Ben 
Aarsen (Pastoor RK H. Gabriëlparochië),  
Feike Tiel Groenestege (PR krant/RK), Sandra Korte (Alg.lid/RK), Wim Locher 
(Voorzitter/PKN) en Dorien Schlief (Secr./ RK). 
Omdat we een Oecumenische groep zijn zou het fijn zijn als er zich mensen 
willen opgeven vanuit de protestantse gemeenschap. 
  
Is uw interesse gewekt?? Neem dan contact op met een van onze 
taakgroepleden. 

Dorien Schlief 
 

Inloopmiddag 
  
Hoewel het nog enige tijd duurt willen we nu alvast uw aandacht vestigen op de 
eerstvolgende inloopmiddag. 
 
De datum is 27 oktober, tijd zoals gebruikelijk vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur. 
We hebben al enkele toezeggingen voor het komende seizoen van mensen die 
ons iets willen komen vertellen over bijzondere vakantiereizen. 
 
Dus noteer vast de datum en als u nog nooit geweest bent en toch interesse 
hebt, loop dan gerust binnen in de kerk. Koffie, thee en frisdrank staat voor u 
klaar. 
  
 Jan Hagen, 
 Tel. 0316-223357 
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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 geloofgemeenschap 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 

E-mail: pastoraat@pkn-didam.nl 

Dieneke Ros 
 
  

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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Wegens succes herhaald! 
De cursisten van de cursus ‘icoon schilderen’ hebben het zo geweldig gevonden 
dit te doen, dat een aantal door willen gaan met een vervolgcursus. 
Hier gaan wij in september mee beginnen. Deze cursus is voor iedereen 
bedoeld. Dus als u belangstelling hiervoor heeft bent u van harte welkom! 
Vanaf 24 september gaan we, eens in de twee weken, een zaterdag aan onze 
icoon werken. Dit alles staat onder de kundige begeleiding van Jos Bentert uit 
Noord-Deurningen. 
 
Heeft u nog nooit geschilderd? Altijd al willen doen? Aarzelt u omdat u denkt: dat 
kan ik toch niet? Geef het eens een kans. Het resultaat is bij iedereen geweldig. 
Mislukken is uitgesloten!  

    
         De 1e les                         De 4e les                 Het eindresultaat 
 
Deze icoon is gemaakt door iemand die nog nooit heeft geschilderd! 
 
U kunt zich per e-mail opgeven bij Trudi Boelee: gboelee@hotmail.com 
De kosten zijn, € 210, dit is inclusief de icoonplank, verf, bladgoud, koffie en 
thee. De lunch wordt zelf meegenomen. 
 
De kwasten, van eekhoornhaar, kunt u zelf meenemen, of kopen bij de heer 
Bentert. Zij kosten €12,50. 
 
Uiterste datum van opgave is woensdag 9 september 2016. 
       Trudi Boelee 
 
 
 

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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STARTZONDAG 
 
 
 

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.  
 
De dag ziet er ongeveer zó uit!  

 
10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:    koffie met wat lekkers erbij 
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!) 
 

De Evenementencommissie 

https://www.google.nl/search?biw=1920&bih=985&tbm=isch&q=eerlijk+delen&sa=X&ved=0ahUKEwiI15nH-evNAhVD6xoKHS79CIsQhyYIJw
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Personalia 

Bedankje 
 
Beste mensen, 
 
Na een kort verblijf in het ziekenhuis en twee maanden revalidatie in De 
Ooiman (Doetinchem), heb ik mijn woning in de Leliestraat moeten 
verruilen voor een appartement in Tesma, waar ik nu sinds begin augustus 
woon. Het bevalt me hier goed en ik krijg alle zorg en hulp die ik nodig heb. 
 
Graag wil ik op deze manier al diegenen bedanken, die in de afgelopen 
maanden hun belangstelling hebben getoond d.m.v. kaarten, telefoontjes 
en bloemen. Uiteraard bent u van harte welkom op mijn nieuwe adres. 
Neem daarvoor even contact op met Connie. 
 
Met een vriendelijke groet, 

Dick Herstel 
 
 

Gevestigd 
 

 Dhr. H. Verhoef en Mevr. G. Verhoef-van Dolderen, Drostlaan 8 

 Mevr. M. Heijne, Oranje erf 25 
 

Verhuisd 
 

 Mevr. H.J. Radstake, van de Bongerd 13 naar Panhuis 1 

 Dhr. D. Herstel,   van Leliestraat 25 naar Tesma 26 

 Dhr. G.A.J. Blij,    van ’t Slag 2 naar Waverlo 31  
 

Vertrokken 
 

 Dhr. G. Zweers, Domela Nieuwenhuisstraat    12 

 
  
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
 

28 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
04 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
05 sept 14.00 uur Overleg vrijwilligers Meulenvelden diensten - Torenstraat 
08 sept 19.30 uur Diaconie 

11 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
12 sept   Triduüm bij Jan & Jan 

13 sept   Triduüm bij Jan & Jan 

18 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W.H. ten Boom, Didam 

25 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. H. Günther-van Dijk, 
   Deventer  
02 okt 10.00uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 
06 okt 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen, 
    Doetinchem 

09 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
11 okt 20.00 uur Regionaal overleg Pastoraat 
13 okt 19.30 uur Diaconie 
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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 27 oktober, 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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