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

 

Geloven in de kracht van delen 
 
Kom hier ik wil je iets zeggen 
blijf daar niet langer staan 
kom hier dan zal ik het je uitleggen 
kom achter je sluier vandaan. 
 
We hebben je iets te geven 
wat we van Hem hebben geleerd 
een andere manier van leven 
waarin de angst niet meer regeert 
waarin de hoop blijft drijven 
als een lelie op een waterplas 
waarin de liefde het vaartuig is 
en het geloof het wijzende kompas. 
 
Al zijn we soms met velen 
op deze bank is plaats voor meer dan twee 
want wij geloven in de kracht van delen 
dus vaar maar met ons mee. 

 
Uit: Medemens 4 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 15 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 16 oktober t/m zondag 20 november 2016 

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

De zondagen van de herfst luiden het einde in van het liturgisch kerkelijk jaar en 
daarmee het nadenken over wat we in het geloof noemen de eindtijd. Een tijd 
waar onrecht wordt rechtgezet, vandaar dat veel teksten hiernaar verwijzen. Hoe 
lukt het ons met hulp van de Eeuwige om paden van vrede uit te zetten, te 
bewandelen en begaanbaar te houden.  
Het najaar is ook het moment waar we stilstaan bij onze verbondenheid met de 
natuur, de schepping en de dankbaarheid voor de oogst. Wie werkt op het land 
weet dat oogst nooit vanzelfsprekend is; wie leeft van de vruchten van het land 
leert dat we in dankbaarheid mogen kijken naar het werk van onze handen. 
De komende zondagen zetten we de lijn van Genesis voort. Op het rooster staat 
de verhalencyclus van Jakob en Jozef. Wie is de gezegende onder de broeders, 
de mensen? En welke taak rust op de schouders van de gezegende? Kan zich 
de vrede ontvouwen of wordt deze dwars gezeten door de jaloezie? En wat rest 
de mens dan te doen anders dan wegen zoeken om elkaar te verstaan? In die 
lijn is de stap naar de verwachting in de adventstijd gezet. Elkaar leren verstaan 
in het licht van hem die zal komen. We hebben de weken van de herfst om ons 
hierop voor te bereiden, God-zij-dank zijn er veel vruchten waar van geplukt kan 
worden. 

16 oktober – 5e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Mevr. A. de Kroon en mevr. A. Ketterink 
Kinderkerk : Roos de Kroon en Dewi van Grol 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 37:12-28; Lucas 18:1-8 
 
De mooie jas van Jozef maakt zijn broers jaloers, de veelkleurige mantel staat 
ongeveer gelijk aan een koningsjas. Wat zou de betekenis hiervoor zijn? 
Waarom zet Jakob deze zoon zo apart, zou hij niet weten hoe de anderen hierop 
reageren? Als Jozef door zijn vader naar zijn broers wordt gestuurd, ontspint 
zich een herkenbaar verhaal. Zij willen van deze zonderling af. In hun plannen 
gaan ze heel ver. En toch, zo zal blijken, is het leven veel complexer. 
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In de steppe van de moedeloosheid 
Een stem te horen die een richting wijst, 
Een kleine kiem te ervaren die bemoediging uitstraalt 
Door af te zien van existentieel onrecht. 
In het dal van het verdriet 
Een melodie te horen die tonen draagt van vrolijkheid, 
Op het vastgelopen pad van het klagen 
Het gevoel hebben dat er een leven is in dankbaarheid 
… 
Zou dat genade zijn? 
Laat, Eeuwige, ons zien, voelen, horen 
Dat wij in ons leven 
Van rivaliteit kunnen afzien ter wille van de toekomst, 
Opdat we elkaar in mildheid bejegenen. 

(A. Melzer) 

 

23 oktober – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mevr. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 39:1-20; Lucas:9-14 
 
Jozef wordt verkocht aan handelaren en komt uiteindelijk als slaaf terecht in 
Egypte in het huis van Potifar. Jozef weet zich in diens huis een plek te 
verwerven door alles wat hij doet. Als de vrouw van Potifar met haar macht Jozef 
wil dwingen om de grenzen van fatsoen te overschrijden, komt hij opnieuw in de 
‘put’ terecht. Potifar gelooft de verhalen van macht en Jozef komt in de 
gevangenis. Een verhaal met veel woede in zich. In de joodse traditie wordt 
getwijfeld of Potifar boos is op Jozef of op zijn vrouw. In de diepte van de 
gevangenis begint een nieuwe tijd. Ondanks alle onrecht blijft de Eeuwige Jozef 
trouw. 
 

Eeuwige, 
Soms lijkt het als hadden we geen keuze: 
Jaloezie, de ander die mij het goede niet gunt, 
Plannen die op hun kop komen te staan, 
Opnieuw moeten beginnen, 
Getekend door roddel en leugen, 
Ontwricht … 
Is dat leven? 
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Ik kan me er niet tegen verzetten, 
Ik kan de werkelijkheid niet opzijzetten 
… kan ik ze aannemen? 
Het lijkt wel alsof ik gevangen ben. 
 
Eeuwige, 
Wil met mij gaan, 
Help me om met de blik op U gericht 
De last van het leven te accepteren. 
Erop te vertrouwen dat U mij hebt gezegend 
En trouw blijft, wat de weg ook is. 

(A. Melzer) 

 

30 oktober – 7e zondag van de herfst, Oogstdankdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 41:1-27; Lucas:19:1-10 
 
In het boek Genesis spelen dromen een opvallende rol. Wie zijn die dromers en 
wat is de functie van hun dromen? Welke relatie met God wordt erin gelegd? De 
bekendste dromer én dromenduider in Genesis is Jozef. In de Jozefgeschiedenis 
komen drie keer twee dromen voor. De eerst twee droomt Jozef als hij 17 jaar is. 
Hij vertelt ze aan zijn broers … met vergaande gevolgen. De volgende twee 
dromen zijn in de gevangenis in Egypte van twee medegevangenen: de 
opperschenker en de opperbakker van de farao. Jozef legt uit. De laatste twee 
dromen zijn van de farao en is het aan Jozef om ze uit te leggen… ook dit heeft 
vergaande gevolgen. Het zal uiteindelijk leiden tot de weg van verzoening met 
zijn broers aan het eind van het boek. 
 

Dromer 
 
‘Dat kind is een dromer’ 
Zei de juf tegen mijn vader. 
‘Zo komt er niks van hem terecht. 
En bovendien valt hij andere kinderen 
Met zijn fantasieën lastig.’ 
 
Ik kon het niet helpen. 
Gedachten hebben geen touwtjes 
om ze aan een rekenboek te knopen. 
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De mijne vlogen 
door het open raam naar buiten 
of ik het wilde of niet 
en wat ik dan beleefde 
liet zich niet in taallesjes vangen. 
 
Tussen toen en nu 
ligt een smeltkroes van leed 
waarin ik ben veranderd. 
Vroeger cirkelde ik 
voortdurend om mijzelf. 
Ik droomde van aanzien en eer. 
Al die tijd schudde de juf aan mijn arm; 
‘Word wakker!’ 
 
Uiteindelijk kreeg ze gehoor! 
Sindsdien is God 
het centrum van mijn leven. 
Ik hoor Hem spreken 
in de dromen van wie mij raadpleegt. 
Ik ben meer wakker dan ooit! 
Mijn leven lijkt vruchtbaar. 
Ik ben een zegen voor anderen. 
Ik raap overal kansen op. 
En wat ik ook doe, 
het lukt. 

(M. van Beusichem) 

 
 
03 november 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

06 november – 8e zondag van de herfst, Allerzielen, gedenken van 
overledenen, m.m.v. De Cantorij 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mevr. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet en Colet Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Psalm 23; Matteüs 5:1-12 
 
We gedenken hen die zijn overleden, in onze gemeenschap en zo u wilt ook bij 
name degene die in uw eigen kring is overleden. Deze naam mag u aan de 
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scriba doorgeven. We ontsteken een licht en luisteren naar de cantorij. Een 
moment van stilte en inkeer. Centraal staan de zaligsprekingen. Het 
uitgangspunt is de heel bijzondere levenswijze waartoe Christus oproept. Als er 
mensen in de geschiedenis zijn geweest die daar op inspirerende wijze invulling 
hebben gegeven, mogen hun namen klinken. Onze tijd vraagt om voorbeelden, 
de traditie noemt deze mensen ‘heiligen’, in hun daden licht Gods heiligheid op. 
De laatste vergadering van de taakgroep pastoraat werd geopend door Herma 
ten Brinke met een bijzonder passend gedicht: 
 

IK zal er zijn. 
U zegt 
niet enkel tegen Mozes 
IK zal er zijn … 
zijn wie IK ben 
verborgen aanwezig 
haal IK je uit Egypteland. 
 
U zegt ook tegen mij 
IK haal jou 
uit het land van de angst 
weet wie jij bent 
al heb je dat 
Mij nooit gezegd. 
 
U zegt 
IK ken jou wel 
weet je gedachten  
voordat één woord 
is uitgesproken 
door jouw mond. 
 
U zegt 
welk pad 
jij ooit bedacht hebt 
voor jouw leven 
dat IK je gaf 
IK zal er zijn. 
 
Het enige 
wat IK vragen wil 
vertrouw mijn Zoon 
volg zijn voetsporen 
in het gebergte 
van jouw leven. 
 

(N. Siebel) 
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13 november – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
Ontvangstcommissie : mevr. M. Kooijman en mevr. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Genesis 45:1-15; Lucas 20:27-38 
 
De ontknoping: Jozef ontmoet zijn broers na al die jaren, hij maakt zichzelf aan 
hen bekend en redt hun leven. Gebroken verhoudingen werden hersteld. Dat 
thema past liturgisch in de tijd van het kerkelijk jaar waar het gaat om de ‘laatste 
dingen’, zoals het ‘laatste oordeel’ of de wederkomst van Christus, dan wel de 
‘opstanding der doden’ of het ‘Eeuwige leven’. 
 

O God, geef ons de moed van Jozef, 
Om wat ons in het verleden is aangedaan 
Door wie of wat dan ook –  
Te bedekken met gebaren van vergeving. 
Wij bidden voor families en gezinnen 
Waar de dingen fout gelopen zijn, 
Waar rancune of onbegrip 
Verwijdering heeft gebracht. 
Wij bidden om verzoening waar dat mogelijk is, 
Dat pijnen niet ontkend hoeven worden 
Maar ook kunnen worden gezien en genezen. 

(gebed gemaakt door L. Boot) 

 

20 november – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mevr. A. de Kroon en mevr. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 50:22-26 
 
We lezen het slot van Genesis, de epiloog. Hier wordt de balans van het boek 
opgemaakt. Het grote verhaal van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob 
loopt uit op het verhaal van Jozef en daarmee op het verhaal van Israël in 
Egypte. Jozef onderscheidt zich van de drie aartsvaders doordat hij beduidend 
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minder oud wordt. Nu komt hij aan het woord, het zijn zijn laatste woorden op 
zijn sterfbed. 
 

Beloofd is beloofd, God, ook bij U. 
En U belooft dat U ons thuisbrengt 
Als we verdwaald zijn, als we gevlucht zijn, 
Als we nog leven en ook daarna. 
Ga met ons mee God 
En breng ons telkens weer thuis bij U. 

( kindergebed gemaakt door M. Meijer) 

 
 

 Van de predikant 
 
De zondagen van de herfst nodigen ons uit om ook na te denken wat onze eigen 
oogst is dit jaar. Bij de herfst horen ook storm en regen, wind die de bladeren 
door de straten laat dansen, maar ook windstiltes – zo windstil dat de kruidige 
geur van bossen in je neus blijft hangen, dat mist en nevel kans krijgen om 
spinnenwebben in parelsnoeren te veranderen. Grijze, stille dagen, zonlicht met 
lage schaduwen, leven komt tot stilstand. De duisternis roept vergankelijkheid op 
– wat houdt het en wat zal sterven? Vergankelijkheid is in park, bos en tuin 
zichtbaar door het afsterven van planten en het verschijnen van paddenstoelen. 
Er is overal een overvloed van vruchten en bessen. Ganzen keren terug vanuit 
hun broedgebieden naar onze delta’s, waar ze zich in de winter voeden. … 
Kortom tijd om je langzaam stap voor stap naar binnen te keren. En dan begint 
straks de tijd van de verwachting. 
 

Oogstdankdienst 
Op 30 oktober vieren we weer de dankbaarheid voor het gewas, arbeid en 
visserij. Van ouds is de eerste woensdag in november de dankdag. Als u zich 
het nog herinnert, zijn we het seizoen gestart met het verhaal van de 
verspieders. Zij gingen uit op verkenning naar het Beloofde land en ze kwamen 
terug met de herfstvruchten, enorme trossen druiven, als bewijs dat het land 
vruchtbaar is en toekomst zal brengen. Ook wij delen in de vruchten. In 
zorgvuldig overleg heeft de taakgroep pastoraat namen verzameld van 
gemeenteleden die we een fruitbakje willen brengen. Zoals de vorige jaren wordt 
u uitgenodigd om één van de 25 bakjes weg te brengen en een klein bezoek te 
brengen aan een mede-gemeentelid. 
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Allerzielen 
De eerste zondag van november gedenken we de namen van hen die zijn 
overleden. Wilt u iemand bij name noemen, geef het door aan de scriba. Ook dit 
jaar zal er weer de mogelijkheid zijn om zelf een waxinelichtje aan te steken. 
Gedenken is stilstaan bij iemands leven, bij de mooie dingen en van daaruit ook 
het menselijke onvermogen te zien. Wat blijft bewaard en van belang is voor de 
toekomst en wat laten we achter, dragen we aan God op met de vraag: maak de 
last voor mensen lichter. We lezen traditiegetrouw uit de zaligsprekingen: 
‘gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden’. 
 

In memoriam  

In memoriam Wim Janssen ‘in het huis van mijn vader zijn vele kamers’. 
 
Met deze Bijbeltekst namen we afscheid van Wim. Hij had in de laatste maanden 
deze tekst uitgezocht. Vele kamers en dat mag ook, want ieder mens heeft in 
zijn eigenheid een unieke plek bij God. Wordt gezien in zijn talenten in zijn 
onvermogen. God zal het rechtzetten. Niet één mens is hetzelfde, dat is juist het 
wonder van de schepping. Sterker nog … wie ík ben, wie ik mag zijn in de 
liefdevolle ogen van de Eeuwige is uniek en wordt zichtbaar op twee lijnen. Mijn 
hoogst eigen verhouding tot de Eeuwige, mijn eigen geloof én mijn manier om 
met mensen samen in het leven te staan. In beiden mag ik worden wie ik ben.  
Wim droeg en werd gedragen door de Eeuwige zelf. Het leven in al zijn 
complexiteit leert ons wat uiteindelijk werkelijk waardevol is.  Voor Wim was dit 
niet zomaar het leven, maar het samen-leven, en ieder die hem na stond wist, 
dat je samen-leven echt moet, maar ook mag leren. Als dit lukt krijg je er veel 
voor terug en zaai je voor de kinderen van de toekomst. 
 

Ontmoetingsdag voor allen die geraakt zijn door kanker  
Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een 
ontmoetingsdag voor iedereen, die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dag 
staat in het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en 
(geloofs)bemoediging en wordt gehouden op maandag 7 november a.s. van 
10.30 uur tot 15.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bentincklaan 7, 6865 WC 
Doorwerth. 
 
Het doel van deze dag is om mensen, die door kanker worden geraakt, te 
ondersteunen aan de hand van het thema ‘Zin in Leven?!’. De dag heeft een 
afwisselend programma, gericht op de impact van kanker en de levens- en 
zingevingsvragen die deze ziekte oproept. Vragen die zich genadeloos kunnen 
opstapelen en die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu 
verder? Waar kun je heen met vragen: Waarom overkomt mij dit? Waar is God? 
Hoe pak ik het leven weer op? Hoe geniet ik van het leven? Het is balanceren 
tussen gevoelens van machteloosheid, zinloosheid, verdriet, maar ook van 
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moed, verbondenheid en doorzettingskracht. Het thema ‘Zin in Leven?!’ wordt in 
verschillende vormen uitgewerkt. Ook is er volop gelegenheid om elkaar, onder 
het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoeten. De dag wordt 
geleid door Dorien Koetsier, de creatieve workshop wordt verzorgd door 
Henriëtte Brilman. Beiden zijn zeer deskundig en weten vanuit eigen ervaring 
wat het betekent om te leven met kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen 
is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.  
 
Meer informatie? Aanmelden? 
Wij nodigen geïnteresseerden hartelijk uit om, alleen of met anderen, 7 
november om 10.30 uur naar de Ontmoetingskerk in Doorwerth te komen. Er zijn 
geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden. Meer 
informatie? Direct aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-
mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.  
 

Herfstvakantie 
In de week van 17 oktober heb ik vakantie. Namens de landelijke stichting Oost-
Europa vertrek ik met een collega om les te geven in Praag. Een prachtige stad 
met veel cultuurgoed maar ook de nodige pastorale vragen. Spannend om 
elkaar rondom deze vragen te ontmoeten en de Schrift te lezen. 
 

ds. Annette Melzer 
 
 

Rondom de kerkenraad 
 

Op 31 oktober begint het jubileumjaar waarin de Protestantse 
Kerk viert en herdenkt dat 500 jaar geleden de Reformatie 
begon. Precies 1 jaar later zal het 500 jaar geleden zijn dat 
Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de 
kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in 
het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van 
Europa. In oktober hopen wij ds. Günther weer in ons midden 
te hebben die hier opnieuw bij stil zal staan.  

 

Plaatsing in memoriam in SAMEN 
Zoals geboorte bij het leven hoort, zo hoort afscheid nemen van dierbaren daar 
ook bij. Onlangs kwam er een verzoek bij de kerkenraad of er een in memoriam 
in SAMEN geplaatst kon worden. Zo’n bijdrage aan SAMEN kan heel gevoelig 
liggen en lang niet altijd stelt de familie daar prijs op. Aan de andere kant lijkt het 
ons goed om ruimte te geven als de familie daar wel prijs opstelt. De kerkenraad 



13 

heeft dan ook besloten dat het plaatsen van een in memoriam toegestaan is 
indien de familie de bijdrage zelf heeft aangedragen of heeft goedgekeurd. 
 
Op deze plaats wil ik Arja de Kroon bedanken voor het werk dat zij 7 jaar als 
pastoraal medewerker heeft gedaan. Zij is hiermee gestopt, omdat ze het wat 
rustiger aan wil doen. We vinden het natuurlijk heel jammer, maar ook 
begrijpelijk. Een mens kan nu eenmaal niet alles. Arja, nogmaals bedankt voor 
wat je hebt gedaan en de wijze waarop. 
 
In oktober is Jan Wes aftredend als ouderling-kerkrentmeester. Jan is de 
afgelopen 4 jaar lid geweest van de synode waarvoor wij hem dankzeggen. Aan 
het synodewerk is een einde gekomen, maar Jan heeft aangegeven dat hij 
bereid is om nog 4 jaar als diaken te fungeren. Wij zijn blij dat hij dit wil doen. Dit 
is aanleiding geweest voor het volgende: Marijn de Kroon heeft aangegeven 
graag naar het CvK over te stappen. Dit zou betekenen dat hiermee het CvK 
weer volledig zou zijn. De kerkenraad heeft hiermee eind september ingestemd. 
De datum van de bevestiging en herbevestiging moet nog worden vastgesteld. 
Dit voornemen zal, naast dit bericht in SAMEN, in de kerk worden afgekondigd. 
 
Ondanks bovenstaande zijn hiermee de zorgen rondom het invullen van 
ambtsdragers niet verdwenen. In tegendeel, want onze enige ouderling, Dieneke 
Ros, heeft aangegeven na een periode van tien jaar zeer trouwe dienst, begin 
volgend jaar, te willen stoppen als ouderling die het pastoraat coördineert. 
Gelukkig duurt het dus nog even zodat er nog enige tijd is om een opvolger te 
zoeken. De noodzaak voor versterking op dit vlak is er al langer. In de afgelopen 
tijd hebben we al diverse mensen benaderd. De situatie is nu dat het líjstje 
namen, dat was opgesteld op basis van voorstellen vanuit de gemeente en de 
kerkenraad zelf, leeg is. Bovendien hebben wij de afgelopen vergadering geen 
nieuwe namen voor dit lijstje kunnen bedenken. Het hoeft geen nadere uitleg dat 
een kerkenraad zonder ouderling niet alleen incompleet is, maar ook gevolgen 
zal hebben voor het functioneren van het pastoraat. Wij doen dan ook opnieuw 
een beroep op u om niet alleen met nieuwe namen te komen, maar vooral om te 
overwegen zelf voor bijvoorbeeld twee jaar dit werk op te gaan pakken. Als u 
meer wilt weten dan kunt u uiteraard bij Dieneke terecht.  

Johan Boelee 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 15 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van Kerkrentmeesters 
 

Werkgroep collecten 

Nieuwe collectebonnen 
Met ingang van 1 januari 2017 geeft het College van Kerkrentmeesters nieuwe 
collectebonnen uit. Een vel (blauwe) bonnen kost € 20,00 en bevat 10 bonnen 
van € 0,75 en 10 bonnen van € 1,25. 
 
Het aandeel bonnen in de opbrengst van de zondagse collecten bedraagt op 
jaarbasis circa 25%. Zo is, in de periode september 2015 - augustus 2016, een 
bedrag van € 1.857,00 aan bonnen ontvangen.  
 
De huidige groene bonnen, € 15,00 per vel, zijn in gebruik sinds 2002. Omdat we 
bijna door de voorraad heen zijn, is het nu een geschikt moment om na 14 jaar 
de waarde van de bonnen aan te passen. De in uw bezit zijnde 'oude' bonnen 
kunt u natuurlijk gewoon opmaken. 
 
De uitgifteprocedure verandert niet. De collectebonnen worden uitgegeven tegen 
contante betaling of na overmaking op rekeningnummer:  
NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te Didam. 
 
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
16 oktober - Wereldvoedseldag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite voldoende 
voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners 
aan het verbeteren van de levensomstandigheden. Mensen leren hoe ze 
braakliggende grond weer kunnen bewerken, hoe ze met nieuwe 
landbouwtechnieken hun opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten 
op de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een geit of buffel om melk 
te produceren of om in te zetten als ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,- krijgt 
een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 400,- krijgt een gezin 
een buffel. Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen, die in april 
2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks leven 
weer op te pakken. 
 
30 oktober - Collecte Kerk in Actie (Hervormingsdag) 
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. De 
organisatie JPRM helpt mensen hun verschillen te overbruggen door samen te 
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werken aan de ontwikkeling van hun dorp. Onder begeleiding van JPRM leggen 
christenen en moslims, oud en jong, vrouwen en mannen, samen een waterput 
of weg aan. Die samenwerking zorgt voor saamhorigheid. JPRM geeft daarnaast 
lessen over vrede, zorgt ervoor dat volwassenen leren lezen en schrijven en zet 
spaargroepen op. Het resultaat: een veiliger leefklimaat in de dorpen en meer 
welvaart en ontwikkeling voor de bewoners. In 2016 wil JPRM vijftig dorpen 
helpen om via deze aanpak te werken aan vrede, verzoening en ontwikkeling. 
 
6 november - Collecte Kerk in Actie (Najaarszendingsweek) 
Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in 
Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij 
het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en 
verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is 
een groot onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun 
verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om 
mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel 
en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft 
met angst en onrecht.” Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit 
proces worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met 
betrokken kerken in Nederland. 
 
 
13 november - Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
In een rijtjeshuis midden in Lelystad runnen enthousiaste vrijwilligers het 
gastvrije inloopcentrum Waterwijk. Wie wil loopt er binnen voor een kopje koffie, 
een praatje, een warme maaltijd of naailes. Kali komt hier iedere dag. "Sinds 
mijn man overleden is, is dit mijn tweede huis.” Nadia en Fatima komen voor de 
naailes. "Zo zijn we er even uit." Het inloophuis is één van de diaconale 
activiteiten van het interkerkelijke samenwerkingsverband IDO. Binnen IDO 
zetten driehonderd vrijwilligers zich in voor mensen die eenzaam zijn, gebrek 
hebben, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden. Met een helpende 
hand en luisterend oor bieden de vrijwilligers hen warmte, steun en perspectief. 
IDO hoopt in 2016 alleen in inloopcentrum Waterwijk al 13.000 bezoeken te 
realiseren. Tussen de middag zullen zo’n 4000 maaltijden verstrekt worden. 
Verder zal het vorig jaar gestarte ontbijtproject voor kinderen van twee 
basisscholen worden voortgezet. De basisscholen geven aan dat de kinderen 
die van dit ontbijtproject gebruik maken aanmerkelijk betere schoolprestaties 
laten zien dan daarvoor. Voortzetting en de te verwachten groei betekenen dat in 
2016 mogelijk al rond de 1.000 kinderen aan zo’n ontbijt in het inloophuis deel 
zullen nemen. Voor al deze projecten zijn bijdragen via de collecte uiteraard zeer 
waardevol. 
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Opbrengst collecten  
 
07 augustus Avondmaalscollecte COME €   42,20 
   Algemeen diaconaal werk  €   32,25 
   Werk in eigen gemeente  €   25,45 
 
14 augustus Kerk in Actie – Zending  €   50,60 
   Werk in eigen gemeente  €   40,28 
 
21 augustus Algemeen diaconaal werk  €   64,75  
   Werk in eigen gemeente  €   48,68 
 
28 augustus Stichting stoelenproject De Duif € 112,02 
   Werk in eigen gemeente  €   49,36 
 
04 september Missionair werk en Kerkgroei €   81,30 
   Werk in eigen gemeente  €   48,30 
 
11 september  Avondmaalscollecte COME €   50,37 
   Jeudwerk (JOP)   €   32,84 
   Werk in eigen gemeente  €   27,17 
 
18 september Vredeswerk    €   51,95 
   Werk in eigen gemeente  €   35,15 
 
25 september Kerk in Actie – kerken in Syrië € 124,50 
   Werk in eigen gemeente  €   31,60 
 

Werkgroep inzameling gelden 

Kerkbalans 2017 
Het lijkt nog ver weg, maar over goed drie maanden wordt de actie Kerkbalans 
weer gehouden. Om precies te zijn: van zaterdag 21 januari t/m zondag 5 
februari 2017. De werkgroep is al bezig met de voorbereidingen. De benodigde 
materialen kunnen pas worden besteld wanneer zeker is dat alle bekende 
wijzigingen in het ledenregistratiesysteem zijn doorgevoerd en wanneer in het 
daaraan gekoppelde bijdragesysteem de juiste selectie is gemaakt van leden, 
die voor aanschrijving van actie kerkbalans in aanmerking komen. Zowel de 
voorbereiding als de uitvoering van de actie kan alleen een succes worden door 
de inzet van veel vrijwilligers. 

Kerkbalans 2016 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.984,--  Tot heden (26 sep.) hebben we  
€ 33.131,-- mogen ontvangen.  
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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. In september is een herinneringsbrief bezorgd bij de 
gemeenteleden die deze bijdrage nog niet hebben voldaan. 
Tot nu toe is € 1.990,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
 

Leden Registratiesysteem PKN 

Stand per 1 oktober 2016 
Lid (dooplid + belijdend lid) 449 
Ongedoopt       68 
Blijkgever van verbondenheid     4 
Mee geregistreerd      87 
      ----- 
Ingeschreven totaal   608 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen 

 “Goede doelen gevraagd” 
Net als elk jaar doen we ook dit jaar een oproep voor goede doelen, die we 
kunnen steunen vanuit de Diaconie. Net als voorgaande jaren gaat het om 
kleinschalige goede doelen die u na aan het hart liggen en die we extra kunnen 
ondersteunen. Het is leuk dat een paar goede doelen inmiddels terugkomen en 
zelfs regelmatig via collecten worden ondersteund. 
Omdat het aantal voorstellen vorig jaar zeer beperkt was, hebben we toen ook 
weer een aantal bekende kleinschalige projecten gesteund. De ingediende 
goede doelen waren vorig jaar: 

Instellingen lokaal 
Extra steun aan het project "Schuldhulpmaatjes". Schuldhulpmaatjes helpen 
mensen met schulden er weer bovenop te komen en hun financiële zaken 
zodanig te organiseren, dat geen nieuwe schulden ontstaan. 

Instellingen landelijk 
Regenboog groep 
Stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen 
laten nemen aan de maatschappij. O.a. door opvang van verslaafden en 
daklozen. 
 
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers). Zet zich in voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Dit 
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gebeurt o.a. door het steunen van lokale initiatieven van verschillende 
geloofsgemeenschappen. 

Instellingen wereldwijd 
Artsen zonder grenzen 
Zij ondersteunen slachtoffers van rampen en in crisisgebieden met gevaar voor 
eigen leven. Op dit moment zijn zij zeer actief betrokken bij hulp in Syrië. 
 
Kinderen in de Knel 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun 
lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en 
geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en 
misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 

Indienen van voorstellen 
U kunt uw voorstellen bij voorkeur met verwijzing naar een website en een 
persoonlijke aanbeveling indienen bij de Diaconie. We ontvangen uw voorstellen 
graag uiterlijk 6 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw materiaal en geschreven aanbeveling overhandigen aan een 
van de diakenen. 
 
Uiteraard beslist de Diaconie over het wel of niet opnemen van de door u 
genoemde goede doelen, dit op basis van de doelstellingen van de Diaconie. 
 

Marijn de Kroon 
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Kerk in Actie 

-Werkgroep 

Oogstdienst  
 

Zondag 30 oktober wordt de Dankdag voor Gewas 
en Arbeid gevierd.  
We denken dan aan de mensen in onze 
Gemeente die wat extra aandacht nodig hebben. 
 
Zaterdag 29 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur is 
onze kerk dan ook open, zodat u weer fruit kunt 
brengen. De leden van de werkgroep Kerk in Actie 
zullen in de kerkzaal aanwezig zijn om er weer 

leuke en kleurrijke bakjes van te maken.  
Doet u weer mee door wat fruit af te geven? We hebben liever geen bloemen. 
Naast het fruit kan het bakje worden gecompleteerd met een blikje/potje 
groenten of fruit, omdat dat langer houdbaar is. 
Het fruit dat geen bestemming heeft, wordt naar de koeling van de Voedselbank 
gebracht. Het wordt dan in de week daarop naar de cliënten van de Voedselbank 
gebracht.  
We hopen uiteraard weer op uw medewerking zodat we de mensen die aandacht 
kunnen geven die ze nodig hebben. 
Een hartelijke groet van de leden van de werkgroep Kerk in Actie. 
 

Pieter van den Berg 
 

Allerzielen 
 
Op zondag 6 november 2016 herdenken wij in de dienst de gemeenteleden die 
in de periode van november 2015 tot november 2016 zijn overleden. 
Ook voor u bestaat de mogelijkheid een naam aan te dragen van iemand die u 
dierbaar was. Deze naam zal tijdens de plechtigheid herdacht worden.   
Voor het indienen van namen kunt u terecht bij de scriba tel: 0316-525884. 
 

Anneke Dienske 
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Iconen 

Aankondiging van de geboorte van Jezus 
 
Als protestanten hebben wij het niet 
zo op afbeeldingen en ook weten 
we niet zo goed raad met Maria. Al 
lang ben ik gefascineerd geraakt 
door iconen, die een zeer 
voorname plaats innemen binnen 
de Oosters-orthodoxe kerken. Al 
bijna 1500 jaar worden volgens 
strenge regels iconen gemaakt. De 
belangrijkste regels zouden door 
een protestant kunnen zijn bedacht. 
Een icoon mag alleen een Bijbelse 
voorstelling laten zien en het moet 
door mensenogen gezien zijn. God 
de Vader wordt daarom nooit 
afgebeeld op een icoon want geen 
mensenoog heeft God ooit gezien. 
Ook de opstanding van Christus 
wordt niet afgebeeld want ook die 
gebeurtenis is niet door 
mensenogen gezien; wel is er een 
icoon van de vrouwen bij het lege 
graf. 
 
De allerbelangrijkste taak van iconen is om het heilsverhaal te vertellen aan de 
toeschouwer. Iconen doen dat op vele manieren, soms in een beeldtaal die wij 
westerlingen niet meer kennen. 
 
Zoals in de icoon hiernaast. De aankondiging van de geboorte van Jezus aan 
Maria door de engel Gabriël. De icoon “kijkt je aan”; de gezichten van de engel 
en Maria zijn naar ons gewend. Houdingen, handgebaren en kleuren zijn heel 
belangrijk. Gabriël is volop in beweging. Zijn handgebaar, afgeleid uit de 
Romeinse redenaarstraditie, betekent dat hij een belangrijke boodschap heeft. 
Ook de staf in zijn rechterhand maakt duidelijk dat hij een boodschapper is. Zijn 
vleugels zijn niet om te vliegen, maar geven aan dat hij een hemelse 
boodschapper is. Maria steekt haar rechterhand op als teken dat ze de 
boodschap aanvaardt. Haar ingetogen blik is berustend. Niet meer zo goed 
zichtbaar maar wel heel belangrijk is de kleine, donkere halfronde cirkel bovenin, 
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die de hemel voorstelt, van waaruit drie stralen naar Maria gaan. Symbool ervoor 
dat de boodschap rechtstreeks van God komt. 
 
Kleuren zijn altijd veelzeggend op iconen. De engel draagt een wit gewaad wat 
voor volmaaktheid staat. Zijn blauwe band duidt de menswording van Christus 
aan. Op iconen heeft Christus altijd een rood of purperen onderkleed wat op zijn 
Goddelijke natuur wijst en een blauw bovenkleed wat op zijn menselijke natuur 
wijst. Maria, net als in deze icoon, is andersom, haar blauwe onderkleed wijst op 
haar menszijn en haar rode bovenkleed is teken voor de Goddelijke waardigheid 
die haar, net als iedere gelovige ten deel valt. Het doek boven de troon van 
Maria duidt erop dat de handeling binnen plaatsvindt. De rode kleur van deze 
doek is een verwijzing naar het lijden. Volgens een proto-evangelie werkte Maria 
in de tempel aan een voorhang; daarom de rol met rood garen in haar 
linkerhand. De rode kleur is weer een verwijzing naar het lijden. 
 
Er valt nog veel meer te ontdekken op deze icoon. Let maar eens op de kleine 
waterput aan de voeten van de engel en Maria. Die verwijst naar de verhalen in 
de bijbel die met water te maken hebben. Maar het belangrijkste wat deze icoon 
je wil vertellen is om de goede boodschap van God onder de mensen in je op te 
nemen en dat jij als toeschouwer uitgenodigd wordt om aan dit komende heil 
deel te nemen. 

Arrie van der Vliet 
 

Inloopmiddag 
  
Nog even een geheugensteuntje voor de bezoekers van de inloopmiddag. Zoals 
reeds in de vorige SAMEN stond vermeld is de eerstvolgende inloopmiddag op 
27 oktober a.s. Aanvangstijd zoals gebruikelijk om 14.30 uur in het kerkhuis, 
Ook de volgende bijeenkomst hebben we al vastgezet en wel op 15 december. 
Voor degenen die nog nooit geweest zijn is dit ook een mooie gelegenheid om 
een aantal gemeenteleden beter te leren kennen. 
Lijkt het u wat, loop gerust eens binnen. Desgewenst kunnen we u ophalen en 
uiteraard ook weer thuis brengen. 

Jan Hagen, tel. 223357 
 
 
 

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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Thomasviering 
 
ZATERDAG 19 NOVEMBER, 19 UUR in de 
ANDREASKERK op de MARKT te ZEVENAAR  
 
De derde en laatste Thomasviering van dit jaar wordt 
gehouden op zaterdag 19 november a.s. Het thema 
van deze viering is “Pelgrimage”.  
 
Ons dagelijkse leven wordt vaak opgeslokt door 
studie, werk, huishouden en heel veel andere 

bezigheden. Door de waan van de dag komen we nauwelijks toe aan grote 
levensvragen en nemen we niet de tijd om erbij stil te staan. 
Pelgrims zijn mensen die bewust afstand nemen van de dagelijkse sleur, zich 
losmaken hiervan en alles achter zich laten om in een nieuw ritme met de natuur 
en de elementen op weg te gaan.  
Pelgrimage is van alle tijden en religies en is een manier om lichaam en geest 
weer samen te laten komen, het mystieke te zoeken, of spiritualiteit te ervaren. 
 
In deze viering gaan we onderweg met elkaar en proberen we ruimte te maken 
om stil te staan bij wat ons bezig houdt door middel van teksten, muziek en 
liederen.  
 
Aan de viering wordt medewerking verleend door het koor One Step Beyond 
o.l.v. Rein Helmink. Er is muzikale omlijsting met piano, viool en dwarsfluit.  
 
De viering wordt voorbereid door de werkgroep Thomasvieringen De Liemers. 
Thomasvieringen kenmerken zich door eenvoud, verwondering, stilte en 
spiritualiteit. De vieringen zijn laagdrempelig en ook zeker geschikt voor 
jongeren. 
 
De vieringen zijn gericht op belangstellenden uit De Liemers en wijde omtrek. 
Wees welkom, voor de eerste of de zoveelste keer!  
Het wordt vast weer een inspirerende viering. 
 
Voor meer informatie: 
Werkgroep Thomasvieringen tel. 0316-342586,  
website www.thomasvieringen.nl. 

Menno Dijkhuizen 
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Studiedag ‘Geloof en wetenschap’ 
 

Op zaterdag 29 oktober a.s. zal er een studiedag worden 
gehouden over het thema ‘Geloof en Wetenschap’ te 
Doetinchem. U kunt daarbij aanwezig zijn en meepraten. 
De studiedag begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
Er zijn drie deskundige sprekers en andere 
getuigenissprekers. Speciale gastspreker is mevr. Carola 
Schouten, lid van de Tweede-Kamer fractie voor de 
ChristenUnie. Voor een lunch e.d. wordt gezorgd.  

Graag promoten wij deze studiedag en hopen op uw aanwezigheid. U kunt uw 
deelname kenbaar maken door € 10,- p.p. over te maken op rek.nr. 
NL90RABO0154636126 t.n.v. Missionair PGD o.v.v. Studiedag G en W. Tevens 
verzoeken wij u uw naam, (email)adres en telefoonnummer door te mailen naar 
studiedaggenw@pgdoetinchem.nl.  

Uitgebreide informatie vindt u op: www.pgdoetinchem.nl onder blokje NIEUWS. 
Daar vindt u ook gegevens voor nadere informatie. 

Teun van de Steeg 
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Personalia 

Bedankjes 
 

 Hartelijk dank voor de vele kaarten en lieve woorden tijdens het ziekzijn en na 
het overlijden van mijn man Wim Jansen. 
Het heeft ons allen heel goed gedaan. 

  
Hartelijke groet, 
Corrie Jansen en familie. 

  

 Nu ik ook de revalidatie achter de rug heb en me als een gezond mens kan en 
mag gedragen wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht die ik, door 
persoonlijk contact of kaarten, heb gekregen na mijn infarct. Ook de zondagse 
bloemen voelden als een warme groet van de gemeente. Het is 
"hartversterkend" als je voelt hoe er meegeleefd wordt. 

 
Dank jullie wel, hartelijke groet,  
Gerrit Kooij 
 
 

Gevestigd 
 Dhr. A.J. Schimmel, de Esdoorn 3 

 Mevr. J.B. Kolenbrander-Agterdenbos, Tesma 68 
 

Vertrokken 
 Naar Wehl,   Mevr. J.E. Florissen, Hoefijzer 15. 

 Naar Wehl,   Mevr. N. Bridel, Rozenstraat 67 

 Naar Amsterdam,  Dhr. T.E. Schmidt, Zuivelstraat 23 

 Naar Utrecht,  Mevr. Y. Buunk, Holthuizerstraat 20A 

 Naar Dwingeloo,  Mevr. H. Verburgh, Haamstraat 31 
 

Overleden 
 14 sep. 2016,  Dhr. G. Kolenbrander, Tesma 68 

 25 aug.2016,   Dhr. W. Jansen, Doesburgseweg 5A 
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Agenda 
 

16 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
20 okt 19.00 uur Verjaardagsfonds 
23 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. K van Bergen, Doetinchem 
27 okt 14.30 uur Inloopmiddag in het kerkhuis 
29 okt 12-14.00 uur Fruit brengen naar de kerk i.v.m. de oogstdienst 
30 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
03 nov 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
06 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw .ds. A.U. Melzer 
10 nov 19.30 uur Diaconie 
13 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. L. den Besten, Zevenaar 
20 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
27 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. A.U. Melzer 
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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,  
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 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,  

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  liedkeuze is zeer gevarieerd, van liedboek, Taizé, Iona, 
Johannes de Heer, Huub Oosterhuis 

Contactpersoon Ineke Eysink, tel: 526922 

All Together  Ter ondersteuning van de diensten, ook buiten onze eigen 
gemeente, doop- en huwelijksvieringen, o.l.v. Trudi Boelee 

Wanneer maandagavond, van 19:45-21:00 uur  

Waar  in de kerk, Torenstraat 10 

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994 

Inloopochtend Meulenvelden Bestemd voor onze gemeenteleden in en om Meulenvelden, 
o.l.v. ds. Annette Melzer 

Wanneer 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  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 27-10, 15-12, 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 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 

  

  

  

  



27 

 
 



28 

 

 
 

© 2016 Protestantse Gemeente te Didam  


