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Voorwoord 
 

 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, als 
brood om uit te delen; 

 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap steun en zegen. 
 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

Tekst:  Fred Kaan 
Uit het liedboek, lied 1014 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 27 november t/m zondag 8 januari 2017 

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

27 november 2016 – 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : Roos de Kroon en Anne Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
Lezingen : Jesaja 2:1-5; Matteüs 24:32-44 
 
Vandaag begint de Advent, de tijd waarin Christus op ons toekomt, in dubbele 
zin: we verwachten zijn komst in de wereld met Kerstmis, binnenkort, maar ook 
zijn komst aan het eind van de tijden, zijn wederkomst. Al is de liturgische kleur 
vandaag verschoten naar het paars, de Advent is zeker geen sombere tijd. 
Integendeel, het is een periode van vreugdevol wachten en verwachten. Wakker 
zijn, attent! ‘Wees waakzaam, jullie moeten klaar staan’, klinkt het in het 
evangelie. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes of Tonny Folmer 
 
01 december 2016 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 

04 december 2016 – 2e zondag van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Corné Wenting 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 11:1-10; Matteüs 3:1-12 
 
‘Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!’ Deze indringende 
roep van Johannes de Doper bereikt ons vandaag. In de Doper concentreert zich 
heel de messiaanse verwachting van alle profeten voor hem. En het is Johannes 
menens: ’de bijl ligt aan de wortel van de boom!’ Wat de komst van Gods 
Koninkrijk inhoudt, wordt geschetst in de eerste lezing: een paradijselijke wereld 
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waar alle levende wezens in vrede met elkaar leven. ‘Niemand doet kwaad, 
niemand sticht onheil op mijn heilige berg’. Wat een visioen. 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 

11 december 2016 – 3e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen Diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 35:1-10; Matteüs 11:2-11 
 
In de Adventstijd oefenen wij ons in geduld en vertrouwen. ‘Heb geduld’, zegt de 
apostel Jakobus, ‘tot de Heer komt’. Wij verwachten inderdaad zijn komst, maar 
hoe lang wachten wij daar al op? Vaak overvalt ons de twijfel, de onzekerheid. In 
het evangelie horen we dat Johannes de Doper ook aan het twijfelen raakt. Hij 
zit in de gevangenis; al zijn inspanningen om mensen op te roepen tot bekering 
lijken vergeefs geweest: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander 
verwachten? In zijn antwoord wijst Jezus op tekenen: blinden gaan zien, lammen 
lopen, doven horen, doden staan op. 
 

17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 

18 december 2016 – 4e zondag van Advent, Carolsdienst, m.m.v. het 
    Oecumenisch Carolkoor 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Voedselbank (wordt door de diaconie verdubbeld) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 

Het is ondertussen al een goede traditie geworden op de 4e advent om de 
kerstweek in te luiden met een Carolsdienst. Het koor is al weken aan het 
oefenen en we maken opnieuw de gang door de hele Schrift om vanuit daar te 
verstaan wat messiaanse verwachting is. De hoop op Gods komen in deze 
wereld. Ook dat zal dit jaar volstrekt onverwacht en anders zijn. Waar zien we de 
geboorte van Jezus, kind in de kribbe, kwetsbaar Godsgeschenk in 
mensenhanden? 
 

17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
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22 december 2016, Kerstviering 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 
Het kerstfeest kent zoals de afgelopen jaren een drieslag. Met de kinderen 
dompelen we ons onder in de geborgenheid van Gods liefde, gaan we op zoek 
in een ‘gewoon’ mensenleven naar licht, hoop en zorg dragen voor elkaar. In de 
kerstnacht klinken de oude bekende woorden van het Lucas evangelie: ‘in die 
tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven … en Jozef ging’. We zingen nieuwe en oude 
kerstliederen waarmee we de nacht ingaan. Een nacht vol vreugde, God komt in 
onze wereld! De ochtend gloort, het wordt licht, het leven aan ons geschonken. 
Bij de ochtendviering horen de woorden waarmee Johannes zijn evangelie 
begint: in den beginne … Kerst is het feest van het nieuwe begin! We vieren dit 
met elkaar. 

24 december 2016 – Kinderkerstfeest 
17.30 uur : viering met de kinderen, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Kinderkerk 
 
De jeugdkerk helpt mee met dit bijzondere feest. Op een eigentijdse wijze staan 
we stil bij het kerstfeest. De kinderen van de kinderkerk spelen opnieuw de rollen 
in het verhaal en zoals elk jaar lopen we het pad van het licht op weg naar de 
levende kerststal. Herders, engelen, Maria, Jozef en de herberg…. Van alles 
gebeurt er als een kind in de handen van een mens wordt gelegd met de ogen 
wijd open die sprekend zijn: ‘wil jij voor mij zorgen?’ Een gemeenschap zal er 
onherroepelijk door veranderen. WELKOM! 

24 december 2016 – Kerstnachtdienst, m.m.v. het oecumenisch koor 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7; Lucas 2:1-20 
 
Wie is dat kind in de kribbe? We noemen hem ‘wonderbare raadsman, 
vredevorst’. Lang is naar hem uitgezien, verwachtingen waren groot, inkeer mag 
hij nemen in ons eigen bestaan. Hoe? Wonderbare raadsman, d.w.z. hij geeft 
raad, helpt bij de plannen die gemaakt worden op weg naar een nieuwe 
toekomst. Vernieuwing gaat niet anders dan via de weg langs de kribbe, de 
voerbak in een tijd van geweld en grote onrust. Vrede is de hoop, de hoop zal 
niet sterven en zo brengt zij vrede. 
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25 december 2016 – Kerstmorgen, m.m.v. 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. U. Melzer 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de Knel 
Ontvangstcommissie : mw. G. Jansen-Kets en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluiders : Rein Mintjes/Tonny Folmer 
Lezingen : Genesis 1:1-5, 2:1-3; Johannes 1:1-14 
 
Hoe begin je een verhaal over Jezus, de man die in jouw gemeenschap als 
Messias beleden wordt? Marcus start bij het openbare optreden, Lucas en 
Matteüs bij de geboorte van een kind. De auteur van het Johannes evangelie 
maakt een andere keuze en grijpt terug naar de oorsprongteksten van de joodse 
traditie. Een poëtische wordingsgeschiedenis roept hij op en hij kadert zo de 
beweging, de gemeenschap rond Jezus Messias bij een goddelijke oorsprong: 
… ‘in den beginne …’ was er licht én leven. 

31 december 2016 – Oudejaarsavond 
19.30 uur : avondgebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Eindejaarscollecte - Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 

01 januari 2017 –  
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Numeri 6:22-27; Lucas 2:21 
 
De lezingen van de ‘achtste kerstdag’ maken een poort voor het nieuwe jaar. 
Een poort met twee deuren: op de ene staat de NAAM van de Eeuwige, die in de 
priesterzegen op het volk wordt gelegd en ook op de gemeenschap. Op de 
andere deur staat de naam van het kind dat geboren is: Jezus, God die redt. De 
naam van dit pasgeboren kind zegt ons waar we de redder der wereld moeten 
zoeken. Twee deuren – het omarmende van de zegen “ik zal er zijn” en het 
kleine gebaar van de mens die naast je is – vormen samen de poort naar mens 
zijn in deze wereld, in dit nieuwe jaar. 
 
05 januari 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
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08 januari 2017 – Feest van Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Stichting Hulp Haïti Driel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 60:1-6; Matteüs 2:1-12 
 
6 januari is hét feest van de komst van de Messias. De oosterse kerken hebben 
deze waardevolle traditie bewaard. Wij hebben in het Westen water bij de wijn 
gedaan. Het midwinterfeest werd in Rome zo uitbundig gevierd dat het niet 
genegeerd kon worden. Zo is rond 350 te Rome een aparte viering van de 
geboorte van Jezus te Bethlehem op 25 december ontstaan. Het oorspronkelijke 
feest, Epifanie of Openbaring genoemd, was rijker van inhoud. Vandaar dat we 
er ook wekenlang mee verder kunnen. Bij het feest horen meerdere verhalen die 
samen duidelijk maken waar Jezus voor instaat: het verhaal van de wijzen uit het 
Oosten, het verhaal van Jezus' eigen doop en het verhaal van de bruiloft te 
Kana. In dit drieluik komt Jezus betekenis voor de gemeenschap zelf, Israël en 
de volkeren tevoorschijn. 
 

“… zo buigt God zich onophoudelijk 
over jouw leven 

om tevoorschijn te kijken 
wat van aanvang af al 

als belofte in jou ligt te sluimeren. 
  

 Als je de ster van Gods verlangen 
zo dicht genaderd bent 

dat die recht boven jouw leven staat, 
word je opnieuw geboren 

als de mens die je in Gods ogen altijd al was. 
Dan sta je op, 

schitterend in het witte licht van Gods liefde. “ 
 

(Mariska van Beusichem) 
 
 

Fijne Kerstdagen 
    ds. Annette Melzer 
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 Van de predikant 
 

Beroep naar de Vloedschuurgemeente in Heteren 

Vier weken geleden, op 14 oktober, werd er een beroep op mij uitgebracht door 
de Vloedschuurgemeente in Heteren. Dit beroep heb ik aanvaard en op zondag 
8 januari zal ik als hun predikant bevestigd worden. Het uitbrengen van een 
beroep binnen de protestantse kerk in Nederland is een uiterst zorgvuldige en 
dus lange weg. Het is een verbintenis die je met elkaar aangaat en waar 
vertrouwen over en weer de basis vormt. Deze weg ben ik 9 jaar geleden ook 
met de gemeente hier in Didam gegaan en met vreugde en dankbaarheid kijk ik 
terug naar de jaren waarin we daar gezamenlijk de gemeente van Christus 
present hebben gesteld. Niet altijd makkelijk, maar dat hoort erbij. Wel op zeer 
veel plekken, vaak onzichtbaar, tot troost en steun kunnen zijn voor elkaar, voor 
geloofsgenoten ook buiten onze grenzen, met onze diaconale, pastorale en 
vierende taak. 

 

Nu ik opnieuw de woorden herlees van de belofte die je als ambtsdrager en 
gemeente elkaar geeft, ben ik er trots op hoe we een basis hebben weten te 
leggen voor de komende generaties door jonge mensen wegwijs te maken in de 
kracht voor een bewuste geloofskeuze. Dit gebeurde op momenten van 
waarachtige ontmoeting, van vieren, catechese, bijbel lezen. Als je dan de ruime 
8 jaar overziet, is er veel gebeurd, voor alle (!) leeftijden in deze gemeenschap, 
van doop tot inloopochtend. Een woord van buitengewone dank gaat uit naar 
iedereen die daarbij zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Het is veel te veel om 
afzonderlijk te noemen. 

 

De weg die je als geloofsgemeenschap gaat is ook een weg van de oecumene. 
Dank aan ieder met wie ik dit volhardend en vol inspiratie heb mogen delen, 
pelgrimerend tot over de landsgrenzen heen. Ik verheug me zeer om dit in de 
Betuwe te kunnen voortzetten. 

 

Een van mijn beweegredenen om het beroep naar Didam aan te nemen was het 
plezier waarmee hier gezongen wordt. Trudi en Rolf wil ik apart noemen, mede 
ambtsdragers zo in hun zijn verworteld in de kerkmuziek én vernieuwend in veel 
opzichten. Ook op dit vlak steeg ons werk ver boven de verwachtingen uit. Dank, 
wat is de gemeenschap door jullie gezegend. 

 

Het lastige van een kleine gemeenschap blijft dat naast alle inhoudelijke 
inspiratie er hard gewerkt moet worden om deze te kunnen faciliteren. Met veel 
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inzet is dat tot nu toe redelijk gelukt, toch deel je de zorg voor de toekomst in de 
Liemers en kijk je dan naar oplossingen voor de toekomst. De kerkenraad 
verdient daarin alle waardering en mijn volste vertrouwen dat zij samen met de 
gemeenschap vruchtbare beleidslijnen uitzetten. Verandering is nooit makkelijk, 
de Schrift heeft het er voortdurend over. Verandering opent wel een weg om met 
vertrouwen te gaan ook naar een kerk’25. 

 

In dankbaarheid dat ik ook in de toekomst met mijn ambt de gemeente van 
Christus mag dienen, wens ik u allen Gods zegen, zijn nabijheid en à Dieu,  

ds. Annette Melzer 
 

In memoriam Gerrit Kolenbrander 
 
Op 14 september is overleden Gerrit Kolenbrander uit verpleeghuis 
Meulenvelden in Didam. Geboren in Schoonebeek kwam hij voor zijn werk in 
Rotterdam wonen. Daar ontmoette hij zijn vrouw Co Agterdenbos, samen kregen 
ze drie kinderen. Omdat hun oudste zoon Jan zo gehandicapt was, kon hij na 
verloop van tijd niet meer thuis wonen. Gerrit ging daarop werken bij de douane 
in Zevenaar en het gezin kwam te wonen in Westervoort, zodat ze Jan 
regelmatig op konden zoeken. 
Een lang en niet altijd makkelijk leven heeft Gerrit Kolenbrander gehad. 
Moeilijk was het dat Jan niet meer thuis kon wonen. Moeilijk was het dat Jan 
overleed in 2005. Moeilijk was het ook dat hij in het verpleeghuis in Didam moest 
wonen, terwijl zijn vrouw in Westervoort achterbleef. Toch is, ondanks de 
moeilijkheden, de liefde met de leden van het gezin en de mensen van de kerk 
altijd gebleven. 
Op dinsdag 20 september hebben we afscheid van Gerrit Kolenbrander 
genomen in een afscheidsdienst in het crematorium Slangenburg in Doetinchem. 
In verbondenheid met Jan staken we de paaskaars aan uit 2005, het jaar dat Jan 
overleed. En we stonden stil bij zijn leven en liefde. Annette Melzer, die Gerrit 
Kolenbrander vaak ontmoette bij de gespreksgroep in Meulenvelden, las 
1 Korintiërs 13 over de liefde die niet zal vergaan. 
Mevrouw Kolenbrander is in dezelfde week verhuisd van verpleeghuis  
‘Den Ooiman’ in Doetinchem, waar ze tijdelijk was, naar de kamer van haar man 
in verpleeghuis Meulenvelden. Ik hoop dat ze daar nog de liefde mag ervaren 
van mensen uit haar omgeving. 

ds. Arjen Hiemstra 
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In memoriam Hermanna Oosterveen-Evers 
 
‘Onder de hoede van uw vleugels 
Schuilen wij voor de nacht, 
In uw geheimen thuis, bij U geborgen. 
Ook als onze nacht geen ster meer kent, 
Ga dan met ons en blijf ons bij! 
Wees ons een anker 
In de storm van vragen. 
Wees sterker dan alle angst en vrezen.’ 

 
Woorden die steun gaven, verwezen naar de Vader, bij wie mevrouw 
Oosterveen zich thuis mocht weten. Haar geloof daarin was rotsvast. Op 23 
oktober is zij overleden en we namen op 31 oktober afscheid van haar. Veel, 
veel is er gebeurd in het lange leven van mevrouw Oosterveen. Het boek is 
gesloten en we houden haar leven vast met haar standvastigheid, haar sterke 
wilskracht en haar liefde voor God en voor mensen, voor haar man en haar 
gezin. Het leven was voor haar soms heel erg moeizaam, de start niet wat je een 
mensenkind zou gunnen en toch droeg zij een kracht in zich waar mee ze de 
toekomst in kon gaan. Een bron was haar geloof in woord en in het lied. We 
zullen haar op de inloopochtend missen. De vrede van Christus, zijn liefde die 
verwijst naar de Vader ze hebben mevrouw Oosterveen gedragen, ze was er 
dankbaar voor. Moge zij rusten in Zijn vrede. 

ds. Annette Melzer 
 

In memoriam Geurt Andreas Jan Blij 
 
Blijf geborgen in je naam, wees gezegend als een mens. Donderdag 27 oktober 
overleed de heer Blij, 85 jaar oud. Geheel onverwacht, zo vol van zijn wens om 
met de taxi weer thuis te komen, vol van verdriet om het verlies zijn vrouw, met 
haar verloor hij houvast. Thuis dat was op ’t Slag, daar liggen de sporen van zijn 
leven, het is de plek waar de laatste tijd de hond hem vergezelde, en de dromen, 
soms ook visioenen, hem in zijn stoel vertelden van een beter bestaan. Van het 
‘geheim van geluk’ zoals de Bijbel het vertaald: ‘Gelukkig zijn jullie die verdrietig 
zijn, God zal jullie troosten en jullie zullen weer lachen.’ Woorden die bijna 
profetisch staan ten opzichte van een mensenleven dat veel moeilijke tijden 
heeft gekend, het verlangen naar rust …  de strijd is gestreden, het werk 
volbracht. Ook hem zullen we missen op de inloopochtend waar hij de afgelopen 
keren aanschoof. Moge het goed, al wat hem bewoog, het werk van zijn handen 
hem in verhalen doen voortleven.  
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Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend, 
 
om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.  
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.  
Om je wezen, zwak en sterk. Leven is een mensenwerk. 
       
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.  
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.  
Onvermijdelijke pijn voor wie mensen moeten zijn. 
      
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.  
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.  
Wisselvallig is het tij voor wie mensen kunnen zijn. 
      
Om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.  
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.  
Alle zegening en heil van wie mensen mogen zijn. 
       
Om heel je reisverhaal met alle mensen fouten. 
Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen.  
Om het leren mettertijd van de naam ‘Ik zal er zijn’. 
 
Blijf geborgen in je naam.  
Wees als mens gezegend. 

 
ds. Annette Melzer 

 

Rondom de kerkenraad 

Een nieuw begin 
De tijd van advent komt eraan. Een tijd van verwachting, van hoop, van een 
nieuw begin. De bijbel biedt ons dit uitzicht, leert ons dat er altijd hoop is ook al 
lijkt de situatie uitzichtloos. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet als de 
omstandigheden moeilijk zijn. Daarom heeft de kerk een kerkelijk jaar. Hierdoor 
komen de verhalen elk jaar terug. Zo hebben we opnieuw de mogelijkheid ons te 
laten bemoedigen door deze verhalen. 
 
Ook als geloofsgemeenschap gaan we een nieuwe periode beginnen door het 
vertrek van onze predikant naar Heteren aan het einde van dit jaar. We zullen 
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een nieuwe fase ingaan die echt anders zal zijn dan de huidige. Op dit moment 
hebben we een 80% predikantsplaats. Dit zal in de toekomst veel minder zijn. U 
zult dit bijvoorbeeld merken aan het aantal zondagsdiensten dat een eigen 
predikant in eigen gemeente voor gaat. Nu gaat de eigen predikant meer dan de 
helft van alle diensten voor. Dat zal straks minder dan de helft zijn. Ook voor 
pastoraat, ondersteuning van taakgroepen, colleges en kerkenraad zal minder 
tijd beschikbaar zijn. Hoe gaat het nu verder? Daar zal de kerkenraad zich deze 
maand en in december over buigen. Daar kan ik nu dus nog niets over 
mededelen. Wel dat we ons goed zullen bezinnen op de situatie en de tijd 
nemen die nodig is voor weloverwogen besluitvorming. 
  
Voor de korte termijn was het noodzakelijk dat de zondagsdiensten die open 
vielen ingevuld moesten worden. Daarover kan ik al zeggen dat alle zondagse 
diensten van 2017 zijn ingevuld. Daarvoor gaat onze dank uit naar Janny Horjus 
die dit bijzonder snel heeft geregeld. Super Janny! 
 
Het spreekt voor zich dat er een moment van afscheid nemen van Annette komt. 
Dit zal zijn op donderdag 29 december in ons eigen kerkgebouw van 19.00 tot 
21.00 uur. Het officiële deel begint om 19.30 uur. U bent natuurlijk van harte 
welkom en ik hoop dat velen van u aanwezig zullen zijn om Annette een hand te 
geven en haar te bedanken. Als u Annette behoudens goede wensen iets 
tastbaarder wilt meegeven, dan kunt u dat doen door een bijdrage te geven voor 
een nieuwe toga, waar zij voor aan het sparen is. Op de afscheidsavond zal een 
bus aanwezig zijn waar u uw bijdrage in kunt doen. 
 
Vanaf deze plaats wens ik u een adventsperiode toe die mag leiden tot een 
nieuw begin. Advent is een periode van hoop. Deze hoop wordt onder meer 
verwoord door lied 445: 

 
De nacht is haast ten einde,  
de morgen niet meer ver. 
Bezing nu met verblijden 
de heldere morgenster. 
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn 
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn 

 
Johan Boelee 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 januari 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. 
 
De in uw bezit zijnde oude 
(groene) bonnen kunt u 
natuurlijk gewoon opmaken. 
 
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 
 
27 november - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
De Protestantse Gemeente Gaastmeer heeft de ‘kliederkerk Gaastmeer’ 
opgericht om een gemeenschap van jonge ouders te creëren. Het draait in deze 
kerkvorm om knutselen, koken, gemeenschap en Christus, ook wel  
messy church genoemd. Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerkzijn voor 
kinderen en de mensen om hen heen. Het bestaat uit de drie onderdelen ‘samen 
ontdekken’, ‘samen vieren’ en ‘samen eten’: op creatieve wijze ontdekken wat 
geloven in God en het volgen van Jezus kan betekenen. Met deze collecte helpt 
u deze en andere pioniersplekken op een vernieuwende manier kerk te zijn.  
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4 december - Collecte Pastoraat 
Pastoraat wordt ook wel de core business van de kerk genoemd. Het krijgt vorm 
in de plaatselijke gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor 
mensen. Nu steeds minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, 
zoeken we naar nieuwe vormen van pastoraat, bijvoorbeeld buiten het 
kerkgebouw en doelgroepgericht. Mensen die zich inzetten voor het pastoraat 
rust de Protestantse Kerk toe via trainingen, handreikingen en via de jaarlijkse 
Landelijke Pastorale Dag waar deelnemers tal van workshops kunnen volgen. 
Met de opbrengst van deze collecte kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en 
toegerust worden.  
 
24 en 25 december - Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de Knel) 
Ze brengen Kerst door op straat, achter een naaimachine in een donker 
kledingatelier of in angst voor geweld. Voor veel te veel kinderen is Kerst 
helemaal geen feest. Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, 
kinderarbeid of verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere 
aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor gehandicapte kinderen in Pakistan. 

Opbrengst collecten  
 
02 oktober Avondmaalscollecte COME  € 51,62 
   Kerk en Israël     € 42,54 
   Werk in eigen gemeente   € 29,64 
 
09 oktober De Regenboog Groep   €     180,06 
   Werk in eigen gemeente   € 77,87 
 
16 oktober Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 68,65 
   Werk in eigen gemeente   € 30,45 
 
23 oktober Nederlands Bijbelgenootschap  € 52,10 
   Werk in eigen gemeente   € 52,00 
 
30 oktober Kerk in Actie – Hervormingsdag  € 72,33 
   Werk in eigen gemeente   € 56,52 

 
Wim Kooijman 

 
  



16 

Werkgroep inzameling gelden 

Eindejaarscollecte 
Deel je leven.  
Als gemeente mogen we ons leven met elkaar delen. We leven met elkaar mee 
in vreugde en verdriet, zoals geschreven staat in 1 Korintiërs 12 vers 26: Als één 
lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de 
vreugde.  
We delen ons geloof met elkaar, onze zekerheden en onze twijfels, onze vragen 
en onze overtuigingen. We vieren, zingen en bidden samen en delen brood en 
wijn. 
Ons leven delen we met mensen buiten onze kerkmuren. Met vrienden, buren en 
collega’s. Met mensen die op ons pad komen, iedere dag weer. Ook mogen we 
gul delen met mensen die onze aandacht, praktische hulp of financiële steun 
nodig hebben. 
 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente die deelt met elkaar en met mensen 
in de buurt! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst op 
oudejaarsdag of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart die in de tweede 
helft van december bij u wordt bezorgd. 

Kerkbalans 2017 
'Mijn kerk verbindt' is het thema voor Actie Kerkbalans 2017. 
 

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Net als 
voor een huishouden is ook voor een kerk een gezonde financiële situatie 
belangrijk. 
Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is 
een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! 
 
Tussen 21 januari en 5 februari ontvangt u een brief met het verzoek om aan te 
geven wat uw bijdrage voor het komende jaar zal zijn. Mede dankzij uw bijdrage 
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.  

Kerkbalans 2016 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.984,--  Tot en met oktober is € 35.220,-- 
ontvangen. 

Solidariteitskas 2016 
In mei (en september) hebben alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 
jaar een verzoek ontvangen om € 10,-- bij te dragen aan de solidariteitskas. 
Tot nu toe is € 2.260,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
 

Wim Kooijman 
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 College van Diakenen 

Voedselbank 

Collecte 
Tijdens de dienst van zondag 18 december wordt er weer gecollecteerd voor de 
Voedselbank in de gemeente Montferland. Inwoners van de gemeente kunnen 
niet zelf een voedselpakket aanvragen, maar moeten dat doen via een 
hulpverlenende instantie. Bij de beoordeling van een aanvraag is het bedrag aan 
leefgeld bepalend. 
De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die het dankbaar werk vinden. 
Maar het werk van de Voedselbank brengt wel de nodige kosten met zich mee 
zoals koel- en vriesruimte, transport met koelaanhanger, etc. 
 
De norm voor toelating tot de voedselbank is in 2015 aangepast.  
Een gezin van vier personen ontvangt € 390,-- per maand en dat is ongeveer € 
13,-- per dag voor eten, drinken, kleding, huishoudelijke benodigdheden, e.d.  
Op dit moment worden door de Voedselbank wekelijks ongeveer 80 pakketten 
klaargemaakt en daarvan wordt ruim de helft in Didam uitgegeven. (Omgerekend 
wil dat zeggen dat ruim 100 personen/kinderen alleen al in Didam eten 
ontvangen van de voedselbank). De andere helft wordt in ’s-Heerenberg 
uitgegeven en een klein deel in Beek. 
 
De opbrengst van deze collecte wordt door de Diaconie verdubbeld. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.   
 

Nees Biemond (secr.)   

Kerstvoedselbank 
Op vrijdag 16 december zijn de kerken in Didam weer open van 17.00 – 18.00 
uur voor inzameling van levensmiddelen voor de 'kerstvoedselbank', zodat de 
cliënten van de voedselbank ook van iets extra’s kunnen genieten met de 
feestdagen. Ook in ons kerkje aan de Torenstraat kunt u terecht om voedsel af 
te geven. 
 
Namens de Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie,  

Nees Biemond 
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Kerk in Actie 

Oogstdienst 2016 
Op zaterdag 29 oktober heeft u weer royaal fruit bijeengebracht. Daarvoor willen 
wij u hartelijk bedanken! 
Dit jaar hebben we 23 fruitbakjes gevuld met een variatie van fruit en een klein 
potje met vruchten en appelmoes. Roelie Talens heeft weer jam gemaakt en die 
in leuke kleine potjes aangeleverd. Deze 
potjes maakten elk fruitmandje tot een 
vrolijk geheel. Bedankt Roelie! De bakjes 
zijn met grote behendigheid gevuld door 
Corrie Jansen, Renate van Pelt, Lucy 
Vermeulen en Herman Makkinga. Paulina 
van Grol en Antoinette hebben de 
aankleding in de kerk voor hun rekening 
genomen. Ellen Geven heeft de adressen 
duidelijk leesbaar op de enveloppen 
geschreven. Al met al een drukke, maar 
vooral een héél gezellige middag! 
Dames en heer heel hartelijk bedankt. Het overgebleven fruit is opgehaald door 
de voedselbank. De heer Otten was er super blij mee! 

 
Gemeenteavond donderdag 6 oktober 2016 
 
Indische maaltijd voor Stichting COME 
Wat een animo voor deze geweldige avond. Er hadden zich 60 personen 
aangemeld. Alle leden van de werkgroep Kerk in Actie, hebben flink werk verzet. 
Ook de jongeren hebben zich geweldig ingezet! 
Paulina van Grol had duidelijk de hoofdrol in het bereiden van een overheerlijke, 
authentieke Indische maaltijd! 
 
Deze avond was georganiseerd om ons 
project Stichting COME nog eens extra 
onder de aandacht te brengen. Spreekster 
Maaike Hoffner, projectleider van St. COME 
vertelde over de doelstelling van COME. 
Jaarlijks organiseert COME 
ontmoetingsseminars voor Israëlische en 
Palestijnse jongeren in een neutrale 
omgeving op Cyprus. Hiermee wil COME 
wederzijds respect stimuleren en duurzaam 
contact bevorderen. 
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De financiële steun voor de seminars is nodig voor het bekostigen van het 
verblijf bij de gastgezinnen. Onze financiële steun bestaat uit: 

 Organiseren van een maaltijd, door de werkgroep Kerk in Actie 

 Avondmaalscollecten. 

 Maandelijks, de derde zondag, verkoop van zelf gemaakt gebak bij de koffie 
na de kerkdienst. 
 

De opbrengst van de maaltijd, deze avond, is  € 574,10. 
 
Ik wil namens de werkgroep alle medewerkers(-sters) aan deze avond hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 
 
Namens de Werkgroep Kerk in Actie, 

Antoinette Makkinga 

 

Gemeenteavond van 28 september 2016 
 

De basisliturgieën 
 
Op 28 september jongstleden organiseerde de Taakgroep Eredienst een 
gemeente-avond over de nieuwe basisliturgieën. Die avond heeft de taakgroep 
met trots de basisliturgieën gepresenteerd en het boekje kinderliederen; aan 
beide is veel energie en plezier besteed. Het was voor ons als taakgroep de 
afsluiting van een project dat ruim drie jaar heeft geduurd. 
 
Gekeken is naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de basisliturgieën 
voor de verschillende tijden van het kerkelijk jaar. Als je de verschillende 
basisliturgieën naast elkaar legt, blijkt nog eens duidelijk de pluriformiteit. 
Daarnaast zijn er enkele acclamaties gezongen en een enkel lied uit de bundel 
kinderliederen. Uiteraard was er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 
Als taakgroep hebben we deze avond georganiseerd en toch een speciaal woord 
van dank aan onze predikant Annette Melzer, onze cantor Trudi Boelee en 
natuurlijk onze organist Rolf Zandbergen voor hun inbreng op deze avond. We 
hebben een aantal gemeenteleden gemist deze avond, jammer! Middels deze 
avonden blijft de taakgroep u informeren over hun bezigheden. 
 
Hartelijke groet, 

Namens de taakgroep, 
Jan de Jongh 
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Adventsvespers 2016 
 
In de Advent zullen er weer de Adventsvespers gezongen worden en wel op: 

 Zondag 27 november, 

 Zondag 4 december, 

 Zondag 11 december,  

 Zondag 18 december. 
 
De Vespers beginnen om 17.00 uur en duren tot ca. 17.30 uur in de Protestantse 
Kerk aan de Torenstraat te Didam.  
Voorgangers zijn pastor Ben Aarsen en dominee Annette Melzer. 
 
Voor wie zich in de christelijke traditie wil voorbereiden op het Kerstfeest, zijn 
deze vieringen een mooie, verstilde gelegenheid in de drukke decembermaand. 
De Vespers zijn een onderdeel van de dagelijkse kloostergezangen. Omdat de 
Protestantse Kerk een mooie ruimte is, intiem en niet te groot, worden de 
Vespers daar gezongen. 
 
Als thema is gekozen: Op zoek naar onze Bron.  
Lezingen, liederen en momenten van stilte sluiten hierop aan.  
Al meer dan 25 jaar verzorgt de werkgroep Oecumene deze Vespers.  
Gelukkig is er groeiende belangstelling voor deze vorm van vieren en mediteren.  
Wij nodigen u graag hiervoor uit. 
 
De Oecumenische Taakgroep Didam, 

Feike Tiel Groenestege 
 

Mission Possible 

Een nieuw project begint!  
Dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders worden 
uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland. 
In de landen waar Mission Possible werkt zijn er twee grote noden: 
1. Behoefte aan de boodschap van het Evangelie 
2. Behoefte aan onmiddellijke en 
langdurige hulp om crisissituaties en 
armoede te bestrijden.  
 
Ons nieuwe baby box project is, net als al 
onze andere projecten, bedoeld om aan 
deze twee behoeften te voldoen. Het is een 
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geweldige manier om exact die hulp te geven, die de ontvangers nodig hebben: 
benodigdheden voor de baby's en moeders, instructies, gezondheidszorg, 
kennis, mentale ondersteuning en pastorale zorg. En het is een mooie manier 
om de liefde van God aan hen die er alleen voor staan concreet te laten zien. In 
Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd (13 
– 15 jaar!) voor de eerste keer moeder zijn geworden. In Rusland zijn het vooral 
jonge moeders, die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin en 
nauwelijks voorlichting hebben gehad. 
Het baby box project biedt directe hulp aan kind en moeder - maar ook zo veel 
meer. 
De moeders die het pakket ontvangen krijgen ook voorlichting, medische zorg en 
mentale ondersteuning en pastorale zorg. Hoe kunt u helpen: De dozen bevatten 
niet alleen kleding voor de baby maar babyverzorgingsproducten (zoals luiers, 
lotions, schaar, haarborstels), baby speelgoed en educatief materiaal. Deze 
items worden gekocht in de landen van bestemming waar de prijzen lager zijn. 
Dit vermindert ook de transportkosten. Vrijwilligers op elke bestemming pakken 
de dozen in. De totale kosten voor een doos inclusief de bezorging, de 
voorlichting en de zorg voor moeder en baby bedragen € 50. 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag 
ovv “Baby Box project" op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 
 
Wilt u meer doen? 
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw 
gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier 
vragen over heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk voor meer 
informatie op www.missionpossible.nl 
Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
Tel: 0595 438672 
info@missionpossible.nl 

 
PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale 
nieuwsbrief 
 

De kerk van Parijs 
 
De kerk van Parijs heeft een bijzondere plek in ons gezin. Wij woonden in de 
pastorie van Sceaux, net buiten Parijs van 1991 tot 1996, en twee van onze drie 
kinderen werden in Parijs geboren. Het bijzondere van de gemeente van Parijs 
was - en is! -  de veelkleurigheid: studenten, au-pairs, mensen met een eigen 
bedrijf of in dienst van een multinational, mensen van de diplomatieke dienst of 
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andere overheidsdiensten, zij vormen samen een hele diverse gemeente. Die 
diversiteit geldt ook de kerkelijke achtergrond: oecumenisch. De kerk valt onder 
de PKN, maar wie mee wil doen in Parijs is welkom! Zo kende in onze jaren ‘de 
kerk van Parijs’ gereformeerd in verschillende schakeringen, hervormd met alle 
modaliteiten die er waren, maar ook Luthers en katholiek. Je deelde je 
nationaliteit en je christelijke geloof en daarbij was je komaf van ondergeschikt 
belang! De kerk was en is een plek van ontmoeting, zo nodig ook opvang voor 
wie korte of langere tijd in Parijs woont en studeert of werkt. Je voelt je er 
welkom omdat er altijd iemand is die je even aanschiet, want wie zelf ooit voor 
het eerst binnenkwam die weet hoe belangrijk het is om ‘gezien’ te worden. Een 
open kerk, gastvrij en hartelijk! Wij komen er nog steeds en zien oude bekenden, 
maar altijd ook nieuwe gezichten, en wij hopen dat de gemeente nog lang een 
geestelijk thuis kan zijn voor wie dat zoekt in die grote wereldstad! 
 
Wilt u ook Vriend worden van de Nederlandse  Kerk van Parijs (behorend tot de 
PKN Nederland) maakt den een  bijdrage over op rekening  NL36 INGB 0007 
7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38 (beide ING rekeningen)  t.n.v.  Stichting 
Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De 
stichting is ANBI gecertificeerd. Meer informatie vind u op onze website 
www.parijsplus.nl . 
Bij voorbaat onze dank. 

Henk Spoelstra,  
Predikant te Oss (Noord Brabant). 
 

Inloopmiddag 
  
15 december is het weer zover, dan houden we onze inloopmiddag. 
We gaan ons dan bezighouden met koffie, thee en frisdrank en met het 
uitwisselen van nieuwtjes en gebeurtenissen. 
Tussendoor laat Heini Lenting foto’s zien van zijn bezoek aan Israël en hij wil 
daar ook wel wat bij vertellen. Lijkt dit u ook wat, loop gerust binnen tussen 14.30 
en 16.30 uur bij de zijingang van de kerk. 

Jan Hagen, 0316-223357 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



23 

 
 

 

Kerstgroet van de redactie 
 

      Via dit kerstnummer van SAMEN, wenst de redactie U fijne en 
      Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017.  
 

 
 
 
 

Verschijningsdata SAMEN in 2017 
 
 

Kopij inleveren uiterlijk Opmerking Eerste zondag in uitgave nr. 

dinsdag 3 januari 2017   zondag 15 januari 2017 1 

dinsdag 21 februari 2017 Start 40-dagentijd zondag 5 maart 2017 2 

dinsdag 28 maart 2017 Palmpasen zondag 9 april 2017 3 

dinsdag 9 mei 2017   zondag 21 mei 2017 4 

dinsdag 27 juni 2017   zondag 9 juli 2017 5 

dinsdag 15 augustus 2017   zondag 27 augustus 2017 6 

dinsdag 3 oktober 2017   zondag 15 oktober 2017 7 

dinsdag 21 november 2017 1e advent zondag 3 december 2017 8 

dinsdag 2 januari 2018   zondag 14 januari 2018 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Personalia 

Bedankje 
 

Overleden 
 23 oktober 2016, mevr. H. Oosterveen –Evers, Lockhorststraat 5-16 

 27 oktober 2016, dhr. G.A.J. Blij, Waverlo 31, v/h ’t Slag 2 
 

Gedoopt 
 09 oktober 2016 Sef Jan Willem Brandwacht, Hoge Witteveld 40 

Gevestigd 
 Fam. Boerdam - Snijder,  Berkenhof 38 

 Mevr. G. Harmsen – Snijder, Schoolstraat 5-037 

  

Vertrokken 
 Naar Beek,  Dhr . A. Brinkhuis,  Wilhelminastraat 28 F 

 Naar Arnhem,  Dhr. K. de Rijder,  Zonnebloemstraat 2A 
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Agenda 

 
 27 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A.U. Melzer 

   17.00 uur Adventsvesper. M.m.v. de oecumenische zanggroep 

 04 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. A.U. Melzer 

   17.00 uur Adventsvesper. M.m.v. de oecumenische zanggroep 

 08 dec 19.30 uur Diaconie  

 11 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom 

   17.00 uur Adventsvesper. M.m.v. de oecumenische zanggroep 

 18 dec 10.00 uur Carolsdienst 

   17.00 uur Adventsvesper. M.m.v. de oecumenische zanggroep 

 24 dec 17.30 uur Kinderkerstdienst 

 24 dec 21.30 uur Kerstavonddienst - mw. ds. A.U. Melzer 

 25 dec 10.00 uur Kerstdienst - mw. ds. A.U. Melzer 

 31 dec 19.30 uur Oudejaarsavonddienst - ds. W. Ten Boom 

 01 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. L. den Besten, Zevenaar 

 08 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
 
 
 
 

 
 

  



26 

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, op : 27-11, 4-12, 11-12, 
in 2017 : 15-1, 29-1, 12-2, 26-2, 12-3, 26-3, 9-4,16-4, 30-4 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

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

Wanneer 11-12,  in 2017: 29-1, 12-3, 9-4, 30-4, 28-5, 18-6 

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 21-12, in 2017: 18-1, 15-2, 15-3, 19-4, 17-5, 21-6,  
10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen, o.l.v.  
ds. Annette Melzer 

Wanneer  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 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,  

Wanneer 7-12, in 2017: 4-1, 8-2, 8-3, 5-4, 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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