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COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
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beheerder G. Blom Zonnebloemstraat 6 6942 DH T.06-12466595 beheerder@pkn-didam.nl 
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rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
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Autodienstregeling:   T. 06-20187939 
 

Gebruik Kerkruimtes:    
 A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  ap.folmer@gmail.com 
 

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

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

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
     Stand januari 2017 
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Voorwoord 
 

Wij hebben een sterke stad 
 
Wij hebben een sterke stad, 
een stad met muren en schansen, 
wij hebben een sterke stad, 
een stad waar de kinderen dansen 
en waar men muziek maakt en zingt, 
een stad door de Heer omringd. 
 
Wie wonen daar in die stad, 
die stad op de nieuwe aarde? 
Een volk dat de Heer aanbad 
en de trouw aan zijn roeping 
bewaarde. 
O poortwachter, open de poort 
voor al wie vertrouwt op zijn woord! 
  

Vertrouwt op de Heer, vertrouwt 
want eeuwig zal Hij ons dragen. 
De vesting zo hoog gebouwd, 
die heeft Hij ternedergeslagen 
maar mensen die steeds zijn 
geknecht 
die wandelen hier in het licht. 
 
Rechtvaardigen, hier is uw stad, 
standvastigen, hier uw sterkte. 
Een ruimte die niemand mat, 
een ruimte die niemand bewerkte 
dan Israëls Heiland alleen, 
Hij voert de verdrukten erheen. 

Uit liedboek: lied 175 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 21 februari 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 15 januari t/m zondag 26 februari 2017 

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

 
15 januari 2017 – 1e zondag na Epifanie, Gebed van de Eenheid 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Dick Schep 
 

22 januari 2017 – 2e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : vacature en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 

 

29 januari 2017 – 3e zondag na Epifanie, winteractiviteit 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. G. Hallerdijk, 

Bredevoort 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Colet Wenting 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

02 februari 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

05 februari 2017 – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (Kringviering), ds. J. Mol, 

Bathmen 
Collecte : Kerk in Actie - werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Roos de Kroon en Dewi van Grol 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
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12 februari 2017 – 6e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 

 

19 februari 2017 – 7e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H. Günther-

van Dijk, Deventer 
Collecte : Stichting Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Dick Schep 
 

26 februari 2017 – 8e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C.C.G. Klaver, 

Beek 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : vacature en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 

 

02 maart 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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Rondom de kerkenraad 

 

Wat zal 2017 ons brengen? 
Inmiddels ligt 2016 achter ons. Adventsvespers, Caroldienst met schitterende 
inbreng van het koor en begeleiding, kerstdiensten en een goed afscheid van de 
predikant. We kunnen terugkijken op een mooie kerstperiode dankzij de inzet 
van velen. Dank aan eenieder die voor en achter de schermen werk heeft 
gedaan. Alleen dankzij uw inbreng is dit mogelijk. 
  
Veel gelegenheid voor terugkijken hebben we echter niet, want we moeten als 
gemeente verder. Hoe? Op de gemeenteavond op donderdag 16 februari willen 
we graag met u hierover van gedachten wisselen. Er zijn een aantal 
ontwikkelingen waarvan het goed is dat u die alvast meeneemt in uw gedachten. 
 

 De financiën laten niet toe dat we een 80% predikant mogen beroepen. Dit zal 
maximaal 50% zijn. 

 Voordat je een nieuwe predikant beroept, heb je een goede analyse van je 
gemeente nodig. 

 in de periode 2017-2018 komen of zijn er minstens 4 gemeentes in de nabije 
omtrek vacant. 

 De classis heeft een werkgroep benoemd die mogelijke samenwerking tussen 
gemeentes gaat onderzoeken in 2017. 
 

Op de bezinningsdag heeft de kerkenraad uit bovenstaande ontwikkelingen de 
conclusie getrokken, dat voor het benoemen van een predikant eerst nog een 
aantal zaken zullen moeten worden uitgezocht. Dit zal tijd gaan kosten. Aan de 
andere kant zouden we toch ook graag zo snel mogelijk weer een eigen 
predikant hebben. Deze twee dingen zijn lastig te verenigen. De oplossing 
hiervoor zou een tijdelijke predikant kunnen zijn. We zullen deze mogelijkheid 
gaan onderzoeken en hopen u daar op de gemeenteavond meer over te kunnen 
vertellen. 
 
Zoals hierboven genoemd zullen we zeker geen 80% predikant meer 
terugkrijgen. Financieel is dat niet verstandig en we krijgen er ook geen 
toestemming voor. Dit betekent dus dat er sowieso wat gaat veranderen omdat 
we “minder predikant” zullen hebben. Een aantal dingen zullen anders moeten 
gaan en er zullen ook dingen niet meer gedaan kunnen worden door de 
predikant. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat de predikant niet meer de 
kerkenraadsvergadering bijwoont, maar alleen nog het moderamen waarin de 
vergadering wordt voorbereid. Naar ons idee zal het niet eenvoudig zijn voor een 
predikant om het werk goed in te delen en te verdelen. Dat is één van de 
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redenen waarom we ook zullen nagaan of het mogelijk is om naast de predikant 
een pastoraal medewerker aan te stellen. In de begrotingen voor de komende 
jaren is voor predikantskosten uitgegaan van een 50% predikant. Dit geld hoeft 
niet aan een 50% predikant besteed te worden, maar kan verdeeld worden over 
een pastoraal medewerker en een predikant die wat minder dan 50% werkt. Het 
voordeel van een pastoraal medewerker is dat je dan iemand hebt die zich 
volledig richt op het pastoraat. Een pastoraal medewerker komt niet in 
“verleiding” om andere dingen te doen die ook belangrijk zijn. Ook deze 
mogelijkheid willen we in de komende weken onderzoeken. 
 
In de tussentijd zullen we als kerkenraad, als pastoraatsgroep en als gehele 
gemeente elkaar zo goed mogelijk moeten helpen op met name het 
pastoraatsgebied. U kunt met uw vragen altijd terecht bij Dieneke Ros en onze 
scriba Anneke Dienske. 

 
Voor de inloopochtenden van Meulenvelden hebben we voor het begin van 2017 
ds. Christa Klaver bereid gevonden deze te leiden. We moeten echter ook zo 
eerlijk zijn om te zeggen dat er een aantal dingen in 2017 anders zullen gaan of 
tijdelijk niet door kunnen gaan. Het zou toch vreemd zijn als u niets van het 
vertrek (behoudens het zien van veel meer gastpredikanten) van de predikant 
zou merken? We vragen dan ook uw begrip, uw medewerking en uw inzet om 
deze periode zo goed mogelijk door te komen. 
 
Samengevat: we gaan onderzoeken wat mogelijk en verstandig is. We proberen 
een tijdelijke oplossing te creëren, zodat we en zo snel mogelijk een predikant 
hebben, en de tijd hebben voor zorgvuldige besluitvorming en de ruimte houden 
in te spelen op een veranderende omgeving. 

 
Johan Boelee 

 

  

Protestantse 
gemeente te Didam 
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College van Kerkrentmeesters 

Begroting 2017 
De begroting voor 2017 voor de PKN-gemeente Didam is vastgesteld door het 
college van kerkrentmeesters op 21 november 2016 en door de kerkenraad op  
1 december 2016. 
Daarbij is eveneens een meerjarenperspectief tot en met 2022 betrokken. 
  
Wij hebben de begroting voor 2018 en de jaren daarna sluitend kunnen krijgen 
door uit te gaan van een predikantsplaats van 0,5 fte en omdat de 
afschrijvingskosten van de renovatie in 2008 komen te vervallen. 
Daarbij blijft het van groot belang dat de kerkelijke bijdrage de komende jaren op 
zijn minst gelijk blijft en bij voorkeur nog (licht) zal stijgen. Als dat niet het geval 
is, zal de begroting niet sluitend meer zijn. Het is dus voor ons de grote uitdaging 
om met elkaar dit bedrag bijeen te blijven brengen.  
Wij bevelen de actie Kerkbalans, die binnenkort weer gaat starten, dan ook van 
harte bij u aan. 
 
De uitgebreide begroting ligt voor u ter inzage gedurende twee zondagen, 
aansluitend aan de kerkdienst en wel op 15 en 22 januari 2017. Een lid van het 
college van kerkrentmeesters en de administrateur zullen dan uw vragen 
beantwoorden. 
 
Op de gemeenteavond van 16 februari zullen wij u informeren over het beeld 
voor de komende jaren tot en met 2022. 

Jet de Lange 
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Werkgroep Inzameling Gelden 
 

Kerkbalans 2017  
Op 21 januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het thema is dit jaar: 
‘Mijn kerk verbindt’.  
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals 
u weet geen subsidies en is dus afhankelijk van de financiële bijdragen van 
betrokken kerkleden, van mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
 

Kerkbalans 2016 
Totaal toegezegd: € 39.984,--    Ontvangen tot en met 27 december: € 37.976,-- 
Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft 
alsnog doen? Alvast hartelijk dank. 
 

Eindejaarscollecte 2016 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot nu toe (27 december) is reeds een bedrag van € 640,-- ontvangen. 
 

Wim Kooijman 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

15 januari – Collecte Oecumene 
Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel 
aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met 
elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke 
oecumenische thema’s, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en 
avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in de 
plaatselijke gemeente. Daarnaast is de Raad actief bezig met actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de 
kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne 
‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het Midden-Oosten en de 
vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten 
van de Raad van Kerken mede mogelijk. 
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22 januari – Collecte Catechese en Educatie 
In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is 
zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te 
werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook 
hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat 
dorp waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor 
de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, 
zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof 
herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze 
inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook 
helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer 
mee! Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven 
voor nieuwe generaties. 
 

29 januari – Collecte Missionair werk en Kerkgroei 
In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit 
niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse 
Kerk, iedere zondagmiddag ‘koffiehuis’. Eens per maand is er een gratis 
‘havenmaaltijd’. Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk brengen, 
maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. 
Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren met 
boodschappen, geven taalcursussen of springen bij op een van  De kinderclubs.” 
Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen 
zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.  
 

5 februari – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat. 
In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische 
provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch 
is er wereldwijd een grote vraag naar nootmuskaat van goede kwaliteit. Daarom 
traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om 
nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens 
internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te 
organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde 
kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De 
ambitie is dat 5.000 boeren dank zij dit project voor eind 2017 een hoger 
inkomen hebben. 
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Opbrengst collecten november 
 
06 november Kerk in Actie – Zending    €    107,30 
    Werk in eigen gemeente    €      73,79 
 
13 november Avondmaalscollecte – COME   €      35,30 
    Kerk in Actie – Binnenl. diaconaat  €      31,10 
    Werk in eigen gemeente    €      20,60 
 
20 november Werk in eigen gemeente (2x)   €    110,00 
 
27 november Missionair werk en Kerkgroei   €      55,90 
    Werk in eigen gemeente    €      42,14 
 

Opbrengst collecten december 
 
04 december Avondmaalscollecte – COME   € 48,22 
    Pastoraat       € 32,90 
    Werk in eigen gemeente    € 28,95 
 
11 december Algemeen diaconaal werk    € 70,95 
    Werk in eigen gemeente    € 56,05 
 
18december Voedselbank      €     122,40 
    Werk in eigen gemeente    €       50,68 
 
24 december Kinderkerk      €       89,08 
    Kerk in Actie – Kinderen in de knel  €     127,90 
    Werk in eigen gemeente    €       52,30 
 
25 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel  €     174,38 
    Werk in eigen gemeente    €     113,77 

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 € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25.  
De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na overmaking 
op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Didam. 

Wim Kooijman 
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Leden Registratiesysteem PKN 

 

Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari 2017. 

 

 Aantal 

 2014 2015 2016 2017 

     

Dooplid 215 204 205 197 

Belijdend lid 278 262 250 246 

     

D+B  493 466 455 443 

     

Ongedoopt  (v/h geboortelid)  75 71 67 

Meegeregistreerd  93 89 85 

Blijkgever van  verbondenheid  5 6 4 

     

Overig   173 166 156 

     

Totaal geregistreerd  639 621 599 

     

Pastorale eenheid 375 367 364 353 

 
 

 
Wim Kooijman 

 

 College van Diakenen 

Resultaat “Goede doelen gevraagd” 
Elk jaar doen we een oproep voor goede doelen die we kunnen steunen vanuit 
de Diaconie. 
Ook dit jaar hebben we u in de gelegenheid gesteld uw kleinschalige goede 
doelen aan te melden. We hebben gelukkig veel reacties ontvangen en kunnen 
ook een aantal door u aangedragen goede doelen extra steunen. 
Dit jaar kregen we een aantal voorstellen voor giften aan instellingen zonder 
ANBI-status, helaas is het alleen mogelijk goede doelen met een ANBI-nummer 
te steunen, waardoor u deze voorstellen hier niet zult terugvinden. Het voor deze 
actie beschikbare budget is als volgt verdeeld: 

Instellingen lokaal 

Voedselbank 
Uiteraard hoeven we u niet meer uit te leggen wat de voedselbank doet, we 
steunen dit initiatief uiteraard graag met een extra gift. 
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Kledingbank 
De Kledingbank heeft een groot aanbod aan kleding. Waar het structureel aan 
ontbreekt, is ondergoed en sokken. Onze extra donatie zal dit jaar dan ook 
worden gebruikt voor het aanschaffen hiervan. 

Instellingen landelijk 

Regenboog groep – See You jongerenmaatjes 
De regenbooggroep is een bekend doel dat we al jaren steunen. See You 
Jongerenmaatjes is er voor jongeren van 14 tot 28 jaar die moeilijk aansluiting 
vinden bij leeftijdsgenoten, of die een klein sociaal netwerk hebben. Dit kan het 
gevolg zijn van psychische problemen zoals sociale angsten of waangedachten. 
Maar ook doordat ze net even anders zijn dan de anderen, bijvoorbeeld door 
autisme.  

Stichting VPSG 
De VPSG biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, 
godsdienst en zingeving. Ze bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en 
mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan. 

Rudolphstichting - project De Glind 
De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en 
veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten. 

Instellingen wereldwijd 

Jetty van Aalsum - project lekkend dak Guarderia 
De stichting van Jetty biedt opvang aan weeskinderen in hun eigen land. Voor 
een van de projecten, het weeshuis Guarderia San Francisco in Pereira 
Colombia, is onze extra gift welkom, want het dak lekt. 

Stichting Thalente 
Thalente is een organisatie die ontstaan is na een periode van vrijwilligerswerk in 
de buurt van de stad Durban in Zuid-Afrika. De stichting ondersteunt 
kleinschalige, lokale projecten waardoor elke bijdrage meteen verschil maakt. 

Stichting Papoea Jeugd naar school 
Bevorderen van onderwijs/welzijn jeugd in Papoea (Indonesië). Vooral door goed 
onderwijs (basis, voortgezet, beroeps en universitair). Dit doel steunen we ook 
dit jaar weer graag. 

Hakuna Matata 
Hakuna Matata in Swahili en betekent geen probleem. Een optimistische naam 
voor een stichting, immers problemen genoeg in Afrika. Een al bekend goed doel 
dat we een warm hart toedragen. Dit jaar steunen we de uitbreiding van de 
technische school in Boulsa. 

Stichting Hapin 
Deze stichting ondersteunt Papua in de ontwikkeling naar een welvarende, 
rechtvaardige en democratische samenleving waarin de Papoea’s zelf richting 
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geven aan hun toekomst. Ze voert dit uit door een uitgebreid programma van 
kleinschalige projecthulp en studiebeurzen voor Papoea-studenten. 

Eye Care Foundation 
Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in 
ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. In ontwikkelingslanden leidt 
blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen 
doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en 
vrienden. 80% is te voorkomen of te genezen; bijvoorbeeld door een 
staaroperatie of een goede bril op sterkte. Uiteraard steunen we dit initiatief ook 
graag. 
 
Volgend jaar zullen we de actie "Goede doelen gevraagd" weer houden. Hierbij 
zullen we u weer de gelegenheid geven eigen doelen in te dienen. Net als 
voorgaande jaren zullen we hier in SAMEN aandacht aan besteden.  
 

Marijn de Kroon 

Stichting Betuwe Wereldwijd 
Op 19 februari 2017 is de collecte bestemd voor de Stichting Betuwe Wereldwijd.  
Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat uit inzameling, revisie, en verzending 
van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden, om 
mensen daar nieuwe kansen te bieden op een beter bestaan. Een oude hand- of 
trapnaaimachine, die hier ongebruikt op zolder staat, kan daar voor mensen een 
kans betekenen zelfstandig hun brood te verdienen. Bij deze Stichting in 
Culemborg zijn vrijwilligers, arbeidsgehandicapten en asielzoekers werkzaam.   
 
De opbrengst wordt door de Diaconie verdubbeld. Wij bevelen deze collecte van 
harte bij u aan! 

Nees Biemond 

Kerk in Actie 

Solidariteitsmaaltijd 
Op dinsdag 14 maart a.s. om 18.45 uur gaat de werkgroep Kerk in Actie van de 
Protestantse Gemeente Didam in samenwerking met de MOV van de Katholieke 
Parochie Didam weer een solidariteitsmaaltijd organiseren.  
Deze maaltijd begint om 18.45 uur en zal duren tot ongeveer 19.30 uur. De 
avond wordt gehouden in Waverlo, Meulenvelden. 
Uw vrijwillige bijdrage zal worden gebruikt ter bestrijding van de onkosten. 
  
Zet u deze maaltijd vast in uw agenda? U bent van harte uitgenodigd. 
  

Pieter Jan van den Berg 
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 Naschrift Kerstmis 2016 
 

 
Ingezonden door Anna van der Velden 

 
 
 

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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Winteractiviteit 2017 
 

Zondag 29 januari 2017 is de Winteractiviteit gepland. De 
Evenementencommissie is een leuk programma aan het 
voorbereiden. De kinderen kunnen gewoon meedoen. 
Verdere informatie volgt.  
 
De dag ziet er ongeveer zó uit!  
 

10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers 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 23 januari a.s.! 
 
(om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 

De Evenementencommissie 
 

 
Ingezonden door Anna van der Velden 
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Inloopmiddag 
  
In december hebben we kennis kunnen nemen van de indrukken die Heini 
Lenting heeft opgedaan bij zijn bezoek aan Israël. 
Het lijkt mij ook wonderlijk de plaatsen te bezoeken welke wij kennen vanuit de 
Bijbel, zoals Jeruzalem, de Jordaan en het meer van Galilea. 
En nu bereiden we ons weer voor op de eerste inloopmiddag van 2017, die we 
willen houden op donderdag 26 januari op de gebruikelijke plaats en tijd. 
Henk Boender wil ons dan een stukje film laten zien van de tweede fietstocht die 
hij in Spanje gemaakt heeft, met weer als eindbestemming Santiago de 
Compostela, maar nu via een andere route. 
 
Voor de lange termijn planners kunnen we ook al de volgende datum opgeven. 
Dat wordt 9 maart, we zullen dat in de volgende SAMEN nog wel een keer 
opnemen. 
We hopen weer op een gezellig samenkomen. 

Jan Hagen 
0316-223357 

 

Van de redactie 
 
De ontwikkelingen binnen de PKN en ook binnen onze eigen gemeente zullen de 
komende tijd niet stilstaan. Binnen onze gemeente zal de kerkenraad daar 
aandacht aan besteden. Maar ook in de regio, de classis en de landelijke PKN 
zijn er ontwikkelingen. Ook deze ontwikkelingen zullen in de komende tijd 
gestaag doorgaan. Jan Wes heeft aangeboden om in de komende afleveringen 
van SAMEN over deze ontwikkelingen steeds een stukje te schrijven. De 
redactie heeft dit met beide handen aangegrepen en met Jan hierover afspraken 
gemaakt. Afgesproken is dat het eerste stukje in SAMEN nr. 2 van 2017 zal 
verschijnen. Jan is nu bezig de onderwerpen die hij zou kunnen behandelen, op 
een rij te zetten. Over keuze en volgorde houdt hij ruggespraak met een 
(beperkt) aantal mensen uit onze gemeente. 
 
We zien met interesse zijn eerste stukje tegemoet en wensen Jan veel succes bij 
zijn schrijfarbeid. 

Dick Schep 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 21 februari 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Thomasviering in Zevenaar 
 

ZATERDAG 11 FEBRUARI, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
 
De eerste Thomasviering van dit jaar wordt gehouden op zaterdag 11 februari 
a.s. Het thema van deze viering is “Stuurloos”.  
 
In ons dagelijkse leven worden we soms geconfronteerd met situaties waarin we 
het spoor even bijster zijn. We weten niet goed meer waar we precies aan toe 
zijn of welke kant we op moeten. Wat we ook proberen, we hebben de regie niet 
meer in eigen handen. In zo’n situatie heb je behoefte aan steun en hulp. Aan 
iemand die je de weg wijst, die je met raad en daad bijstaat en je helpt om het 
leven weer onder controle te krijgen.  
 
Met teksten, liederen, muziek en beelden staan we stil bij dit thema. Aan de 
viering wordt medewerking verleend door het Liturgiekoor Herwen en Aerdt o.l.v. 
Lia Thijssen.  
 
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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Personalia 

 

 

Gedoopt 
 09-10-2016 : Sef J.W. Brandwacht, Hoge Witteveld 40 

 

Overleden 
 23-11-2016, dhr. H. W. Krause,     Terlaakstraat 3 

 21-12-2016, mevr. M. A. Buunk-Vels,    Thuvinepark 120-5, Duiven 

 24-12-2016, mevr. M. Brouwer-Brinkers,  Tesma 2 
 

Gevestigd 
 Mevr. A.G. Waller Diemont,     Meeuwstraat 15 

 Mevr. A. Evers-Aberson,     Tesma 43 

 Mevr. P.A. Berendsen en dhr. M.J. Jansen,  Willibrordusweg 51 
 

Verhuisd 
 Mevr. M. Blom, Zonnebloemstraat 6,   naar Verheijstraat 21,  

 Fam. Rasing-Broekman, Schuttersstraat 17, naar Heeghstraat 4,  

Vertrokken 
 naar Wehl, dhr.  B.H.Schoonweiler,   Fr. Leonardistraat 33 

 naar Laag-Keppel, mevr. M. Timens,   Marconiestraat 23, Zevenaar 

 naar Wageningen, mevr. ds. A.U. Melzer, Heeghstraat 6 
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 Agenda 
 

12 jan 13.30 uur Vergadering Diaconie 
15 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
16 jan 13.30 uur Overleg Meulenvelden diensten - parochiecentrum 
22 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
23 jan 14.00 uur Pastoraat overleg 
29 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. G. Hallerdijk, Bredevoort 
02 febr 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden - mw. ds. K. van Bergen, 
  Doetinchem 
05 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. J. Mol, Bathmen 
09 febr 13.30 uur Vergadering KiA 
12 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr R. Baauw, Wichmond 
16 febr   Gemeenteavond 
19 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. H. Günther-van Dijk, 
  Deventer 
26 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
05 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. E.S.A. van Buuren, 
  Rheden 
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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, 
15-1, 29-1, 12-2, 26-2, 12-3, 26-3, 9-4,16-4, 30-4, 14-5,  
28-5, 4-6, 18-6 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

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

Wanneer 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. Christa Klaver 

Wanneer 25-1, 22-2, 22-3, 19-4, 17-5, 21-6, 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen.  

Wanneer  1-2 , 8-3, 5-4, 3-5,  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 28-1, 9-3, 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 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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