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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). 
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Voorwoord 
 

40 dagen…….. 
Dromen en ontdekken 

 
God, 

help ons om zo nu en dan 
even stil te staan, 

zoals nu. 
Om na te denken 

over onszelf en de wereld. 
Geef dat we dan dromen 

over hoe het kan zijn. 
Dan ontdekken we ook 

wat er nog moet veranderen. 
Uit: Medemens 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 28 maart 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 05 maart t/m zondag 02 april 2017 

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

01 maart 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 

 

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

05 maart 2017 – 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : 40-dagentijdcollecte, Kerk in Actie, binnenlands 

diaconaat 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
 
08 maart 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 

12 maart 2017 – 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 
15 maart 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 
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19 maart 2017 – 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem, m.m.v. van All Together 
Collecte : 40-dagentijdcollecte, Kerk in Actie, werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
22 maart 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 

26 maart 2017 – 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten 
Collecte : Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Colet Wenting 
Klokkenluider : Dick Schep 
 
29 maart 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 

02 april 2017 – 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. M. van Loo, Amersfoort 
Collecte : 40-dagentijdcollecte, Kerk in Actie, werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : vacature en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : R. Mintjes 
 
05 april 2017 
19.00 uur : 40-dagentijdvesper in de Gabriëlzaal, Pastorie 

Mariakerk, m.m.v. de Oecumenische Taakgroep 
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Wij gedenken 

In Memoriam Aafie Verboom 

Op 18 januari hebben we in het crematorium afscheid genomen van Aaf Verboom, 
overleden op 14 januari na een periode van steeds meer afnemende gezondheid. 
Ze werd in de oorlog geboren in de Meern en heeft op jeugdige leeftijd Arie Ruizendaal 
ontmoet maar daarna lang uit het oog verloren. Beiden trouwden maar verloren ook 
allebei vroegtijdig hun partner. Door toeval kwamen ze elkaar weer tegen, waarna ze 
besloten om samen verder te gaan. Na een tiental gelukkige jaren, waarin ze ook 
samen pastoraal werk hebben gedaan in onze gemeente, begon Aaf problemen te 
krijgen met haar gezondheid die gaandeweg verslechterde. Zij heeft met een vast 
Godsvertrouwen haar ziekte geduldig gedragen, waarbij Arie haar tot grote steun was. 
 

De Heer keek vol vertrouwen mij aan 
en antwoordde op mijn vragen: 

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen...” 

 

Dit geloofde zij en zo wensen wij haar de eeuwige rust toe 
Riet Kooij 

 

In memoriam Jacoba Kolenbrander – Agterdenbos 

Op 30 januari is overleden Co Kolenbrander – Agterdenbos uit verpleeghuis 
Meulenvelden in Didam op de leeftijd van 90 jaar. Plotseling is ze overleden, terwijl het 
juist de goede kant leek op te gaan. Ze kwam er weer bovenop nadat haar man was 
overleden, vorig jaar september. Kort daarop was ze verhuisd naar het appartement in 
Didam dat hij bewoonde. Ze leek zich er langzaam thuis te voelen. 
 

Een bewogen leven heeft Co Kolenbrander geleefd. Geboren in Fijnaart werd ze 
verpleegkundige in Rotterdam. Na haar opleiding wilde ze in Afrika gaan werken. Het 
ging anders; ze kreeg verkering met haar man Gerrit en ze trouwden in 1954. En de 
Afrikaplannen gingen niet door. Ze werd moeder van Jan, een ernstig geestelijk 
gehandicapte zoon. Later werden Johan en Paul geboren. Toen Jan in ’s Koningsjacht 
in Schaarsbergen ging wonen, verhuisden ze later naar een huis aan de Kostverloren 
in Westervoort. Co werd er actief in de kerk, in de wereldwinkel en in de 
vredesbeweging. 
 

Toen het huis en de tuin te groot werden, verhuisden ze samen naar de Wilgenpas. In 
2005 overleed hun zoon Jan, ze zagen het alsof voor hen daarmee een taak was 
vervuld. 
 

Tijdens de herdenkingsdienst in crematorium Slangenburg in Doetinchem stonden we 
stil bij woorden uit Filippenzen: “God heeft zich over mij ontfermd, ontfermt U ook over 
hen die ik achterlaat”. Na alles wat ze heeft meegemaakt in haar leven, heeft God zich 
over haar ontfermt. Hij zal zich ook vast ontfermen over wie achterblijven, de kinderen 
en kleinkinderen die haar zo dierbaar waren. 

Arjen Hiemstra 
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Gemeenteavond 16 februari 2017 

Hoe nu verder? 
Op de gemeenteavond van 16 februari hebben we de uitkomsten van de 
geloofsgesprekken laten zien en zijn de plannen voor het komende jaar 
besproken. In deze bijdrage van SAMEN vindt u een uitgebreide samenvatting 
daarvan. 

Hoe was de situatie begin 2016? 
Deze is besproken op de vorige gemeenteavond van 9 maart 2016. Toen was 
het beeld als volgt: 
 

 We hebben een structureel financieel tekort, dat toeneemt. 

 We zijn gestart met het proces om tot een beleidsplan te komen. 
Uitgangspunten hierbij zijn om de gemeente bij dit proces te betrekken en te 
kiezen voor een open en positieve benadering. 

 Organisatorische draagkracht:  
- Velen zijn actief in de gemeente en er is veel ervaring. 
- Een actief pastoraal team en daarnaast veel pastorale zorg voor en door 
  gemeenteleden. 
- De gemeente wordt ouder en de bestuurlijke draagkracht neemt af. 
- Het vinden van ambtsdragers gaat heel moeizaam. 

 Vanuit de classis en de landelijke PKN wordt aangedrongen op samenwerking 
tussen gemeentes.  

Hoe is de situatie nu begin 2017? 
Er is geen financieel tekort meer. Het RCBB (instantie van de PKN die 
toestemming moet geven voor het beroepen van een predikant) heeft 
aangegeven dat wij maximaal een 50% predikant mogen beroepen. Hierdoor is 
er de eerstkomende jaren geen tekort meer. 

Samenvatting geloofsgesprekken 

 Samen vieren. 
Samen geloven is belangrijk: het is fijn om 
mensen te ontmoeten en samen dingen te 
doen.  Daarnaast doe je geloven niet alleen. In 
de kerkgemeente vier, zing, bid en geloof je 
samen. De protestantse gemeente te Didam is 
een plek om elkaar te ontmoeten.  

 Voorganger. 
We hebben behoefte aan een voorganger die 
de gemeente meeneemt in de uiting van ons 
geloof, ons ondersteunt bij de innerlijke 
beleving, die ons helpt bij de uitleg en 
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interpretatie van de bijbel, die erediensten verzorgt en die de onderlinge 
verbinding stimuleert.  

 We kunnen…… 
als geloofsgemeenschap ons meer naar buiten richten, breder communiceren 
en duidelijker aanwezig zijn. Daarnaast kunnen we opener zijn naar 
bijvoorbeeld jongeren, andere geloven, culturen. Kerkdiensten kunnen we 
minder traditioneel maken, die anderen, jongeren, meer aanspreken 

Wat zijn de conclusies van de geloofsgesprekken? 

 De vierplek Didam zolang mogelijk in stand te houden 

 Samen geloven en samen gemeenschap zijn stimuleren 

 Een eigen deeltijd predikant beroepen 

 Onderzoeken wat mogelijk is om ons meer naar buiten te richten 

Wat zijn de ontwikkelingen op dit moment? 
Voordat je een nieuwe predikant beroept, heb je een goede analyse van de 
gemeente nodig. Natuurlijk hebben we zelf best een goed beeld. Er is echter een 
groot verschil met het verleden. We zullen nu een echte deeltijd predikant 
krijgen, die beperkte tijd heeft. Iemand merkte op dat het niet voldoende is om 
met de kaasschaaf overal iets af te halen. Nee, we zullen nu echte keuzes 
moeten maken wat een predikant gaat doen in de beperkte tijd die hij/zij heeft. 
Daarvoor moeten we ook een goed beeld hebben wat een predikant kan doen in 
een bepaalde tijd. 
 
Wat betreft mogelijke samenwerking met andere gemeentes zijn we met enkele 
buurgemeenten in gesprek om te onderzoeken op welke gebieden gemeentes 
dat willen. In 2017-2018 komen of zijn er minstens 4 gemeentes in de nabije 
omtrek vacant. Dit biedt de mogelijkheid om met een andere gemeente samen 
een gemeentepredikant te beroepen. Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk dat 
het gewenste profiel van de predikant vergelijkbaar is. Als voordelen zien we dat 
een gezamenlijke predikant meer flexibiliteit heeft qua tijdsindeling, wat het werk 
ten goede zal komen. Een gecombineerde aanstelling kan voor een predikant 
aantrekkelijker zijn dan die van een gemeente alleen.     

Hoe zien we 2017? 
 

 Vieringen.  
Deze zijn allemaal geregeld. Kijkend naar de toekomst kunnen we nu al 
zeggen dat een eigen predikant ongeveer 1x per maand zal voorgaan. Wij 
zullen dus ook in de toekomst veel gastpredikanten in ons midden hebben. 
Hieraan zou ik willen toevoegen, dat sommige gastpredikanten al zo lang hier 
komen dat ze ook wel een beetje “eigen” voelen. 
 

 Crisispastoraat.  
De scriba heeft een aantal predikanten benaderd die uitvaartdiensten willen 
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leiden. Hieruit is een lijst ontstaan van predikanten, die we kunnen benaderen.  
Verder onderzoeken we aanvullende ondersteuning door een emeritus 
predikant. 
 

 Geestelijke leiding van de gemeente.  
Die is op dit moment beperkt. Daarom kijken we of we ook hiervoor 
ondersteuning kunnen realiseren. 
 

 Ondersteuning en leiding pastoraat.  
Een deeltijd- en een interimpredikant hebben weinig tijd voor pastoraat. Dit 
kunnen we oplossen door het aanstellen van een kerkelijk werker gericht op 
het pastoraat. Hierdoor hebben we op korte termijn ondersteuning van het 
pastoraatswerk en de pastoraatsgroep. Op de langere termijn zijn er meer 
uren voor het pastoraatswerk. En is er flexibiliteit qua financiële lasten. De 
kosten zullen als volgt verdeeld gaan worden: kerkelijk werker 10% en de 
gemeentepredikant 40%. De toekomstige gemeentepredikant zal hierdoor dus 
voor 40% worden beroepen. 
 

 Beleidsplan maken.  
Voordat er een nieuwe gemeentepredikant komt, willen we een beleidsplan en 
een toekomstvisie hebben. Daarnaast gaan we een profiel opstellen voor een 
eigen predikant. Zoals eerder aangegeven zullen we keuzes moeten gaan 
maken. Het maken van deze keuzes doe je niet zomaar even, omdat ze 
ingrijpend zullen zijn. Voor dit proces vinden we dat professionele 
ondersteuning noodzakelijk is. Daarom gaan we een interimpredikant vragen 
ons hierbij te helpen. Deze zal dus samen met gemeente en kerkenraad de 
volgende vragen moeten gaan beantwoorden: Wat worden de taken van een 
nieuwe predikant? Wat kunnen we nog wel doen en wat niet. Wat zijn de 
mogelijkheden voor samenwerking met andere gemeenten? Kunnen we met 
een andere gemeente samen een fulltime predikant beroepen? 

Wat gaan we nu concreet doen? 
 

 Aantrekken van een interim predikant voor ondersteuning analyse gemeente, 
keuze werkzaamheden en profiel gemeentepredikant, samenwerkings-
mogelijkheden buurgemeentes, opstart beroepingswerk en opstellen 
beleidsplan.  
 

 Aantrekken van een kerkelijk werker gericht op het pastoraat. 
 

 Op zoek naar een tijdelijke predikant voor geestelijke leiding en crisis-
pastoraat. 
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 Onderzoeken of we met een andere gemeente samen een 
gemeentepredikant kunnen beroepen en op andere gebieden kunnen samen 
werken. 

Wat is het tijdschema? 
Het streven is dat de interimpredikant op 1 april start en binnen een jaar gereed 
zal zijn met zijn opdracht. Voor zowel de kerkelijk werker als de emeritus 
predikant hopen we dat beiden in april kunnen starten. U zult begrijpen dat dit 
afhangt van hoe moeilijk of makkelijk het is iemand te vinden, die past bij onze 
gemeente. Blijft de vraag over “wanneer hebben we weer een eigen predikant?”. 
Als we dus uitgaan van 1 jaar voor de interim predikant en dat het 
beroepingswerk dan gestart is (het is dan begin 2018) zou het kunnen dat we 
eind 2018 weer een eigen predikant hebben.  

Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
5 maart – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
Steun kinderen en jongeren in De Glind 
In jeugddorp De Glind wonen ongeveer 150 uithuisgeplaatste kinderen en 
jongeren. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavingsproblemen van 
de ouders, maar ook om lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of 
gedragsproblemen van de kinderen zelf. De Rudolphstichting is eigenaar van 
grond en gebouwen in De Glind. De stichting zorgt voor verschillende 
voorzieningen in het dorp zoals het zwembad, de kinderboerderij en het 
dorpscentrum. In dit dorpscentrum – Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. 
Kinderen en jongeren komen er sporten, muziek maken of gezellig in de soos 
hangen. Ook zijn er horeca- en concertmogelijkheden. Via een leerwerktraject 
kunnen jongeren er praktijkervaring op doen in de horeca. Zo krijgen ze de kans 
die ze verdienen. 

12 maart – collecte Kerk in Actie (voorjaarszendingsweek) 
Steun gezinnen in Guatemala 
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren 
om de cultuur van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde 
organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de 
bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te 
werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of 
ondervinden problemen in de wijk met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten 
kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. 
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Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz: 
“Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie 
met onze familie, met onze buren, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de 
gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos, er 
is minder jaloezie en wrok.” Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training 
volgen.  

19 maart – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Steun ouderen in Moldavië 
In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische 
crisis. Velen kunnen met hun pensioen van € 20,- per maand onmogelijk 
rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende diensten en familie 
probeert te overleven in het buitenland. 
Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn 
onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze ’s 
winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke organisatie 
Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen van 
thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje 
maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen samen in het dagcentrum voor 
gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en liefde en zien samen sterk 
en dapper de toekomst tegemoet.  

26 maart – collecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
Steun mensen in de knel in Nederland 
De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor 
mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het 
is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke 
Rotterdammers elkaar ontmoeten. 
Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk ‘De Diamant’ 
genoemd - uit. 
Beneden is een ‘kerkplein’ waar mensen elkaar onder ander in het restaurant 
kunnen ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarover 
nadenken maakt je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is er de inloop met 
gratis koffie en broodjes. 
De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er 
opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. 
Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en 
met mensen in de knel.  

2 april – 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Steun jongeren in Zuid-Afrika 
In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden negatief 
beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In 
‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de stichting Sozo een 
jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar 
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toegang krijgen tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk 
kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen 
jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of 
het slechte onderwijs. Het café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige 
jongeren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper 
zijn. Dat is belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en 
hun eigen toekomst. 

Opbrengst collecten januari 
 
31 december   Eindejaarscollecte € 29,00 
    Werk in eigen gemeente € 15,00 
 
01 januari  Avondmaalscollecte – COME €   9,57 
    Algemeen diaconaal werk € 11,52 
    Werk in eigen gemeente €   7,10 
 
08 januari   Stichting Hulp Haïti Driel € 70,95 
    Werk in eigen gemeente € 26,13 
 
15 januari     Oecumene € 52,96 
    Werk in eigen gemeente € 38,25 
 
22 januari   Catechese en Educatie € 53,99 
    Werk in eigen gemeente € 45,24 
 
29 januari  Missionair Werk en kerkgroei € 53,05 
    Werk in eigen gemeente € 47,35 
 

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. 
 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2017  
Onder het motto ‘Mijn kerk verbindt’, zijn alle gemeenteleden in de periode van 
21 januari t/m 5 februari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
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Tot en met 19 februari is een totaal bedrag toegezegd van € 37.626,-- 
Dit bedrag kan wijzigen, omdat nog niet alle enveloppen zijn ingeleverd.  
 
Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan alle vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen en ophalen van 
de enveloppen. 
 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2012 

Kerkbalans 2017 
Stand 13/2 
Ontvangen, op toezegging:  €   9.962,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €      750,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe:  € 10.712,-- 
 

Kerkbalans 2016 
Stand 13/2 
Ontvangen, op toezegging:  € 37.555,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €   1.104,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe:  € 38.659,-- 
 

Actie Kerkbalans 2012 – 2017 – Toezeggingen

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal aanschrijvingen: 287 307 307 310 329 345

Geen toezegging / niet ingeleverd: -61 -67 -69 -57 -47 -50

Aantal toezeggers: 226 240 238 253 282 295

 € 1,00 t/m  € 50,00 97 99 95 96 114 118

 € 51,00 t/m  € 100,00 32 42 43 46 54 60

 € 101,00 t/m  € 200,00 41 38 40 49 48 43

 € 201,00 t/m  € 300,00 21 25 24 26 29 35

 € 301,00 t/m  € 450,00 15 15 13 11 15 16

 € 451,00 t/m  € 700,00 13 13 15 17 15 17

 € 701,00 en meer 7 8 8 8 7 6

Totaal toegezegd: 37.626 39.984 39.867 42.759 43.113 45.134
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Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2016 nog niet (geheel) hebben voldaan 
ontvangen in maart een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  

Eindejaarscollecte 2016 
Stand 13/2 
Totaal ontvangen: € 1.050,-- 

Wim Kooijman 

College van Diakenen 

Begroting Diaconie 2017 
In de kerkenraadsvergadering van november 2016 is de begroting van de 
diaconie voor het jaar 2017 door de kerkenraad goedgekeurd.  
Deze begroting ziet er als volgt uit: 
 

Staat van baten en lasten  B 2017 B 2016 JR 2015 

        

Baten onroerende zaken 2.800 2.700 2.565 

Rentebaten en dividend 5.100 5.300 5.246 

Bijdragen levend geld 1.000 700 1.039 

Door te zenden collecten 2.500 2.200 2.888 

Totale baten 11.400 10.900 11.738 

        

Lasten onroerende zaken 700 500 523 

Verplichtingen/bijdragen andere 
organen 1.000 1.000 928 

Kosten beheer en administratie 2.400 3.000 1.580 

Rentelasten 200 200 171 

Som van de exploitatielasten 4.300 4.700 3.202 

        

Diaconaal werk plaatselijk 5.200 4.400 2.528 

Diaconaal werk landelijk 1.800 1.600 598 

Diaconaal werk wereldwijd 4.500 3.900 5.473 

Overige baten en lasten 0 0 191 

Som diaconale werk en 
overige lasten 11.500 9.900 8.790 

        

Som der lasten 15.800 14.600 11.992 

        

Resultaat -4.400 -3.700 -254 

 
De diaconie geeft hiermee aan dat het zwaartepunt van haar financieel beleid ligt 
bij ondersteuning lokale diaconale activiteiten, zoals bijdrage aan project 
SchuldHulpMaatje Montferland, Solidariteitsfonds Montferland, Noodfonds 
geldleningen kerken en indien noodzakelijk aan de Stichting Voedselbank 
Montferland en Kledingbank Montferland. 
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Ieder gemeentelid kan de complete begroting en de toelichtingen hierop inzien. 
Indien u dit wenst, dan s.v.p. contact opnemen met één van de diakenen of een 
e-mail sturen aan diaconie@pkn-didam.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

Jan Wes 

Kerk in actie 

Kerk in Actie en de 40-dagentijd 
Tijdens de 40-dagentijd zullen er in onze kerk collectes worden gehouden voor 
de projecten in Myanmar. Iedere zondag zal er een ander project centraal staan 
voor de sterke en dappere mensen in Myanmar. In de kerkdiensten zal er een 
diapresentatie worden gehouden ten behoeve van één van de projecten in 
Myanmar. 

Vastenpot / Spaarpotkerk 
Tijdens de 40-dagentijd zal er in de hal van onze kerk weer de vastenpot / 
spaarpotkerk worden geplaatst. De opbrengst is bestemd voor de 
Rudolphstichting, het Jeugddorp “de Glind” in Barneveld. 
“De Glind” zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie het niet 
vanzelfsprekend is om op te groeien in een veilige leefomgeving. De 
Rudolphstichting bevordert het in huis plaatsen van kwetsbare en beschadigde 
kinderen en jongeren in gastgezinnen. 
Voor verdere informatie zie www.rudolphstichting.nl. 
Een mooi project dat uw gift dubbel en dwars waard is! 

Sobere Maaltijd / Solidariteitsmaaltijd 
Op 14 maart a.s. om 17.45 uur zal de inmiddels traditionele sobere maaltijd of 
solidariteitsmaaltijd worden gehouden in ‘Waverlo - Meulenvelden’. De ingang 
vindt u aan de Kerkstraat. 
Het onderwerp zal dit jaar zijn: “de Problematiek rondom het Schuldhulpmaatje”. 
Er zal rond dit onderwerp informatie worden gegeven door Theo Reuling (diaken 
van de R.K.-parochie) en Jan Wes (Protestantse Gemeente Didam). 
Aan het eind van de maaltijd bij het verlaten van de zaal zal een vrije gift 
gevraagd worden voor de bestrijding van de onkosten. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen. 
U kunt zich telefonisch opgeven bij Antoinette Makkinga, tel. nr. 228709 en Theo 
Hageman, tel. nr. 224664. 
  
Een hartelijke groet namens de werkgroep Kerk in Actie  

Pieter Jan van den Berg 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 28 maart 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Diaconale Stemwijzer 

Kerk in Actie KiesAdvies 
In verband met de komende verkiezingen presenteert Kerk in Actie een 
diaconale stemwijzer: het Kerk in Actie KiesAdvies. 
Deze bestaat uit twee delen: een vergelijking van verkiezingsprogramma’s en 
een handig testje. De uitslag van de test laat zien wie in het algemeen profiteert 
én wie de dupe wordt van de gemaakte politieke keuzes. 
Wat volgens Kerk in Actie in de verkiezingsprogramma’s opvalt, is dat ‘algemeen 
belang’ steeds minder een rol speelt en ‘eigen belang’ steeds meer een leidend 
motief wordt. 
“Sommige partijen komen bijvoorbeeld met maatregelen om vluchtelingen niet 
ons Nederlandse of Europese probleem te maken, maar willen niets weten van 
een structurele oplossing. Zolang het niet op ons erf gebeurt, is het ook niet ons 
probleem. Kerk in Actie pleit voor een ruimhartige inzet voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving.” 
Het Kerk in Actie KiesAdvies bestaat uit twee delen: een analyse van 
verkiezingsprogramma’s en een digitale kieswijzer. Het Kerk in Actie KiesAdvies 
is te maken via www.kerkinactie.nl/kiesadvies. In het Kerk in Actie KiesAdvies 
komen vragen en stellingen aan bod over onderwerpen die Kerk in Actie 
belangrijk vindt én waarover partijen van standpunt verschillen. 
De analyse van verkiezingsprogramma’s, uitgevoerd door stichting Oikos en 
Kerk in Actie, beperkt zich tot de partijen die tijdens de verkiezingen in 2012 in 
de Tweede Kamer verkozen zijn. De 11 verkiezingsprogramma’s zijn gescreend 
op de gekozen thematische prioriteiten: internationale samenwerking, 
duurzaamheid, vluchtelingen, mensenrechten en zorg en armoede in Nederland. 
Daarbij is aangegeven wat de politieke partijen rond deze prioriteiten al dan niet 
hebben opgenomen in hun programma’s. 

Ingezonden door 
Jan Wes 

De Kinderkerk 
 

Je mag vanbinnen steeds mooier worden! 
 
De 40-dagentijd komt er weer aan, wat betekent dat we tijdens de kinderkerk 
weer gaan werken met een klein project. 

Vanbinnen mooier worden! 
Hoe kun je vanbinnen mooier worden? 
Kun je dat vanbuiten dan ook zien? 
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Tijd om aan de slag te gaan met Geven en Ontvangen. 
 
Op de zondagen gaan we samen nadenken, luisteren, kwebbelen en knutselen 
over: 
 

 Aandacht geven. 
De barmhartige Samaritaan helpt ons daarbij. 
Als je elkaar aandacht geeft, word je beiden mooier... 

 De tijd geven. 
We leren van de zieke man bij de vijver. 
Geduld (leren) hebben... 
Aan de slag met potjes en zaadjes! 

 Vergeven. 
Jezus leert ons 70 maal 7 maal... 
Niet met de rekenmachine, elkaar vergeven en elke dag weer opnieuw 
beginnen... 

 Weg kunnen geven. 
Palmpasen. 
Het is de bedoeling dat we naar Meulenvelden gaan om daar narcissen uit te 
delen. E.e.a. moet nog even doorgesproken worden. 

 God geeft leven! 
PASEN. 
We gaan van het donker naar het Licht. 
Stralend mooi vanbinnen en van buiten. 

 
We gaan proberen een beetje wijzer te worden. Nadenken over wat we doen, 
waar we voor kiezen. Niet om nou ineens alles anders te willen doen, maar om 
opnieuw je aandacht te richten, je inzet te vernieuwen. Verbinding zoeken met 
God en de mensen om je heen. Op elk van de 6 zondagen leggen we een knoop 
in het touw, we proberen het geleerde niet te vergeten! Elke week een beetje 
meer worden wie we ten diepste al zijn. 
 
Namens de kinderkerkleiding, 

Desire Wenting 
 
 
 

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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Relatie gemeente tot de landelijke kerk 
(classis, synode) 

 
Dit is één van de punten die bij een visitatiegesprek met een kerkenraad op de 
agenda staat. Vaak is het dan stil en schoorvoetend komen dan enkele reacties 
in de trant van “over de classis horen we weleens iets, maar de 
synode/landelijke kerk is meestal een ver van mijn bed show”. 
 
In een tijd waar de protestantse gemeenten veel met krimp te maken hebben, is 
er een noodzaak dat er meer om ons heen gekeken wordt. Met anderen samen 
iets doen, samen zorgen dat we een bloeiende geloofsgemeenschap blijven, 
elkaar over en weer inspireren en bemoedigen is cruciaal. Daarom is 
kennisnemen van wat er zo rondom ons gebeurt en hoe we kerk kunnen zijn in 
de huidige samenleving een basis, die we kunnen gebruiken om in eigen 
gemeente te kijken hoe alles verder kan gaan. 
 
Vieringen, pastoraat, diaconaat, omzien naar elkaar, maatschappelijke 
onderwerpen die ons als christenen raken, allemaal thema’s waarover veel te 
lezen en te horen is in “vlakbladen” voor gemeentewerk, in de media, bij 
conferenties zoals landelijke pastorale en diaconale dagen, enz. enz. Ook 
informatie over wat er gebeurt in de landelijke kerk, bijvoorbeeld via haar synode 
geeft inzicht in hoe veelzijdig de Protestantse Kerk in Nederland is en dat er veel 
aan de hand is in onze protestantse kring. 
 
In de komende edities van SAMEN hoop ik een aantal onderwerpen toe te 
lichten welke ik gehoord, gelezen of gezien heb en die aangeven hoe wij 
verbonden zijn met onze buren, met gemeenten in de classis en de landelijke 
kerk.  

Jan Wes 
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Voorbereiding op Pasen 
 
Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, is er ook dit jaar weer op de 
woensdagavonden in de 40-dagentijd gelegenheid je op het paasfeest voor te 
bereiden tijdens de oecumenische 40-dagentijdvespers.  
Een half uur inkeer naar aanleiding van lezingen, gebeden en liederen uit Taizé. 
De vieringen zijn opgebouwd rond de 
woorden Geloof, Genade, Geschreven 
Woord en Gemeenschap. Thema’s die 
voor Luther belangrijk waren. En in dit 
Lutherjaar waard om weer eens goed tot 
ons door te laten dringen. 
 
Plaats van de vieringen: 
Gabriëlzaal in de Pastorie van de 
Mariakerk te Didam. 
 
Aanvangstijd: 19.00 uur  
 
Data: Woensdag 1 maart, 8 maart, 15 
maart, 22 maart, 29 maart en 5 april 2017 
 
Wij, de Leden van de Oecumenische 
Taakgroep, heten u van harte welkom.. 
 

Ingezonden door 
Dorien Schlief 
 

Pastorale Scholing 
 
Op 26 oktober 2016 was de laatste pastorale scholingsavond o.l.v. ds. Annette 
Melzer. Zoals inmiddels gebruikelijk begonnen we met een gezamenlijke 
maaltijd, die door diverse pastoraatsleden was bereid. Nadat het lekkere soepje, 
de hutspot/stoofschotel en de verrukkelijke toetjes verorberd waren, schoven 
tegen 20.00 uur collega pastoraatsleden uit Zevenaar en Westervoort aan. 
 
Het gespreksthema was “Hoe bied ik een luisterend oor aan mensen die niet 
meer zelfstandig kunnen wonen?” Na de inleiding door Annette Melzer 
probeerden we in kleine groepjes te bedenken hoe om te gaan met (meestal) 
oudere mensen die uit hun vertrouwde huis moeten en – heel belangrijk – hóé 
hen op te beuren en te troosten. In de afronding gaf iedereen kort weer waarover 
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gesproken was. Annette vatte dit samen in een aantal richtlijnen die we kunnen 
gebruiken in de gesprekken met ouderen. 
 
Zoals altijd een geslaagde en leerzame avond. 

Herma ten Brinke 
 

(Door een misverstand kon dit berichtje niet in de vorige SAMEN worden 
opgenomen.) 

Inloopmiddag 
 
We zijn 2017 goed begonnen met meer dan 30 belangstellenden en nu staat de 
volgende middag al weer op het programma en wel op 9 maart a.s. 
 
Anneke Dienske heeft toegezegd hiervoor een bijdrage te willen leveren en 
uiteraard is er ook voldoende ruimte voor de gebruikelijke koffie, thee en 
frisdrank en voor het onderlinge contact. 
 
En u weet het, wilt u graag komen, indien nodig halen we u op en brengen u 
weer thuis. 

Jan Hagen, 0316223357 

Gezamenlijke broodmaaltijd 
 
Op 19 maart is er om 10.00 uur een kerkdienst, waarin ds. Kätie van Bergen zal 
voorgaan en All Together koorzang zal verzorgen.  
Na afloop van de kerkdienst kunt u, zoals u gewend bent, onder genot van een 
kop koffie/thee gezellig napraten.  
We zouden deze ochtend, in samenspraak met de kerkenraad, willen afsluiten 
met een kopje soep en een 
broodmaaltijd.  
 
Hiervoor vragen we het 
volgende van u: 
 

 Gelieve het aantal 
belegde 
boterhammen/broodjes, 
welke u denkt te nuttigen, 
mee te nemen en na de 
dienst af te geven bij 
catering/keuken. Deze worden willekeurig verdeeld over aanwezige gasten… 
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 Geef uzelf op bij Anneke Ketterink via lakz@planet.nl voor woensdag  
15 maart, zodat de organisatie weet hoeveel mensen er deelnemen aan deze 
broodmaaltijd… 

 
Graag zien we u in de dienst en tijdens deze gezamenlijke broodmaaltijd. 
 

Vriendelijke groet, All Together 

De Oudheidkundige Vereniging Didam op 
bezoek. 

 
Dinsdag 31 januari was de O.V.D. bij ons archief op bezoek. Als auteur van 
artikelen voor hun jaarboek, kwam ik nogal eens met, voor hen, heel 
interessante artikelen of boeken om gegevens te verkrijgen. Dat wekte hun 
belangstelling en interesse om eens in ons archief te kijken. Zo konden we 
dinsdag 31 januari jl. 11 mensen ontvangen.  
 
Na eerst koffie 
gedronken en over en 
weer kennis gemaakt te 
hebben, zijn Lerus van 
der Laan en ik de avond 
begonnen met een 
rondgang in de kerkzaal. 
Daar hebben we enkele 
oude zaken, zoals de 
kroonluchter en katheder 
op de preekstoel laten 
zien; via de consistorie 
waar de archiefkluis 
staat, zijn we naar de huiskamer gegaan waar een aantal oude boeken, 
avondmaalstellen, de Statenbijbel en nog wat zaken lagen om te bezichtigen. 
Tijdens de bezichtiging ontspon zich een gesprek over de kerk en het verschil 
tussen Rooms-katholiek en het Protestantisme en in het bijzonder Hervormd - 
Gereformeerd. Zo hadden Lerus en ik de gelegenheid om ons kerk zijn uit te 
leggen. Na een leuk, geanimeerd gesprek, dankte de voorzitter Theo te Will voor 
de uitnodiging en de uitleg, waarna ik hen bedankt heb voor hun komst en 
interesse en de hoop heb uitgesproken, dat wat Pastoor Tuijnslijper in 1719 
schreef over de “woeste Calvinisten” te niet gedaan was. 

Herman Makkinga 
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Hulp gezocht 

 

Hulpgezocht: grote schoonmaak, schilderwerk. 
 
                      22 of 29 April 2017 
 
 
Zaterdag 22 of zaterdag 29 April willen wij het 
kerkgebouw weer een beetje extra opfrissen. 
De klusjes doen, waar Suzanne Lanters, onze 
geweldige interieurverzorgster niet aan toe komt. 
Daarnaast willen wij graag de muur achter het 
mozaïek gewit hebben. 
 
Wie gaat ons helpen? 
 
De koffie/thee en appelcake staan om half 10 klaar. Tussen de middag eten we 
samen een kopje soep met een broodje. 
 
Om 14.30 uur hopen wij dat de klus is geklaard. 
 
Wordt vast ook gezellig. 
 
Jong en ouder is welkom 
. 
Meld je aan bij: Trudi, of Dieneke. 
gboelee@hotmail.com, tel. nr. 06 10650710 
g.rosmullink@rosfamily.nl, tel. nr. 06 20187939 
            Dieneke Ros 
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Winteractiviteit 
Afgelopen 29 januari hadden we weer onze jaarlijkse winteractiviteit. 
Als evenementencommissie staan we elk jaar weer voor de uitdaging om een 
programma in elkaar te zetten, wat jong en oud(er) aanspreekt, met elkaar 
verbindt. 
 
Colijn opende met een kort gebed waarin de vraag naar open handen, en een 
open hart naar voren kwamen. Een vrolijke en open geest, om de ander te 
kunnen ontmoeten en samen een fijne middag beleven. 
 
We vormden 4 groepen en er waren 3 programmaonderdelen. 
 
Het is altijd mooi om iets tastbaars te maken, iets van blijvende waarde. Het 
tafeltje dat in het halletje staat, draagt deze blijvende herinnering. 
Verrassend leuk was het om elkaars emoties te raden in de Emotiebus. Mooie 
kleine wat diepgaandere gesprekjes volgden. We kennen elkaar alweer ietsje 
beter! 
 
Het werd een heuse competitie in de Praatkuil. Leerzame vragen werden 
gesteld. Twee teams streden tegen elkaar en er verdwenen heel wat spijkers in 
de dikke boomstam. 
 
Anne opende de maaltijd met een gebed over ‘Voldoende’. Ze gaf een leerzame 
uitleg over het leren hebben van voldoende. Er was voldoende eten aanwezig(!). 
We praatten nog gezellig wat na. 
 
Dewi sloot af met dankende woorden. We waren er allemaal even stil van… 
 
Ik vond het mooi toen Cato, als jongste deelneemster vroeg: Mam, wie zijn toch 
al deze mensen, ik bedoel, hoe heten ze?  We vertelden onze namen aan 
elkaar... Wie ben jij? Wat is jouw naam? Ik hoor een beetje bij jou, en jij hoort 
vast ook een beetje bij mij? Op zoek naar verbinding… 
 
Een zeer geslaagde middag. 
 
Op naar september, waar we opnieuw voor een verrassend programma zullen 
gaan zorgen! 
 
Namens de Evenementencommissie, 

Desire Wenting. 
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Personalia 

Wij gaan trouwen! Bent u erbij?  
 
Zoals jullie misschien al weten, gaan wij 
binnenkort trouwen. We kijken erg uit naar 
deze bijzondere dag. Via deze weg willen we 
jullie laten weten dat jullie van harte welkom 
zijn om onze trouwdienst o.l.v. ds. Douwe 
Boelens bij te wonen. We trouwen op 
zaterdag 18 maart, om 09.30 uur in onze kerk.  
 
Lieve groetjes (en hopelijk tot in maart!), 
Adorján & Wilma 
 

Bedankjes 
 

 U/ jullie allen bedankt. 
 
Graag wil ik langs deze weg eenieder heel hartelijk danken voor de prachtige 
bloemen die mijn op 14 januari jl. overleden levenspartner Aaf Verboom bij 
leven nog mocht ontvangen vanuit de kerk, maar ook van een aantal leden uit 
onze gemeente. Zij heeft hiervan nog ten volle kunnen genieten. 
Persoonlijk wil ik jullie danken voor de kracht en ondersteuning die ik, op 
welke wijze dan ook, mocht ontvangen tijdens haar langdurig ziek zijn. Ook de 
bloemen die ik zo kort na haar overlijden mocht ontvangen gaven blijk van 
warmte en medeleven uit onze gemeente. Voor dat alles mijn welgemeende 
dank. 
Aaf is op zaterdag 14 januari 2017, in aanwezigheid van hen die haar ten 
zeerste dierbaar waren in diep geloof in alle rust ingeslapen, heel bijzonder 
voor een bijzondere vrouw. Nogmaals heel veel dank aan jullie allen. 
 
                                                        Een hartelijke groet van Arie Ruizendaal 
 

 Graag wil ik allen bedanken die in de tijd rondom mijn operatie blijk hebben 
gegeven van hun belangstelling en medeleven. De vele bezoekjes, kaarten, 
telefoontjes hebben mij heel veel goed gedaan en geholpen deze moeilijke tijd 
door te komen. Het heeft mij weer doen beseffen hoe belangrijk onze 
gemeenschap is. Het gaat mij nu stukken beter en ik hoop spoedig weer in 
jullie midden te zijn. 
                                                                                            Truus Ammerlaan 
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Overleden 
 14-01-2017  Mevr. A. Verboom, Lockhorststraat 5-30 

 28-01-2017  Mevr. G. Vaessen-de Vries, Lange Spruit 7 

 30-01-2017  Mevr. J.B. Kolenbrander-Agterdenbos, Tesma 68. 

 08-02-2017  Mevr. H.J. Vrielink-Olthof, Gruttostraat 12 
 

Gedoopt 
 25-12-2016, T.J.P. Midden, Berrliozpad 18, Amersfoort 
 
 
 
 

Agenda 
 
01 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
02 mrt 15.30 uur kerkdienst in Meulenvelen, r.-k. voorganger 
05 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. E. van Buuren, 
  Rheden 
08 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
12 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L.den Besten, Zevenaar 
13 mrt 13.30 uur Pastoraat overleg 
14 mrt 17.45 uur Solidariteitsmaaltijd, Waverlo, Meulenvelden 
15 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
18 mrt 09.30 uur Trouwdienst Wilma en Adorján - ds. Douwe Boelens 
19 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. K.van Bergen 
22 mrt 19.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
26 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
29 mrt 10.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
02 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. M.D. van Loo, 
  Amersfoort 
05 apr 19.00 uur 40-dagentijdvesper, Gabriëlzaal pastorie Mariakerk 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 28 maart 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Activiteiten in en om de kerk 
Kinderkerk Tijdens de dienst gaan de kinderen naar het kerkhuis en 

hebben 
dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst,  
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 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 22-3, 19-4, 24-5, 14-6 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen.  

Wanneer  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 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 8-3, 5-4, 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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