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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. 
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Voorwoord 
 

Mensen in uw dienst 
 

U roept mensen in uw dienst 
beweegt mensen tot mededogen, 

vraagt ons om het spoor 
te volgen van Jezus uw kind – 

een weg van ontferming en vrede, 
een reis van Genesis naar Openbaring, 
een tocht van chaos naar mensenland, 

minste met de minsten, 
broeder en zuster van hen 

die lijden en verschopt worden. 
 

Stuur ons op weg 
om recht te doen en lief te hebben, 

zodat ééns onze wereld en wij 
allen samen zullen staan in 

het volle licht van uw gerechtigheid. 
 

        Tekst: Jurjen Beumer 
Uit: Medemens,  

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 09 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 09 april t/m zondag 14 mei 2017 

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

09 april 2017 – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Myanmar 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Henk Boender 

 
13 april 2017 – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel (zittende viering), 
  ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 

14 april 2017 – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
 
15 april 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

15 april 2017 – Stille Zaterdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Visser, Tolkamer, 
  m.m.v. All Together 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 

16 april 2017 – Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer, 
  m.m.v. De Cantorij 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : vacature en R. Mintjes 
Kinderkerk : Jannie van de Peppel en Anne Geven 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
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23 april 2017 – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
 

30 april 2017 – 3e zondag van Pasen 
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 : Roos de Kroon 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
 
04 mei 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.k. voorganger 
 

07 mei 2017 – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. J. Jansen-Schoonhoven, Doetinchem 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 

14 mei 2017 – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Colet Wenting 
Klokkenluider : Dick Schep 

 
 

 
De redactie van SAMEN wenst U allen een gezegend Pasen! 
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Rondom de kerkenraad 

Onderweg naar morgen 
 

Wellicht herkent u deze titel. Het is lied 18 uit onze bundel liederen voor 
kinderen. Altijd zijn we onderweg, onderweg naar morgen. Met de dromen van 
vandaag, met geluk en zorgen. Af en toe een beetje zon, af en toe wat regen, 
want soms is het leven fijn en soms zit het tegen. 
  
Als gemeente zijn we ook op weg naar morgen. De plannen (de dromen in het 
lied) hebben we besproken op de gemeenteavond van 16 februari 2017. In de 
vorige SAMEN heb ik u daarover uitgebreid geïnformeerd. Na16 februari zijn we 
direct aan de slag gegaan. Inmiddels hebben we Ds. Zijlstra bereid gevonden 
om met ingang van half maart als interim predikant in onze gemeente aan het 
werk te gaan. We zijn samen met Ds. Zijlstra tot de volgende opdracht gekomen: 
 

• Een analyse maken van de geloofsgemeenschap (gemeenteprofiel) 

• Een beleidsplan maken voor de periode 2019-2023 

• Profielschets predikant maken op basis van gemeenteprofiel  

• Opstarten beroepingswerk  

• Verkennen van en gestalte geven aan mogelijkheden om met omliggende 
gemeenten / gemeenten in de regio samen te werken (activiteiten / 
gezamenlijke predikant (m/v)). 
 

In deze SAMEN treft u een bijdrage van Ds. Zijlstra aan waarin hij zich voorstelt. 
 
Vervolgens hebben we Ds. Mol bereid gevonden ons bij te staan op het gebied 
van geestelijke zorg en pastoraat. Ds. Mol is emeritus predikant wonende in 
Gaanderen. Ook van hem treft u in deze SAMEN een bijdrage waarin hij zich 
voorstelt. Het toeval wil dat Ds. Mol in onze gemeente op 9 april voorgaat. Wij 
hebben Ds. Zijlstra gevraagd ook in deze dienst aanwezig te zijn. U kunt dus met 
beide predikanten kennis maken op die zondag.  
 
Verder zijn we in gesprek met een kerkelijk werker die zich specifiek op het 
pastoraat zal richten. We hopen dat dit binnenkort ook geheel rond is. Het zou 
dus goed kunnen zijn dat de kerkelijk werker eveneens op 9 april aanwezig is. In 
dat geval kunt u met allen kennis maken. Terugkomend op het lied lijkt het ons 
als gemeente op dit moment zeker niet tegen te zitten. 
 
Vanuit de gemeente hebben enkele mensen gevraagd of de stoel, die boven bij 
het orgel stond, weer in de kerk gezet kon worden.  Het argument was dat daar 
een mooie stevige stoel stond terwijl predikanten nu op een gammele stoel 
moesten zitten. De kerkenraad heeft vervolgens met de taakgroep eredienst hier 
overleg over gehad. Het resultaat is dat de stoel weer in gebruik is genomen. We 
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hebben afgesproken dat de stoel bij de linker boog enigszins schuin op de 
lengterichting van de kerk neergezet wordt. Voor alle duidelijkheid vermelden we 
dat de stoel een gebruiksvoorwerp is en tijdens de kerkdiensten bedoeld is voor 
predikanten om in te zitten op die momenten dat zij dat willen.  
 
Als voorlaatste onderwerp wil ik u erop 
wijzen dat dit jaar het Stabat Mater van 
Pergolesi weer in onze kerk te horen is. 
Een oecumenisch dameskoor (het is 
geschreven voor vrouwenstemmen) is 
bezig dit in te studeren. Met dit bijzondere 
stuk kunt u op Goede Vrijdag het 
lijdensverhaal op een bijzondere wijze horen. Zo komt het lijdensverhaal wellicht 
nog dichterbij.    
 
Afsluitend wil ik graag All Together bedanken voor het organiseren van de 
broodmaaltijd op zondag 19 maart 2017. En speciale dank aan Lies Beyer voor 

het maken van de voortreffelijke soep. Wij zijn als gemeente 
gelukkig te prijzen dat we een aantal goede koks in ons 
midden hebben. Voor deze maaltijd had iedereen zelf brood 
meegenomen dat verzameld werd om vervolgens weer 
uitgedeeld te worden. Zodoende hadden we twee grote 
schalen met een enorme verscheidenheid aan brood. Er was 
meer dan genoeg omdat sommigen nog wat extra’s hadden 
meegenomen. Het was een zeer geanimeerde maaltijd die 
afgesloten werd met het gezamenlijke Onze Vader. Volgens 

mij smaakt het naar meer. Wie wil de volgende maaltijd (helpen te) organiseren?  
 

Johan Boelee 
 

De interimpredikant stelt zich voor 
 
Uw kerkenraad heeft besloten om een interimpredikant in de arm te nemen. Voor 
de periode van 1 jaar (15 maart 2017 - 15 maart 2018) hoop ik bij uw gemeente 
betrokken te zijn. In eerste instantie zal ik gemiddeld 8 uur per week werken. Ik 
zal in de regel op de dinsdagen in Didam zijn. Concreet start ik 
mijn werkzaamheden op 21 maart.  

Voorstellen 
Mijn naam is (A.P.D.) Marcel Zijlstra. Ik ben ruim 16 jaar 
predikant en heb meerdere gemeentes gediend in kleinere 
plaatsen. Een heel mooie en zinvolle taak waartoe ik mij door 
God geroepen weet. Ik ben 44 jaar en getrouwd met Gerda.  
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We hebben drie kinderen: Daniël van 11, David van 9 en Ruben van 4.  We 
wonen sinds half november in Ede. 

Wat is een interimpredikant2? 
Ik ben nu 2,5 jaar interimpredikant en heb diverse opdrachten afgerond. Een 
interimpredikant is een predikant in landelijke dienst die met een bijzondere 
opdracht aan een gemeente wordt verbonden. Meestal gaat het dan om een 
gemeente die een meer complex veranderingsproces doormaakt. Mijn 
verbintenis is altijd tijdelijk – maximaal 2 jaar. In deze periode ben ik ook echt bij 
de gemeente betrokken. Ik ben geen zakelijke manager maar een herder met 
hart voor de gemeente. De interimpredikant kan in beginsel alle 
ambtswerkzaamheden uitvoeren: voorgaan in diensten, pastoraat, vorming & 
toerusting en beleid & bestuur. Afhankelijk van de opdracht verricht ik enkele van 
deze taken. Een interimpredikant is adviseur van de kerkenraad. Ik heb geen 
stemrecht. Ook kan een interimpredikant niet beroepen worden door de 
gemeente waar hij werkt. 
Een interimpredikant stelt zichzelf in dienst van een gemeente. Hij begeleidt de 
gemeente bij het zoeken naar nieuwe wegen, zodat de gemeente daarin zelf de 
verantwoordelijkheid kan nemen en weloverwogen keuzes maken. Een 
interimpredikant werkt samen met alle betrokkenen, wil oog en oor hebben voor 
ieders belangen, zorgen en verwachtingen, maar blijft onafhankelijk. 

Verkennen 
De eerste periode zal ik mijn ogen en oren goed de kost geven om de gemeente 
beter te leren kennen. In dat kader hoop ik ook meerdere bezoeken in de 
gemeente af te leggen en waar mogelijk activiteiten bij te wonen.  

Bereikbaarheid & spreekuur 
Zoals gezegd, werk ik in de regel op de dinsdagen in uw gemeente. Wilt u iets 
vertellen, iets met mij delen, of wilt u een afspraak maken voor een uitgebreider 
gesprek, dan kunt u mij een bericht sturen: m.zijlstra@pkn.nl. U kunt mij ook 
telefonisch bereiken: 06-365 33 786. Ik hou tevens iedere dinsdag spreekuur van 
18.00-18.30 uur in het kerkgebouw (Torenstraat 10). Ook dan kunt u kort iets 
aan mij vertellen, of een afspraak maken. 
 
Tot slot: ik zie ernaar uit om in uw/jullie midden te werken en hoop dat we elkaar 
snel zullen leren kennen en met Gods hulp een goede weg zullen gaan. 
 

Vriendelijke groet, ds. Marcel Zijlstra 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 09 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Dominee Joop Mol 
 
Voor de periode op weg naar een nieuw te vormen pastoraal team en mogelijke 
samenwerking met een andere gemeente is met mij overeengekomen om op het 
pastorale vlak bijstand te verlenen. 
 
Mijn naam is Joop Mol en ik ben 69 jaar. Die voornaam van mij mag u in 
ontmoetingen vrijmoedig gebruiken, al kan ik me voorstellen dat er onder u zijn 
die daar moeite mee hebben. Voor eenieder hoop ik evengoed tijdelijk uw 
dominee te zijn. 
 
Een exacte duur daarvan is niet goed aan te geven. Dat hangt van de 
ontwikkelingen af. De kerkenraad gaat tot nu toe voortvarend te werk. 
Zelf hoop ik u allen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zij het in de beperkte 
omvang van ongeveer één dag in de week. Een vaste dag is daarvoor niet 
gereserveerd. Mijn betrokkenheid op gemeenteleden die dat nodig hebben en bij 
overleg waarvoor ik gevraagd ben met de Protestantse gemeente van Didam 
mee te wandelen, kan op diverse momenten ingevuld worden. Van die ruimte zal 
ik naar bevind van zaken gebruik maken. 
 
Sinds ruim zeven jaar ben ik met emeritaat en nog maar enkele maanden 
woonachtig in Gaanderen. Ik ben getrouwd en heb een dochter die met haar 
partner en twee zoontjes in Boskoop woont en een zoon die in Arnhem een 
appartement heeft. 
 
Met veel arbeidsvreugde heb ik drie gemeentes mogen dienen. De laatste 
periode in Bathmen bij Deventer. 
 
Inmiddels ben ik bezig met een kennismakingsronde en u zult me bij allerlei 
gelegenheden wellicht eens zien en spreken. Daar zie ik naar uit. 
 
Met een hartelijke groet, 

ds. Joop Mol 

College van Kerkrentmeesters 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Solidariteitskas 2017 
Gemeenten helpen elkaar. 
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de 
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. Gemeenten die voor 
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noodzakelijk grote uitgaven staan, die ze zelf even niet kunnen financieren, 
kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.  
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit 
plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de 
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen.  
In de maand mei ontvangt u een brief met het verzoek om een bijdrage te geven 
van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas. 
Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.  
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  

Kerkbalans 2017 
Toegezegd:     € 37.986,-- 
Ontvangen, op toezegging:  € 15.653,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €      665,-- 
Totaal ontvangen t/m 13/3/2017: € 16.318,-- 

Kerkbalans 2016 
Toegezegd:     € 40.144,-- 
Ontvangen, op toezegging:  € 38.085,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €         1.104,-- 
Totaal ontvangen t/m 13/3/2017: € 39.189,-- 
 
Gemeenteleden die hun toegezegde bijdrage voor 2016 nog niet (geheel) 
hebben voldaan, hebben in maart een herinneringsbrief ontvangen met het 
verzoek om het ontbrekende bedrag alsnog over te maken.  

Wim Kooijman 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
16 april – Pasen: collecte Jeugdwerk (JOP) 
Jongeren hebben recht op dit verhaal.  
‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging Hij toen niet 
dood?’ ‘Dood is dood, hierna is het voorbij.’ Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, 
Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen 
aankijken. Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te 
leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van 
geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: 
“Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten 
horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken 
Chantal en JOP zich sterk voor! Helpt u mee?  
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23 april – collecte Eredienst en Kerkmuziek (wereldwijd) 
Muziek op maat. 
Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant 
beschikbaar is. Dat is het doel van het project ‘Kringgemeenten’. 
Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven 
zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, 
verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving. De Protestantse 
Kerk ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en 
preekschetsen of met liederen om ‘voorgangers’ – kringgemeenteleden die 
regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen bij de voorbereiding van dienst 
en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden 
voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het 
buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, 
dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met 
Cubaanse stijl en instrumenten.  
 

7 mei – collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht. 
In 2013 opende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project 
van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het 
Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. 
Vier ochtenden in de week is er ‘koffiehuis’, iedere woensdag een brunch en er 
zijn buurtmaaltijden. 
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, inmiddels ook 
pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Wij organiseren elke zondagochtend een 
kinderbijbelclub en geven de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met 
het christelijk geloof. Maar we maken ook deel uit van de andere activiteiten. We 
willen als kerk dienstbaar zijn aan de mensen in de wijk.” De collecte maakt 
pioniersplekken als Het Badhuis, waar dienstbaarheid aan de wijk de boventoon 
voert, mogelijk. 
  

Opbrengst collecten februari 
 
05 februari Avondmaalscollecte – COME  € 34,70 
   Kerk in Actie – werelddiaconaat  € 39,35 
   Werk in eigen gemeente   € 24,16 
 
12 februari Algemeen diaconaal werk   € 43,90 
   Werk in eigen gemeente   € 46,12 
 
19 februari Stichting Betuwe Wereldwijd  € 83,05 
   Werk in eigen gemeente   € 35,50 
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26 februari Algemeen diaconaal werk   € 78,35 
   Werk in eigen gemeente   € 41,25 

Opbrengst collecten maart 
 
05 maart  Avondmaalscollecte – COME  € 53,43 
   Kerk in Actie – Myanmar   € 49,42 
   Werk in eigen gemeente   € 34,69 
 
12 maart  Kerk in Actie – Myanmar   € 47,67 
   Werk in eigen gemeente   € 42,64 
 
19 maart  Kerk in Actie – Myanmar   € 37,62 
   Werk in eigen gemeente   € 31,77 
 
26 maart  Kerk in Actie – Myanmar   € 53,57 
   Werk in eigen gemeente   € 52,32 
 

Collectebonnen 
Altijd gemakkelijk, geen zorg voor pasmunt en een extra aftrekpost bij uw 
aangifte voor de inkomstenbelasting. 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. 
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 

Wim Kooijman 
 

College van Diakenen / Kerk in Actie 

 

HELP SLACHTOFFERS HONGERSNOOD 
 
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) waar Kerk in Actie lid van is, zijn de 
actie “Help slachtoffers Hongersnood” gestart voor Zuid-Soedan, Noordoost-
Nigeria, Somalië en Jemen. 
 
Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere 
factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. 
Inmiddels zijn ook waterbronnen opgedroogd en is een groot deel van de oogst 
mislukt. Hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde 
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gezinnen geen voedsel kunnen kopen. In Zuid-Soedan alleen al leven 5,5 
miljoen mensen met honger. In de genoemde landen lijden meer dan 1,5 miljoen 
kinderen aan ernstige en acute ondervoeding. De ramp in Zuid-Soedan is een 
menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige 
conflicten die ervoor zorgen dat hulpverleners bepaalde delen van het land niet 
goed kunnen bereiken. 
 
Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden! 
 
De Diaconie heeft inmiddels € 500,-voor de hongersnood overgemaakt naar 
Kerk in Actie. 
 
Ook uw bijdrage is van groot belang!  Mogen wij op uw bijdrage rekenen? 
U kunt uw gift overmaken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie Utrecht o.v.v. Projectnummer N000699. U mag het geld ook contant in een 
envelop in de collectezak doen tijdens de dienst op zondag onder vermelding 
van “Hongersnood”. 
 
Hartelijk dank! 
 

Gebed 
 
Heer, 
 
Wij bidden U voor mensen in nood in Zuid-Soedan, Noord-Oost Nigeria, Somalië 
en Jemen. 
Wij bidden voor meer dan 20 miljoen medemensen die honger en dorst hebben 
en die worden bedreigd in hun voortbestaan. 
God, U bent nabij allen die in nood tot U roepen. 
Wilt U zijn met de mensen die leven in deze landen. 
Ze dreigen van honger te sterven. 
Wilt U hen bewaren en geven dat ze water en voedsel kunnen krijgen. 
Geef wijsheid en inzicht en alles wat nodig is om de honger te bestrijden en een 
beter leven op te bouwen. 
Wij bidden U voor allen die zich inzetten voor onze medemensen in nood. 
Zegen hun werk. 
 
Amen 

Nees Biemond 
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In memoriam Greetje Vaessen-de Vries 

      (1944-2017) 
 

In een goed gevulde Mariakerk te Didam hebben op 4 februari 2017 familieleden, 
vrienden, gemeenteleden en belangstellenden afscheid genomen van Greetje 
Vaessen-de Vries die op 28 januari 2017 na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd is 
overleden.  
In deze dienst onder leiding van ds. Annette Melzer is haar leven herdacht door haar 
oudste kleinkinderen Maud en Simon Dupont-Roc met een passage uit "Le Petit 
Prince” over de liefde die ons leven verlicht. Vervolgens hebben haar kinderen 
Annemarie en Jens-Erik hun bewondering geuit over de manier waarop hun moeder 
het ene rampzalige bericht na het andere heeft verwerkt tijdens haar ziekteproces. 
Haar mailtje "geen zonnig bericht" bracht een stroom liefdevolle reacties op gang die 
haar en ons heeft geholpen de moeilijke tijd die volgde samen door te komen.  
Haar zus Ansje beschreef vervolgens hun jeugd in en rond Elburg. Greetje is in het 
laatste oorlogsjaar geboren in hotel 't Scheepje in Elburg. Het hotel was van haar 
ouders. Greetje vond dat ze een heel fijne en bijzondere jeugd heeft gehad in dat 
hotel. Er kwamen mensen uit de hele wereld over de vloer. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat haar eerste babyfoto is genomen op de arm van een Canadese 
militair die in de zomer van 1945 in hun hotel was ondergebracht. 
 
Van Mevrouw Rambonnet, de eigenaresse van landgoed en Huize Old Putten bij 
Elburg leerden Greetje en haar zusje dansen en toneelspelen. In het hotel hadden ze 
een echte toneelzaal ter beschikking met twee kleedkamers en een ruimte voor de 
souffleur onder het toneel. In de filmzaal van het hotel werden films voor de jeugd uit 
het stadje vertoond. Dat was heel bijzonder voor die tijd. Toen ze 12 jaar was ging ze 
met haar vriendin Marieke Stephan naar het Christelijk Lyceum in Zwolle. Van haar 
godsdienstlerares moest ze Romeinen 8: 38-39 1) uit het hoofd leren. Op haar twaalfde 
begreep ze weinig van deze weerbarstige tekst, maar later in haar leven kon ze deze 
wel doorgronden. Deze Paulustekst stond daarom centraal in haar afscheidsdienst en 
werd door de dominee in gewone mensentaal toegelicht.  
Zoals mooi verwoord in de preek zijn er op kruispunten van leven eigenlijk geen 
woorden. Anderzijds hebben we enkel woorden om ons weer de wereld in te laten 
vlinderen. Ieder mens moet de woorden vinden die bij hem of haar passen. Greetje 
had in haar leven multomappen vol met teksten verzameld. De tekst van Paulus die ze 
uit haar hoofd moest leren als kind vulde zich door de jaren heen met de betekenis dat 
niets een mens kan scheiden van de liefde waarin ze God ontmoet en dat God zich 
laat kennen tussen mensen.  
Haar vriendin Christine Visser beschreef de latere periode van haar leven. In Zwolle 
leerde Greetje andere vriendinnen kennen. Met twee van hen, Elly en Jefke, ging ze in 
1962 studeren in Amsterdam. Haar vader had via een handelsreiziger een kamer 
gevonden aan het Surinamerplein bij mevrouw de Lange. Na één jaar 
medicijnenstudie schakelde ze over op de CICSA voor maatschappelijk werk. Hier 
kreeg ze les van landelijk bekende figuren als Jaap Boersma, oud-minister van Sociale 
Zaken, de PSP-senator Boetes en de recalcitrante katholieke priester van Kilsdonk. 
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Van Kilsdonk zijn we later nog eens tegen gekomen in de Dominicuskerk in 
Amsterdam, waar hij zich uitstekend thuis voelde. Van hem leerde Greetje: “Geloof 
moet je zingen en dat doe je het best samen met anderen in de kerk en daarom blijf ik 
in die "rot"kerk.”  
Zingen was haar lust en haar leven en dat kon ze uitleven in Didam, waar ze vanaf 
1970 woonachtig was. Ze werd al snel lid van de cantorij en genoot van de humor van 
de toenmalige cantor Hans Kriek. Na zijn vertrek kreeg ze te maken met een hele 
reeks koorleiders: de zangpedagoge Ada, de muzieklerares Thea Endedijk, de cantor 
Houdijk en de huidige cantrix Trudi Boelee. Toen ze door reuma geveld moest stoppen 
met zingen, bleef ze met veel plezier als begeleider op de piano actief bij het koor All 
Together. 
Als scriba vormde ze een hecht team met ds. van Loo, waarmee ze samen de 
geruisloze overgang van de hervormde naar de meer algemene PKN-kerk 
verwezenlijkte. Terwijl ik dit schrijf rolt de 104e uitgave van de Elburgse 
Oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecoop" in de bus. In dit nummer is een 
historisch artikel over de geschiedenis van de St Nicolaaskerk in Elburg opgenomen, 
waar op 20 december 1968 ons huwelijk is ingezegend. Ondanks de vele goede jaren 
in Didam bleef haar hart uitgaan naar Elburg, waar ze genoot van de Botterdagen in 
september en van Kerst in de Vesting tijdens de adventsweken.  
Op 4 februari hebben we haar met een lange stoet begeleid naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats aan de Wilhelminastraat en te ruste gelegd naast Henk 
en Doortje Garst en vlakbij haar hartsvriendin Jeane Osnabrugge.  

Jens Vaessen 
--------------------------------------- 

1) “Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de 

liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.” 
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Liedboeken 
 
De taakgroep Eredienst vraagt even uw aandacht voor de liedboeken. In de 
diensten tijdens de feestdagen worden sinds enige tijd de liedteksten niet meer 
opgenomen, althans voor wat betreft de liederen die zijn opgenomen in het 
Liedboek. Het is om die reden dat wij als taakgroep Eredienst de kerkgangers 
vragen om een eigen Liedboek mee te nemen, in het bijzonder voor de dagen 
waarop het kerkbezoek vermoedelijk hoog zal liggen, zoals bijvoorbeeld met 
Kerstmis of Pasen. 
Zo is het voor alle kerkbezoekers mogelijk om de liederen voluit mee te zingen. 
 

Taakgroep Eredienst 

 Inloopmiddag 
  
Het was weer een gezellige middag waarin Anneke Dienske de ca. 25 
aanwezigen vertelde over haar bezoek aan Taizé en waarvan ze ook enkele 
dia’s liet zien. 
Het was duidelijk aan haar te merken hoeveel indruk dit bezoek op haar gemaakt 
had en een welverdiend applaus viel haar dan ook ten deel. 
En nu maken we ons op voor de volgende middag en dat is dan de laatste maal 
voor dit seizoen. We hopen bij gezondheid in het najaar weer door te gaan. 
Deze laatste middag is zoals gewoonlijk op donderdag en wel op 20 april a.s. 
vanaf 14.30 uur. 
Afgelopen tijd hebben we kunnen genieten van de bijdragen van Ap en Ans 
Steenblik, Henk Boender, Heini Lenting en Anneke Dienske, allen ondersteund 
door Piet Luitwieler met zijn filmapparatuur, die ons ook uit eigen werk 
aangenaam bezighield. 
Als er onder u ook mensen zijn die iets willen vertellen of laten zien wat hen 
bezighoudt, laat het ons dan weten, dan regelen we het. 
Op 20 april staat dankzij Henk en Ine koffie, thee en frisdrank weer voor u klaar. 
We hopen dat Ine weer voor 100% op de been is. 
Dus heeft u zin, kom gerust binnen. 

Jan Hagen, 
0316-223357 

 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt ervoor 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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Kerk (PKN) en politiek 
 

In de afgelopen maanden, voorafgaande aan de verkiezingen, was dit een punt 
waarover ik veel nagedacht heb en ook veel gelezen heb. In de visie nota van de 
PKN uit 2012 staat dat de kerk ook een politiek lichaam is in onze samenleving. 
Politiek omdat ze valt onder het gezag van Christus en niet onder dat van andere 
machthebbers. 
 
Wat stond er zoal in de media: “Kerk en politiek zijn geen gescheiden terreinen”, 
“een liefdeloze politiek past niet bij een christen”, “de kerk moet opstaan tegen 
de populisten” enz. enz. Al met al ben je benieuwd hoe de PKN denkt over 
politieke en maatschappelijke thema’s. 
 
Jammer alleen dat er zo weinig bekend is hoe de kerkleiders van de PKN 
denken over actuele zaken. Informatie is meestal te vinden op de website van de 
PKN (www.pkn.nl) onder de rubriek actueel – nieuws. Voorbeelden zijn: strijden 
tegen armoede op 23 maart; reactie op de uitslag van de verkiezingen op 17 
maart, bidden voor de verkiezingen op 14 maart, inzetten voor vrede is roeping 
christelijke gemeente – verbinding met moslims op 18 januari. 
Er is ons land een scheiding tussen kerk en staat. Wij zijn geen volkskerk meer, 
maar moeten we politieke en maatschappelijke vraagstukken buiten de deur 
houden? Ik denk van niet, het is volgens mij de taak van de kerk om als geweten 
op te treden. Mensen hebben de vrijheid om te kiezen wat ze willen, maar 
vrijheid is geen vrijblijvendheid. 
 
Hoe kunnen we de bijbel als leidraad gebruiken bij het bepalen van onze 
keuzes? Welke rol hebben predikanten, als geestelijk leiders, om ons hierbij te 
helpen en helpen ze ons als gemeenteleden hierin? 
De scriba van de PKN formuleerde het zo: de kerk is een plek waar je oefent in 
het samenleven. Mensen met de meest uiteenlopende achtergronden komen bij 
elkaar. Het is complex om de lijn van het evangelie door te trekken naar de 
thema’s van nu. Toch zou er voldoende ruimte moeten zijn om over 
samenlevingsvraagstukken te kunnen spreken. 

Jan Wes 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 09 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Hulp gezocht 
 

Hulp gezocht: grote schoonmaak, schilderwerk 
 
                        22 of 29 april 2017 
 

Herinnering!!   Er zijn nog maar weinig aanmeldingen.  Meldt u aan. 
 

 

 

Zaterdag 22 of zaterdag 29 april willen wij het 
kerkgebouw weer een beetje extra opfrissen. 
De klusjes doen waar Suzanne Lanters, onze 
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 staat 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 
  

mailto:gboelee@hotmail.com
mailto:g.rosmullink@rosfamily.nl
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Thomasviering in Zevenaar 
 

ZATERDAG 13 MEI, 19 UUR in de ANDREASKERK op de MARKT te 
ZEVENAAR  
 
De tweede Thomasviering van dit jaar wordt 
gehouden op zaterdag 13 mei a.s. Het thema van 
deze viering is “Zorgen voor”.  
 
Als we nadenken over “Zorgen voor” dan valt op dat 
we van de wieg tot het graf te maken hebben met zorg 
krijgen of zorg verlenen. Voor iemand of iets zorgen 
leren we vaak al in onze eerste levensjaren 
spelenderwijs van onze verzorgende ouders. Ouders, grootouders en kinderen 
dragen zorg voor elkaar binnen de natuurlijke omgeving van de familie. Als het 
op enig moment niet meer gaat dan nemen we de taak van mantelzorger op ons 
en wordt zorg vaak aangevuld door professionele zorg. 
 
‘Zorgen voor’ zit als het ware in ons bloed. Maar we moeten ook constateren dat 
er situaties zijn waarin zorg te kort schiet, waarin er geen adequate zorg 
geboden wordt of kan worden. Hoe zou jij je voelen als jou dat zelf overkomt? 
Hebben wij voldoende oog voor schrijnende situaties en hoe pakken we die aan? 
 
Met teksten, liederen, muziek en beelden staan we stil bij dit thema. Aan de 
viering wordt medewerking verleend door het Nederlands Gemengd Koor o.l.v. 
Regina Witte.  
 
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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Icoon cursus 2017 
 
Iconen, mooie kunstwerken met een religieuze 
betekenis.  
Je kunt ze kopen, in Kevelaar bijvoorbeeld, maar ook 
zelf maken! 
     
Ook dit jaar kan dat weer, dit keer in het 
parochiecentrum aan het Kerkplein 4, 7031 AD in Wehl. 
 
De cursus start op zaterdag 22 april.  
Daarna komen we op de volgende data weer bij elkaar: 
29 april, 13 mei, 27 mei, 3 juni, 17 juni en 24 juni. 
 
De cursus wordt, evenals de vorige keren gegeven door 
Dhr. Jos Bentert uit Noord Deurningen. 
 
En Heel Belangrijk: Je hebt geen enkele ervaring nodig om dit te kunnen en te 
doen! 
 
Als je meer uitleg wilt over wat nu iconen zijn, kijk bijvoorbeeld op:  
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Icoon_(religieuze_kunst) of 
http:www.schooltv.nl/files/Infoblok/Voortgezet_onderwijs/Overig/D_EW_Religieuze_iconen.pdf  

 
Enthousiast geworden? Geeft je dan op bij: 
 
Trudi Boelee:   gboelee@hotmail.com of 0610650710 
Josephine ter Voert:  jtervoert@hotmail.com of 0623627830 
 
De kosten zijn: 
€ 220, dit is inclusief de icoonplank, verf, bladgoud, koffie en thee. 
De lunch wordt zelf meegenomen. 
 
De kwasten, van eekhoornhaar, kunt u zelf meenemen, of kopen bij dhr. Bentert. 
Zij kosten €12,50. 
 
Uiterste datum van opgave is: zaterdag 8 april 2017. 
            Trudi Boelee  
               
         

http://expodinkelland.weebly.com/uploads/2/2/2/3/22238624/7153412_orig.jpg
http://www.schooltv.nl/files/Infoblok/Voortgezet_onderwijs/Overig/
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Personalia 

Bedankje 
 
Lieve mensen, 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor de vele kaartjes, telefoontjes, bloemen 
en bezoekjes, voor en na mijn heupoperatie. 
Fijn om te ervaren dat er zoveel mensen met je begaan zijn. Super! 
 
Nogmaals bedankt voor alles. 

Groeten van Ine Vreeman-Jansen 

Overleden 
• 20 -03-2017  Dhr. M.J. Mentink, Lavendelstraat 8 

• 24-03-2017  Dhr. G.J. Hendriks, Groot Hagen 6 Doetinchem 
 

Gevestigd 
• Mevr. E. Plug,     Kerkstraat 54 

• Mevr. J.  Hiddink,     Doesburgseweg 6 

• Mevr. J. van Toorn,    Hoge Akker 17 

• Mevr. R. Galenkamp – Zwikker,  De Meidoorn 13 
 

Verhuisd 
• Mevr. B. Broere- Groeneveld, van Schaepmanstraat 5, naar Asterstraat 16 

 

Vertrokken 
• Fam. A. Plomp, Sperwerstraat 34, naar Witmarsum 
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 Agenda 

 
09 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
13 apr 19.30 uur Witte Donderdag - ds. J. Ek, Brummen 
14 apr 19.30 uur Goede Vrijdag - ds. H. Günther, Deventer 
15 april 15.30 uur Prot. viering Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 
 19.30 uur Stille Zaterdag - ds. S. Visser, Tolkamer 
16 apr 10.00 uur Pasen - Dienst van Schrift en Gebed –  
  ds. H. Günther, Deventer 
23 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – dhr. R. Baauw, Wichmond 
30 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
01 mei 13.30 uur Pastoraat overleg in het kerkhuis 
07 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
  mw. ds. J. Jansen-Schoonhoven - Doetinchem 
14 mei 10,.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
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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,  
 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 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 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  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 20-4, 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 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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