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COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
beheerder G. Blom Zonnebloemstraat 6 6942 DH T.06-12466595 beheerder@pkn-didam.nl 
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Publiciteit: 
redac.Samen D.J. Schep Karrewiel 10 6942 LK T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  NL41 RABO 0111 1014 68 van de Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN 
 

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 
 
Tot het uiterste 
Zó mens zijn 
dat je ook medemens, 
ook medeschepsel bent, 
 
niet opgaan in jezelf, 
niet leven 
beneden je niveau, 
 
op weg gaan naar de ander, 
hem omringen met aandacht, 
vechten voor z’n geluk, 

 
zó mens zijn 
dat je niet vereenzaamt, 
niet verschrompelt, 
 
zó mens zijn 
dat je solidair bent, 
je verantwoordelijkheid voelt – 
 
dat je leeft, 
leeft tot het uiterste, 
sámenleeft. 
 

Hans Bouma 
Uit: Medemens 4 

 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 27 juni 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 21 mei t/m zondag 2 juli 2017 

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

21 mei 2017 – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : De Regenboog Groep 
Ontvangstcommissie : R. Mintjes en vacature 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 41:17-20, Johannes 16:16-24 

25 mei 2017 – Hemelvaartsdag 
10.00 uur : huiskamerdienst, voorbereid door de taakgroep 

eredienst en gemeente leden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Daniël 7:9-10,13-14; Lucas 24:49-53 

 
28 mei 2017 – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Ezechiël 39:21-29, Johannes 17:1-13 
 
03 juni 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

04 juni 2017 – Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Desiré Wenting en Colet Wenting 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Ezechiël 11:17-20, Johannes 14:23-29 
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11 juni 2017 – Trinitatus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 34:4-9, Matteüs 28:16-20 

18 juni 2017 – zondag na Trinitatus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Kerk in Actie - binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : R. Mintjes en vacature 
Kinderkerk :  
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 12:1-6, Matteüs 9:35-10:15 

25 juni 2017 – 1e zondag van de zomer, Overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk :  
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 20:7-13, Matteüs 10:16-33 

02 juli 2017 – 2e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. R.A. van Oosten, Warnsveld 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jeremia 29:1-4:14, Matteüs 10:34-42 
 
06 juli 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mv. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 
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Rondom de kerkenraad 

Een actieve gemeente 
De paascyclus ligt inmiddels weer achter ons. We mogen terugkijken op een 
inspirerende reeks diensten. Dit is alleen mogelijk dankzij de inzet van vele 
gemeenteleden en daarvoor wil ik dan ook alle mensen bedanken die hieraan 
hebben meegewerkt. Het is bijzonder fijn te zien dat we dit als gemeente 
gezamenlijk voor elkaar krijgen en zodoende Pasen op zo’n wijze mogen vieren. 
 
Achter de schermen is er inmiddels veel werk 
verricht waarvan een deel voor u zichtbaar is 
geworden. Er is een figuurlijke en letterlijke 
voorjaarsschoonmaak en opruimactie 
geweest. Zo’n tien mensen hebben ervoor 
gezorgd dat alles weer eens extra 
schoongemaakt en netjes geordend is. Zo 
zijn bij het orgel oude spullen weggehaald 
waardoor je daar weer goed kan lopen. 
Buiten is het schuurtje opgeruimd, waardoor 
er een ladder tevoorschijn kwam die in de 
vergetelheid was geraakt. Ook zijn alle ramen gewassen. Een compliment voor 
de heer Koppenol, die dit voor zijn rekening heeft genomen. 
Voor deze schone ramen hangen nieuwe gordijnen zodat de koffie-, huiskamer 
en zithoek er weer lekker fris uitzien. Fijn dat hiervoor initiatief is genomen en 
werd gerealiseerd. 
 
In de vorige Samen heb ik aangegeven dat we bezig waren met het aantrekken 
van een kerkelijk werker voor het pastoraat. Dit is inmiddels rond. We zijn 
bijzonder verheugd te kunnen mededelen, dat Meinie Visser in onze gemeente 
actief zal zijn. Meinie is geen onbekende, omdat ze haar eerste stage in onze 
gemeente heeft gedaan. Haar studie is afgerond en zij is vanaf eind vorig jaar 
begonnen als kerkelijk werker in Duiven en nu dus ook in Didam. In de zondagse 
dienst van 18 juni 2017 zal zij formeel aangesteld worden. In de tussentijd zult u 
haar al tegen kunnen komen, want zij begint al met haar werk. We wensen 
Meinie veel plezier en wijsheid bij haar werk in onze gemeente. 
 
Verder hebben we met ds. Mol afgesproken dat hij regelmatig in onze gemeente 
voor zal gaan. U kunt hem dus in het komend jaar met regelmaat op onze kansel 
zien en horen. Ook heeft hij al uitgebreid kennis gemaakt met de leden van de 
kerkenraad en een aantal gemeenteleden, deelgenomen aan een vergadering 
van de taakgroep eredienst. Is hij voorgegaan in de dienst in Meulenvelden en 
heeft hij de 40+ gespreksgroep geleid, de inloopmiddag bezocht, etc. Hij is dus 
al zeer actief. 
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Binnenkort worden we als kerkenraad bijgepraat door ds. Zijlstra, onze interim 
predikant, over zijn eerste kennismakingsgesprekken in onze gemeente. Ds. 
Zijlstra, Anneke Dienske en ikzelf waren onlangs bij de jaarlijkse bijeenkomst van 
de Liemerse gemeentes (Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en 
Lathum-Giesbeek). Een belangrijk thema op deze bijeenkomst was mogelijke 
samenwerking tussen gemeentes. In de komende tijd zal dit onderzocht worden. 
Voor onze gemeente zal ds. Zijlstra hierbij betrokken zijn. Ook is er al regelmatig 
overleg met Wehl en omliggende gemeentes. Er zijn dus regionaal al 
verschillende initiatieven voor het onderzoeken van mogelijke samenwerking, 
waaraan wij verkennend deelnemen. Er zal echter nog heel wat gesproken 
moeten worden voordat een en ander concreet kan worden. We houden u op de 
hoogte! 
             

Johan Boelee 
 

College van Kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
4 juni – Pinksteren: collecte Kerk in Actie (ZENDING) 
Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua. 
In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen op het afgelegen 
Nicaraguaanse platteland komt maar twee keer per jaar een priester langs. Het 
eigenlijke werk in deze gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben 
echter beperkte kennis van de Bijbel en theologie. Partnerorganisatie 
Teyocoyani leidt leken op voor het kerkenwerk. 
Teyocoyani bezoekt de gemeenschappen en geeft er een langere tijd meerdere 
trainingen in kennis van de Bijbel en gemeenteopbouw. Dankzij deze werkwijze 
veranderen en groeien de gemeenten zichtbaar. Omdat veel gemeenschappen 
kampen met armoede, (land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden 
ook hoe ze met conflicten kunnen omgaan en kunnen omzien naar elkaar en 
anderen in hun omgeving. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten trainingen 
geven. Met deze collecte maakt u dit mogelijk. 
 
11 juni – collecte Kerk in Actie (WERELDDIACONAAT) 
Hulp voor straatkinderen en hun ouders. 
In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen 
veelal uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, 
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verslavingen of drugsoverlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en 
geen toekomstperspectief. 
Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met 
sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen 
van straatkinderen en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen 
communiceren en conflicten oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het 
herstel of verbeteren van het contact met ouders. In 2017 wil de stichting 450 
straatkinderen helpen. Collecteert u mee om dit mogelijk te maken? 
 
18 juni – collecte Kerk in Actie (BINNENLANDS DIACONAAT) 
Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning 
aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen 
blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers 
kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen 
kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om 
alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te 
treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. 
Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.  
 
2 juli – collecte Jeugdwerk (JOP) 
Geen afscheidsfeestjes meer. 
Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinderkerk 
spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een 
belangrijke stap nemen, naar de middelbare school gaan. Dat ze … afscheid 
nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat 
tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je nog eens zien’. 
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel 
minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% 
van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen 
afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin 
markeren. Help dit werk mogelijk maken! 
 

Opbrengst collecten april 
 
02 april Kerk in Actie – Myanmar   € 61,00 
  Werk in eigen gemeente   € 57,30 
 
09 april Kerk in Actie – Myanmar   € 99,75 
  Werk in eigen gemeente   € 66,57 
 
13 april Avondmaalscollecte – COME  € 38,70 
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  Algemeen diaconaal werk   € 31,36 
 
16 april Jeugdwerk – JOP    €     108,46 
  Werk in eigen gemeente   € 79,80 
 
23 april Eredienst en Kerkmuziek wereldw. € 49,15 
  Werk in eigen gemeente   € 48,38 
 
30 april Algemeen diaconaal werk   € 52,35 
  Werk in eigen gemeente   € 48,70 
 

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. 

Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2017 
Eind mei of begin juni ontvangt u van ons een brief met het verzoek om een 
bijdrage te geven aan de Solidariteitskas.  
Als gemeente vragen wij een bijdrage 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?  
Alvast hartelijk dank. 

Kerkbalans 2017 
Toegezegd     € 39.506,-- 
Ontvangen, op toezegging:  € 19.577,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €      640,-- 
Totaal ontvangen t/m 18/04/2017 € 20.217,-- 

Kerkbalans 2016 
Toegezegd     € 40.144,-- 
Ontvangen, op toezegging:  € 38.984,-- 
Ontvangen, niet toegezegd:  €   1.104,-- 
Totaal ontvangen t/m 03/05/2017 € 40.088,-- 
Toegezegd, niet ontvangen:  €      675,-- 

Wim Kooijman 
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College van Diakenen 

 

Jeugddorp de Glind 
De opbrengst van het Vastenpotkerkje heeft het mooie bedrag van € 144,55 
opgebracht. De bestemming van dit geld is voor het project Buitenspelen van het 
Jeugddorp De Glind. 
Dit kleine groene dorp ligt in de buurt van Barneveld. Het wordt pas een 
bijzonder dorp als je weet dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis 
zit waar ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis vinden. 
 
In 2017 is geld nodig om 3 deelprojecten te realiseren: 
• Project “Natuurspeelplaats” 
• Project “Speeltoestellen” 
• Project “Belevingstuin” 
 
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Klimmen, zand en 
water voelen en contact met andere kinderen zijn belangrijk voor de emotionele 
en fysieke ontwikkeling van de jeugd. Deze projecten zijn gericht op het herstel 
en de ontwikkeling van een kwetsbare groep, namelijk kinderen die niet bij hun 
eigen ouders op kunnen groeien. 
 
De diaconie heeft het bedrag verdubbeld. 
 
Hartelijk dank voor de ontvangen giften tijdens de 40-dagentijd. 
 
Diaconie en Werkgroep Kerk in Actie 

Nees Biemond 

Collecte voor De Regenboog Groep 
Op 21 mei is de collecte bestemd voor De Regenboog Groep in Amsterdam. 
De Regenboog Groep ontfermt zich over dak- en thuislozen en andere mensen 
die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. In samenwerking met 
andere organisaties worden ideeën ontwikkeld hoe ”vergeten 
bijstandsgerechtigden” weer onderdeel kunnen worden van de maatschappij.  
Zelfs mensen met de allergrootste afstand tot de arbeidsmarkt worden benaderd 
om mee te doen. 
 
Hun vrijwilligers worden speciaal opgeleid om iemand met complexe problemen 
als verslaving en schizofrenie te helpen. Regiomanager Janneke van Loo uit 
Amsterdam (vroeger Didam) zet zich al jarenlang in voor deze Stichting. De 
Regenboog Groep is voor een groot deel afhankelijk van donateurs. 
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Met Janneke van Loo is afgesproken dat zij op 21 mei na de dienst bij de koffie 
een presentatie geeft over de Regenboog Groep. Vele mensen zullen haar nog 
wel kennen. 
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! De opbrengst wordt door de 
Diaconie verdubbeld. 

Nees Biemond 

Kerk in actie 

     
 

Kerk in Actie – 40 dagentijd - Myanmar      
De taakgroep Kerk in Actie is verheugd te kunnen meedelen dat de collectes ten 
behoeve van het project in Myanmar het mooie bedrag van € 349,03 heeft 
opgebracht. Een prachtig resultaat. Dank u voor uw bijdrage. 
 
Ter herinnering hier nog even informatie over waarvoor het geld wordt gebruikt. 
In Myanmar (Birma) hebben mensen, die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks 
toegang tot onderwijs, zorg en werk. Meer dan vijftig procent van hen is in 
principe toch in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) stimuleert hen met 
vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. Kinderen met 
een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen 
hebben om aan de slag te komen. 
 
Verder kan de taakgroep Kerk in Aktie ook nog meedelen, dat de opbrengst van 
de spaardoosjes het mooie bedrag van €111,29 heeft opgebracht. Dank voor uw 
bijdrage.      

Kledingbank 
Verder wordt weer een beroep op u gedaan. We willen voor de kledingbank 
boxershorts in de maten 104 t/m 164 inzamelen. We gaan dit doen op 11 en 18 
juni a.s. De diaconie gaat het ingezamelde aantal verdubbelen!!! Doet u mee? 
Zie poster verderop in SAMEN! 
 

Namens de taakgroep Kerk in Actie  
Pieter Jan van den Berg 
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Bidden en pastoraat 
 
In de tijd van Annette was het een goede gewoonte van de taakgroep pastoraat 
om twee keer per jaar een pastorale scholing te houden. Meestal gegeven door 
onze predikante zelf, waren deze bijeenkomsten bedoeld om de leden van het 
pastorale team toe te rusten voor hun taak. De laatste keer, vorig jaar, was er 
ook een delegatie uit Zevenaar bij aanwezig. Wij werden toen uitgenodigd om in 
Zevenaar een avond over pastoraat bij te wonen. Om die reden ging op dinsdag 
18 april een aantal leden van de taakgroep naar Zevenaar voor een avond met 
als thema ‘bidden en pastoraat’, de ondertitel luidde: ‘onderzoeken of bidden een 
plekje kan krijgen in uw pastoraatswerk’.  
De avond werd geleid door ds. Alle Jonkman uit Zevenaar. De opkomst was 
behoorlijk groot, een grote delegatie uit Zevenaar, maar ook mensen uit Lobith, 
Duiven, Westervoort en Didam. 
 
Het thema werd door ds. Jonkman op een eerlijke manier gebracht. Hij 
vertrouwde ons toe zelf ook soms moeite te hebben met bidden tijdens een 
gesprek, maar het toch altijd te doen omdat het voor beiden, “bidder” en 
“ontvanger” heel veel brengt. Dat een dominee deze aarzeling uitsprak werd niet 
door iedereen gewaardeerd, sommigen vonden dat bidden toch eigenlijk een 
kerntaak van een dominee is en hij daar dus eigenlijk niet onzeker over zou 
moeten zijn. Anderen vonden deze aarzeling heel eerlijk en ook passen bij de 
eerbied die bij een gebed hoort. Het is niet zomaar het aflezen van een 
standaardverhaal. Ook bij alle andere aanwezigen was er duidelijk een 
aarzeling; niemand biedt bidden uit zichzelf aan en maar een aantal zou bidden 
als daarom gevraagd werd. Iedereen was het eens over het bijzondere en 
intieme karakter van gebed, het is niet iets wat je zomaar doet, maar op 
dergelijke momenten ervaar je werkelijk elkaars en vooral Gods nabijheid, “waar 
twee of drie in mijn naam bijeen zijn.” 
 
Aan het eind konden we terugzien op een bijzondere avond van uitwisseling en 
kennismaking met elkaar. Het is waardevol om op deze manier samen te werken 
met gemeentes in onze directe omgeving en van elkaar te leren wat het betekent 
om kerk te zijn in deze tijd. 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 

Arrie van der Vliet 
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KerkTV 
 
Al geruime tijd is het mogelijk om onze kerkdiensten te beluisteren via de 
website. Toch is alleen geluid niet hetzelfde als meekijken. Sinds een tijdje is het 
bij wijze van experiment mogelijk om onze kerkdiensten thuis rechtstreeks te 
volgen. Het idee hiervoor is ontstaan naar aanleiding van de huwelijksdienst van 
Wilma Blom en Adorjan Rigo. Gevraagd werd of het mogelijk was familie en 
vrienden in Roemenië rechtstreeks mee te laten kijken. Na het nodige onderzoek 
en geëxperimenteer bleek dit vrij eenvoudig te realiseren. We hebben een 
technische opzet gevonden met camera en computer die, gebruikmakend van de 
internetaansluiting in de kerk, het mogelijk maakt om beelden rechtstreeks naar 
YouTube te sturen. YouTube zorgt ervoor dat kijkers deze beelden direct of op 
een later tijdstip kunnen bekijken. Precies hetzelfde dus als bij moderne 
televisies, waarbij je terug naar het begin van een programma kunt springen als 
je later begint met kijken, of een programma op een later tijdstip kan bekijken. Nu 
zult U misschien zeggen, maar hoe zit het nu met de privacy als het via YouTube 
gaat, kan dan de hele wereld meekijken? Het antwoord daarop is vrij eenvoudig: 
nee. Al onze opnames zijn gemerkt als privé. Ze kunnen niet gevonden worden 
via bijv. Google. Om te bekijken is een link of zgn. key nodig, dat is de letterbrij 
die u in de adresregel op uw computer ziet als U naar een YouTube-filmpje kijkt. 
Voor de dienst van 30 april is die key b.v. ‘Hl9nonp89tg’. De enige manier om 
aan deze key te komen is via onze website. Onder het kopje KerkTV vindt U 
daar de links naar de diensten. Mochten te veel “buitenstaanders” deze weg via 
onze website vinden, dan kunnen we er nog voor kiezen om een wachtwoord 
vergrendeling op deze pagina te maken. 
 
Een tweede vraag die opkomt zal zijn: wat kost dat wel niet? Na de aanschaf van 
de camera (plm €140) en het internet abonnement zijn er geen verdere kosten. 
YouTube is geheel gratis, net als de gebruikte computersoftware.  
Minstens even belangrijk als de technische kant is de menselijke kant van het 
verhaal. De camera en de computer moeten door iemand bediend worden. Om 
dit vol te houden zullen we een aantal mensen bereid moeten vinden om bij 
toerbeurt hieraan mee te werken. Om het geheel te bedienen is vrijwel geen 
technische kennis nodig. De camera en het gebruikte programma zijn zeer 
eenvoudig te bedienen. Een groot bijkomend voordeel is dat de bediening 
eigenlijk van overal plaats kan vinden waar maar een snelle internet verbinding 
is. De computer die het signaal naar YouTube stuurt kan overal staan. Een 
aantal malen is de kerkdienst al vanuit elders gevolgd en in beeld gebracht. Ook 
is het mogelijk om gewoon vanaf je vertrouwde plekje in de kerk de camera te 
bedienen en de uitzending te regelen. Enige vereiste voor de bedienlocatie is dat 
er voldoende snel internet is, bij voorkeur glasvezel. 
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Aan de andere kant zit de kijker. Om mee te kijken heeft U een PC, laptop, tablet 
of smartphone en een internetverbinding nodig. Op de meeste TV’s die minder 
dan 5 jaar oud zijn, zit YouTube standaard ingebouwd. Ook is het mogelijk bij 
TV’s met behulp van een klein apparaatje van zo’n 35 euro (Google 
Chromecast) ook mee te kijken. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de eerste fase van dit experiment zeer 
hoopvol is. Er is inmiddels een kleine kring van vaste kijkers. We horen van onze 
kijkers dat ze het liefst zelf naar de kerk zouden komen, maar als dat om één of 
andere reden niet kan, is het rechtstreeks meevieren een goed alternatief, 
waarbij het beeld een belangrijke toegevoegde waarde heeft. 
 
Om het experiment voort te zetten of om KerkTV definitief te maken is nog wat 
hulp nodig. Allereerst zoeken we een aantal mensen die de camera en software 
bij toerbeurt willen bedienen. Misschien zijn er ook mensen die willen helpen om 
kijkers op weg te helpen met de techniek.  
Voor alle reacties, vragen, opmerkingen, suggesties kunt U een mail sturen naar 
kerktv@pkn-didam.nl. Ook als U gebruik zou willen maken van kerkTV maar niet 
weet hoe of als U geen internet of computer heeft; neem contact met ons op, 
misschien kunnen we samen een oplossing vinden. 
 

Piet Luitwieler en Arrie van der Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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Even voorstellen… 
Mijn naam is Meinie Visser en sinds 15 april j.l. ben ik aan deze 
gemeente verbonden als kerkelijk werker. In de kerkdienst van 
9 april heb ik me al even kort voorgesteld. Het was niet mijn 
eerste kennismaking met de gemeente. In het schooljaar 2012 
– 2013 heb ik hier stage mogen lopen tijdens mijn opleiding 
Godsdienst Pastoraal Werk. Het was een leerzame periode 
waarin ik hartelijk door gemeenteleden ben ontvangen. Toen 
de kerkenraad mij, in het begin van dit jaar, dan ook uitnodigde 
voor een sollicitatiegesprek naar de functie van kerkelijk werker 
ben ik graag op de uitnodiging ingegaan, met positief resultaat. De aanstelling is 
voor acht uren in de week en mijn taken zijn: 
 

• bezoeken afleggen in afstemming met de predikant en pastorale 
medewerkers, 

• scholing en ondersteuning van het pastorale team, 

• het organiseren van groothuisbezoeken en een gemeenteavond, in 
samenspraak met de coördinator pastoraat, 

• contacten met kerkenraadsleden, 

• gemeenteopbouw. 
 

Naast mijn werk in Didam ben ik ook werkzaam in de Protestantse Gemeente 
Duiven, waarvan ik tevens lid ben. Samen met mijn man Johannes en onze 
jongste dochter Marjanne wonen we aan de Melrose 23 in Duiven. Onze drie 
oudste kinderen Anja, Pieter Jan en Egbert zijn inmiddels uitgevlogen. Anja 
woont samen met haar man in Assen, Egbert woont samen met zijn vriendin in 
Arnhem en Pieter Jan heeft zijn stek in Renkum gevonden. 
 
Tot februari van dit jaar was ik werkzaam in het basisonderwijs. Naast het 
onderwijs is betrokkenheid bij het kerkelijk werk echter altijd een belangrijke rode 
draad in mijn leven geweest. Het voelt als een voorrecht dat ik een overstap heb 
kunnen maken van de ene draad naar de andere. 
 
Door het bezoekwerk en het, met enige regelmaat, bezoeken van de 
kerkdiensten, hoop ik gauw persoonlijk kennis met u te kunnen maken. Graag tot 
ziens! 
 Meinie Visser 
 
P.S. Wellicht goed om hier te vermelden dat ik afwezig ben van zaterdag 20 mei 
t/m zondag 4 juni i.v.m. een geplande vakantie. Voor pastorale zaken kunt u 
terecht bij Dieneke Ros of Anneke Dienske. 
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Sobere maaltijd 2017 
 

Wat een geweldige avond! 
Dinsdag 14 maart 2017 hebben we een sobere maaltijd gehouden in 
Meulenvelden. Georganiseerd door de MOV en Kerk in Actie. De gasten werden 
verwelkomd door Bart Schlief met trompet klanken. 
De maaltijdsoep is bereid door Paulina van Grol, u weet, dan zijn we verzekerd 
van een heerlijke, goedgevulde soep! Paul Ewald opende de bijeenkomst met 
een welkomstwoord en een gebed. Na de soep heeft Theo Reuling een inleidend 
woord gehouden over de Stichting Schuld Hulp Maatje, waarna Jan Wes met 
dia’s ons duidelijk heeft gemaakt in begrijpelijke taal wat de Stichting inhoudt. 
Hierna aten we het toetje: banaan of mandarijn. Voordat Theo Reuling de avond 
afsloot met een gebed, lazen Dewi van Grol en Colijn Wenting een gedicht voor. 
Colet Wenting zorgde voor de inzameling van de vrije gift bij het naar huis gaan. 
 
Mocht je mensen tegenkomen, die in de klem zitten en waar misschien hulp 
geboden kan worden door een schuldhulpmaatje, dan s.v.p. contact opnemen 
met de diaconie. We kijken dan in overleg met de coördinator van dit project, wat 
we kunnen doen. 

Namens de werkgroep Kerk in Actie,  
Antoinette Makkinga-Bonsma.  

 

 
 
(Noot van de redactie: door een fout van de redactie is dit artikel niet in de vorige SAMEN 
opgenomen. Vandaar de late publicatie) 
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Kerken en armoede 
Geloven is ook samen delen. Dit doen wij ook als kerken in de gemeente 
Montferland. Naast de Diaconie, de lokale Kerk in Actie groep, verrichten ook 
vrijwilligers uit de plaatselijke kerken diaconaal werk bij voedselbank, 
kledingbank, hulp bij schuldsanering enz. 
 
Landelijk zijn kerken ook actief. Bij de PKN loopt dit via Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat. Zij is verbonden met het Knooppunt Kerken en Armoede, onderdeel 
van de Raad van Kerken in Nederland en de Sociale Alliantie. 
 
Uit een onderzoek eind 2016 blijkt dat kerken zeer betrokken zijn bij 
hulpverlening. Een aantal cijfers uit dit onderzoek: 

• Ca. 17.000 mensen doen namens de kerken aan hulpverlening. 

• Ca. 550.000 uur per jaar wordt besteed door vrijwilligers (gerekend bij 
betaalde dienstverlening een bedrag van ca. € 38 miljoen). 

• 2.800 diaconale organisaties zijn betrokken bij dit werk. 

• Aan individuele hulpverlening wordt een bedrag van ca. € 13 miljoen per jaar 
uitgegeven. 

• Aan collectieve hulpverlening geven deze organisaties een bedrag van ca.  
€ 15 miljoen per jaar uit. 
 

Er is nog steeds sprake van een groei van het aantal hulpvragen en groei van 
hulpverlening vanuit kerken. Dit ondanks de krimp in de meeste kerken. 
Voor het landelijk werk is het belangrijk dat wij ter plaatse signalen opvangen 
daar waar zaken niet goed gaan en dat deze signalen gemeld worden aan Kerk 
in Actie. Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers. Samen 
willen we mensen in armoede bijstaan, problemen signaleren en dit ook 
aankaarten bij vele instanties. 

Jan Wes 
 

Oecumenische Bijbelkring 
Op woensdag  4  oktober  zal  de  Bijbelkring  o.l.v.  Ds.  Den  Besten  weer  van  
start  gaan  in  de  protestantse  kerk, ‘s avonds om 19.45  h. 
  
De overige  data  zijn:  1  november  en   6  december  2017,  3  Januari,  7  
februari,  7  maart  en  4  april  2018. 

Wim Locher 
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Jaarboeken OVD 
 

Archief Protestantse Kerk Didam en Oudheidkundige Vereniging Didam. 
 
20 april 2017 was weer de ledenvergadering van de Oudheidkundige Vereniging 
Didam (OVD). Daar werd ook het nieuwe Jaarboek aan de auteurs uitgereikt. Na 
het overlijden van Bert Talens, die een enthousiast medewerker en auteur was, 
werd de inbreng van onze kerk nihil.  
 
Mij werd gevraagd als archivaris van de Protestantse Kerk Didam een bijdrage te 
leveren in het Jaarboek van 2014. Dit artikel ging over de geschiedenis van de 
Staten Bijbel en de Staten Bijbel van onze kerk in het bijzonder. In 2015 werd 
een special over de oorlog in Didam 1940-45 uitgegeven. Hierin kwam een 
artikel over: de twee naschriften van dominee Petri. In 2016 een artikel over: De 
armenzorg van de Hervormde Diaconie in Didam 1827-1900. Nu, 2017, omdat 
dit jaar het Lutherjaar is, heb ik een artikel geschreven over het protestantisme in 
Didam door de eeuwen heen. In dit artikel komen veel zaken aan de orde zoals: 
ontstaan en structuur van de kerk, Beeldenstorm, Algemeen Reglement, taken 
kosters, voorzanger, organist, doodgraver, de cholera-epidemie, 
kledingvoorschrift voorganger en nog veel meer. 
 
Voor belangstellenden liggen van deze jaarboeken exemplaren ter inzage op de 
leesplank in de hal. Het is zeer de moeite waard om al deze en nog veel meer 
interessante artikelen over Didam en Loil te lezen. Ook zijn de jaarboeken te 
koop bij de OVD of Bruna Kuppens á € 7.50.  

Herman Makkinga 
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Personalia 
 

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

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

 

Gevestigd 
• Dhr. C.W. Koster,    Steenakker 11 

• Dhr. H. Bruil,     Veldstraat 59 

• Dhr. C. Brons,    Lieve Vrouweplein 5 

• Mevr. W. van Maaren-Zaaijer, Waverlo 25 

• Dhr. P. Dijkstra,    de Els 47 

 

Verhuisd 
• Dhr. & Mevr. van den Oosterkamp - van Meerten, 

van Raadhuisstraat 2 naar Schoolstraat  5-20. 

• Mevr. J. Minkman,  van Hooiberg 26-10 naar Tesma  14 
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Agenda 

 
 
 
21 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 
    Apeldoorn 

25 mei 10.00 uur Hemelvaart - Huiskamerdienst, voorbereid door  
de taakgroep eredienst en gemeente leden 

28 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, Zevenaar 
03 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
04 juni 10.00 uur Pinksteren - Dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol 
11 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (lopende viering),  
    ds. W. ten Boom, Didam 
18 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
25 juni 10.00 uur Overstapdienst - Dienst van Schrift en Gebed,  

mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem 
02 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
    ds. R.A. van Oosten, Warnsveld 

03 juli 13.30 uur Pastoraat overleg in het kerkhuis 

06 juli 15.30 uur Prot. viering Meulenvelden - mw.ds. K. van Bergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 27 juni 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,  
28-5, 4-6, 18-6, stopt in de zomervakantie 

Waar in de kerk,  

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347 

Jeugdkerk v.a. middelbare schoolleeftijd, div. activiteiten 

Wanneer 28-5, 18-6, stopt in de zomervakantie 

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, stopt in de zomervakantie 

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 24-5, 14-6, 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380 

  

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen o.l.v .ds. J.Mol 

Wanneer  In 2017: 6-9, 4-10, 1-11, 6-12, in 2018: 10-1, 7-2, 7-3, 4-4, 9-5  
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 14:30-16:30 uur, gaat in het najaar weer van start 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 (vervoer kan geregeld worden) 

Leesclub boekbesprekingen Er wordt een boek gekozen, gelezen en besproken. 

Wanneer start in september weer, nieuwe leden welkom! 20:00 uur 

Waar Mathaak 4 

Contactpersoon Herma ten Brinke, tel: 224519  

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v. ds. Leen den Besten,  

Wanneer 4/10, 1/11 en 6/12 en in 2018 op 3/1, 7/2, 7/3 en 4/4. 
19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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