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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. 0612466595 beheerder@pkn-didam.nl 
 

Kerkenraad: 
predikant vacature 
 J.J. Mol Emeritus predikant  T. 0648345970 janjohannes1947@gmail.com 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
scriba mw. J. Dienske Zuiderlaan 45a Zevenaar 6905 AD T. 525884 kerkenraad@pkn-didam.nl 
Tevens adres voor toezending overlijdensberichten. 
 

Eredienst: 
voorzitter  J. de Jongh Hooiberg 12 6942 MN T. 228387 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 6941 RK T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 6941 SJ T. 221347 kinderkerk@pkn-didam.nl  
 

Pastoraat: 
voorzitter mw. D. Ros-Mullink Lieve Vrouweplein 3c  6942 BP   T. 0620187939 pastoraat@pkn-didam.nl 
kerkelijk werker mw. M.P. Visser   T. 0643834570 m.visser@pkn-didam 
 

Diaconaat: 
voorzitter J.J. Wes De Schutterije 28 6942 BH T. 227456    
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  6942 ME T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerk in actie P.J. van den Berg Goudsbloemstraat 9 6942XB T. 228006 p.vdberg4@chello.nl   
rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
 

Financiën & Beheer: 
voorzitter mw. J. de Lange Zuivelstraat 23 6942 DP  T. 0647867075 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. NL41 RABO 0111 1014 68 
 

Oecumene: 
contactpers. W.P. Locher Rozenstraat 17 6942 WD T. 223149 oecumene@pkn-didam.nl 
 

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. 0620187939 
 

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 juni 2017 
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Voorwoord 
 

Een mens, die je reisgenoot wil zijn 
 

Als er maar iemand is, die met je meegaat. 
Een mens, die je reisgenoot wil zijn. 
Eén die alles met je deelt - licht en donker, 
hoogten en diepten, vreugde en verdriet. 
 
Een mens, die je peilt en respecteert. 
Eén die de loop van je gedachten volgt, 
de loop van je dromen, het ritme van je hart. 
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je 
werkelijk bent. 
 
Een mens met wie jij weer meegaat. 
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot 
wil zijn. Enzovoort…. 
 

 
Hans Bouma 
uit: Liefde (uitgave Protestantse Kerk 2011) 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 15 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 9 juli t/m zondag 20 augustus 2017 

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

 
06 juli 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. ds. K. van Bergen, 

Doetinchem 

 
09 juli 2017 – 3e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Zacharia 9, 9-12, Matteüs 11,25-30 

 

16 juli 2017 – 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Ontvangstcommissie : Algemeen diaconaal werk 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 55,6-13, Matteüs 13,1-9,18-23 
 

23 juli 2017 – 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. R. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 40,12-25, Matteüs 13,24-30, 36-43 
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30 juli 2017 – 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 3,5-12, Matteüs, 13,44-52 
 
 
03 augustus 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

06 augustus 2017 – 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. H. Günther-van Dijk, Deventer  
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Nehemia 9,15-20, Matteüs 14,13-21 
 

13 augustus 2017 – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jona 2,2-11, Matteüs 14,22-33 
  

20 augustus 2017 – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 56,1-7, Matteüs 15,21-28 
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Rondom de kerkenraad 

Rustiger vaarwater 
Als gemeente zijn we (even) in rustiger vaarwater gekomen. Ds. Zijlstra,  
Ds. Mol en Meinie Visser zijn goed op gang gekomen. Ds. Zijlstra heeft u 
misschien wat minder gezien, maar dat gaat nu veranderen. In deze SAMEN 
vindt u een oproep voor de klankbordgroep. Als u daaraan mee gaat doen dan 
zult u Ds. Zijlstra regelmatig treffen. Doet u mee, zou ik zeggen. 
 
Wat betreft de ontwikkelingen buiten onze gemeente is vermeldenswaardig dat 
de gemeente Wehl heeft aangegeven, dat zij samenwerking met Doetinchem 
gaat zoeken. Op een gemeenteavond heeft de kerkenraad van Wehl 
aangegeven, dat doorgaan als zelfstandige gemeente niet verstandig is 
vanwege gebrek aan bestuurskracht. De kerkenraad van Wehl hoopt, door 
samen te gaan werken met Doetinchem, dit op te lossen. 
 
Op onze gemeenteavond in februari hebben wij als kerkenraad aangegeven, dat 
bestuurskracht ook voor onze gemeente een factor is, die een rol kan gaan 
spelen in de nabije toekomst. Wij zullen deze factor dan ook zeker mee moeten 
laten wegen in gesprekken met andere gemeentes en wat we daarbij als 
gemeente over gaan besluiten. 
 

In de vorige SAMEN zijn de schoonmaak en 
nieuwe gordijnen genoemd. Deze keer kan ik 
melden, dat we in de consistorie een nieuwe tafel 
hebben. Of de vorige zin correct is mag u voor u 
zelf beoordelen aan de hand van het volgende. De 
tafel is voor ons nieuw. De tafel is echter eerder 
gebruikt, dus in dat licht gezien niet nieuw. In dit 
geval is het aardig te weten waarvoor de tafel is 
gebruikt. De tafel komt uit Zelhem en de eigenaar is 
20 jaar koster geweest. Bij het ophalen van de 
tafel, dank aan Gijs hiervoor, werd benadrukt dat 
de voormalige eigenaar het heel erg leuk zou 
hebben gevonden als hij geweten zou hebben dat 
zijn tafel in een kerk terecht is gekomen. Zelf vind ik 
zo’n verhaal altijd bijzonder. Via marktplaats kom je 
ogenschijnlijk terecht bij een willekeurig iemand en 
dan blijkt het toch niet zomaar iemand te zijn. Het 
eindresultaat is dat we voor de doordeweekse 
dagen een praktische tafel hebben waar je goed 
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aan kan zitten en die voor allerlei werkzaamheden gebruikt kan worden. 
Belangrijker is dat we een tafel hebben die past bij een consistorie van een kerk. 
Een ruimte waarin op de zondag de eredienst begint. Waar de omslag van de 
dagelijkse drukte naar inkeer en verstilling mag plaatsvinden. Waar een 
predikant zich kan voorbereiden op de eredienst. 

Johan Boelee 

College van Kerkrentmeesters 
 

Begraafplaats 
Ook dit jaar gaat het CvK weer de verlopen grafrechten innen. Het College is 
zich er van bewust, dat dit een gevoelig onderwerp is en probeert het met zoveel 
mogelijk begrip en respect voor de gevoelens van de nabestaanden te doen. 
Tegelijkertijd kosten exploitatie en onderhoud van de begraafplaats nu eenmaal 
geld. De geïnde bedragen, die voor een periode van 10 jaar of 20 jaar weer het 
grafrecht verlengen, worden voor exploitatie en onderhoud gereserveerd in een 
aparte voorziening.  
Zo heeft het college onlangs een nieuwe haag kunnen laten neerzetten en is het 
nu bezig met het herstel van het muurtje. Ook de klokkentoren is verstevigd. 
 
In de loop van de komende tijd zullen de brieven worden verstuurd. 
 

Een nieuw sleutelplan 
Mede in verband met inbraak en schade moet het CvK aan de verzekering 
kunnen aantonen wie een sleutel heeft en waarom. Het CvK heeft zo volledig 
mogelijk in beeld gebracht wie een sleutel heeft, maar kan niet garanderen dat 
dit een waterdicht overzicht is.  
Daarom heeft het CvK besloten om een gecertificeerd sleutelsysteem in te 
voeren. Er komt een nieuw slot op de deur van het kerkgebouw en van het 
fietsenhok. De mensen die momenteel op de sleutellijst staan, zullen een nieuwe 
sleutel krijgen.  
Sleutels kunnen uitsluitend worden bijgemaakt via Gijs Blom, die daarvoor een 
speciale pas heeft.  
De kerkenraad heeft dit nieuwe sleutelplan, waarvan de kosten op rond € 600,-- 
uitkomen, goedgekeurd. 

Wie het eerst komt, het eerst maalt: tafel beschikbaar 
In de huiskamer staat in feite een tafel te veel. Deze is afkomstig uit de 
consistorie, waar het college een andere tafel heeft neergezet, die meer past bij 
het karakter van de consistorie.  



8 
 
 
 

De tafel die het college beschikbaar heeft, is een mooie, stevige – zeer zware – 
tafel met de volgende afmetingen: 0,80 (breedte), 2,40 (lengte) en 0,75 (hoogte). 
De eerst geïnteresseerde mag hem hebben. Wel dient men zelf de tafel op te 
halen en voor eigen vervoer te zorgen, waarbij wij waarschuwen voor het (hoge) 
gewicht van de tafel. 
Bij geen reactie zet het college de tafel op Marktplaats. 
 

Een schouderklopje voor het Verjaardagsfonds 
Langs deze weg willen wij graag een compliment geven aan de leden van het 
verjaardagsfonds. De inzameling door de leden van het fonds hebben er voor 
gezorgd, dat we in de kerk nu mooie antependia op tafel hebben. Nu zijn we 
bezig met de aanschaf van mooie bijpassende stola’s, waarvoor in maart reeds 
€ 476,50 bijeen is gebracht en in juni een bedrag van € 309,00. Door de 
voorspelling van het naderende onweer waren niet alle leden aanwezig bij de 
vergadering van 22 juni, dus dit bedrag wordt nog hoger. 
Nu gaan we weer op zoek naar een nieuw project, waarvoor we gaan sparen. 
Een idee is het opknappen van de binnenplaats. Dat bespreken wij nader met 
het verjaardagsfonds, dat op 19 oktober weer bij elkaar komt. 
 
Dus via deze weg een applausje voor het verjaardagsfonds. 
 

Jaarrekening 2016 ter inzage 
De jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over het jaar 2016 is 
goedgekeurd door de Kerkenraad op 29 mei 2016. 
Zij ligt op 9 en 16 juli 2017, aansluitend aan de kerkdienst, ter inzage voor 
gemeenteleden. 

Jet de Lange 
 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
13 augustus – collecte Kerk in Actie (ZENDING) 
Kinderen in Egypte leren via een quiz meer over de Bijbel. 
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen 
een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke 
ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag 
stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het 
quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden 
meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en 
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vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig 
geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n 
competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een 
quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de 
prijswinnaars € 4,-. 
Doe mee met deze collecte, zodat nog meer kinderen speels aan de slag 
kunnen met de Bijbel. 

Opbrengst collecten in mei 
 
07 mei Missionair Werk en Kerkgroei   € 58,00 
  Werk in eigen gemeente    € 40,60 
  Avondmaalscollecte – COME   € 48,60 
 
14 mei Werk in eigen gemeente (hfd.coll.)  € 56,38 
  Werk in eigen gemeente (uitgang)  € 65,57 
 
21 mei De Regenboog Groep    € 56,56 
  Werk in eigen gemeente    € 39,12 
 
25 mei Algemeen diaconaal werk    € 26,70 
 
28 mei Algemeen diaconaal werk     € 48,85 
  Werk in eigen gemeente    € 36,01 

Opbrengst collecten in juni 
 
04 juni Kerk in Actie – zending    €     105,16 
  Werk in eigen gemeente    € 79,47 
  
11 juni Kerk in Actie – werelddiaconaat   € 59,25 

Werk in eigen gemeente    € 25,95 
  Avondmaalscollecte – COME   € 52,78 
 
18 juni Kerk in Actie – binnenlands diaconaat € 57,90 
  Werk in eigen gemeente    € 44,27 
 
25 juni Kinderkerk      € 55,01 
  Werk in eigen gemeente    € 51,85 
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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 / begin juni zijn 361 brieven rondgebracht waarin wij u vragen om een 
bijdrage van € 10,-- te betalen voor de solidariteitskas. 
Tot op heden is € 1.290,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

Kerkbalans 2017 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.506,--  Tot en met 12 juni hebben we  € 25.865,-- 
mogen ontvangen.  

Kerkbalans 2016 
Toegezegd, maar nog niet ontvangen: € 675,--  

Wim Kooijman 
 

Kerk in actie 

Inzameling kinderondergoed voor de Kledingbank 
 
De Werkgroep Kerk in Actie wil langs deze weg alle gulle 
gevers bedanken voor het overweldigend resultaat met de 
inzameling van kinderondergoed! Het is een bonte 
verzameling geworden, een mand vol! De diaconie gaat 
het ingezamelde aantal verdubbelen. 
 
“ Ik zou die blijde gezichten van de kinderen wel eens 
willen zien! U óók? “  Hartelijk dank!  

Antoinette Makkinga 
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De functie van een kerkelijk werker 
Zondag 18 juni jl. was voor mij een bijzondere dag. In de eredienst 
zijn Janny Horjus en ik aangesteld als respectievelijk pastoraal 
medewerker en kerkelijk werker. Het was een inspirerende dienst, 
waarbij we na afloop veel bemoedigende woorden en hartelijke 
gelukwensen in ontvangst mochten nemen. 
 

Met het vrijwilligerswerk van een pastoraal medewerker is de gemeente al 
jarenlang vertrouwd, maar als kerkelijk werker ben ik een nieuwe en hopelijk 
straks geen vreemde eend meer in de bijt. Wat houdt de functie van een kerkelijk 
werker nu eigenlijk in? In de eerste plaats is een kerkelijk werker een 
beroepskracht met een arbeidscontract, nascholingsverplichtingen en 
functioneringsgesprekken. Het college van kerkrentmeesters is daarbij de 
werkgever waaraan verantwoording afgelegd dient te worden over de 
werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot het beroep van predikant, waarbij geen 
sprake is van een werkgevers- werknemersverhouding. In deze gemeente ben ik 
‘in de bediening gesteld’. Deze term zorgde tijdens de vergadering van het 
pastorale team al voor veel hilariteit, want er werd gelijk twee bier bij mij besteld. 
De betreffende pastorale medewerker houdt dit nog van mij tegoed! ‘In de 
bediening gesteld’ houdt in mijn geval echter in dat mijn taakomvang (acht uur in 
de week) te klein is om als ambtsdrager bevestigd te worden. Het deel uitmaken 
van de kerkenraad zou een onevenredig deel van de werktijd uitmaken. 
 
Een kerkelijk werker is theologisch geschoold en heeft daarvoor de hbo-
opleiding Godsdienst/Pastoraal Werk gevolgd. Tijdens mijn studie konden we als 
studenten daarbij kiezen uit drie profielen, waarbij ik het profiel Geloof en Kerk 
heb gekozen. De vakken binnen dit profiel bereidden ons voor op het werken 
binnen protestantse gemeenten. Zoals ik in het vorige nummer van Samen al 
heb geschreven, bestaat mijn taak in deze gemeente uit het behartigen van het 
pastoraat. De nadruk ligt hierbij vooral op het bezoeken en ondersteunen van 
gemeenteleden. Mijn bezoekwerk staat momenteel vooral in het kader van 
kennismaking. Begonnen bij het pastorale team en de kerkenraad is het mijn 
streven om, in de loop van de tijd, in steeds bredere kringen zoveel mogelijk 
gemeenteleden persoonlijk te leren kennen. Hierbij spreek ik de hoop uit dat 
onze onderlinge contacten mogen leiden tot opbouw van de 
geloofsgemeenschap. 

Meinie Visser 
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“Geloven in delen” 

Ophef rondom TV-spotjes van de Protestantse Kerk. 
 

  
 
In de week voor Pasen is Kerk in Actie gestart met de “Geloven in delen” 
campagne. Dit spotje is best wel confronterend, een poster met de afbeelding 
van Jezus Christus wordt verscheurd, waarna de snippers op verschillende 
plekken neervallen.  
Er was veel ophef over de vraag of dit zomaar kan of mag: Jezus verscheuren. 
In de pers werd hierover veel geschreven onder de titel van: 
 

• Kerk verdeeld over verscheuren Jezus poster 

• Jezus spotje slaat de plank mis 

• Boosheid over campagne; Protestantse Kerk “doet aan blasfemie” 

• Waarom het spotje waarin Jezus wordt verscheurd zo ontzettend goed is 

• PKN campagne slag in het gezicht 

• Is Christus dan in stukken verdeeld (reactie priester bisdom Haarlem) 

• Jezus verscheuren? Het doel heiligt de middelen niet. 
 
Deze reacties kwamen niet alleen uit protestantse kringen, ook verschillende 
katholieke instituties reageerden hierop. 
  
Wilt u hierover meer weten: lees dan op de website www.protestantsekerk.nl de 
rubriek Actueel, van 21 april jl., waar ook links te vinden zijn over deze 
nieuwsberichten. Het doel van deze campagne is te lezen op de website 
www.gelovenindelen.nl. 

Jan Wes 
 
 

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.gelovenindelen.nl/
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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De Baby Box 

Een Mission Possible project 
 
De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-
Europa.  Armoede drijft hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de 
ouders een last om voor hun dochters te zorgen, zodat ze zo vroeg mogelijk 
worden uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer ze 
tieners - en vaak jonge tieners - zijn. Tijdens de zwangerschap hebben ze 
meestal geen instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal 
komen ze voor het eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren 
is. Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een 
nieuw programma ontwikkeld: Het Baby Box project. In dit project worden dozen 
met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse 
Roma dorpen. 
 
Het Baby Box project van Mission Possible is een geweldige manier om exact 
die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben. In het project worden 
moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn. 
De Baby Box dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor 
de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en 
voorlichting over opvoeden van kinderen, woon hygiëne en voeding zijn een 
belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak 
voor het eerst, in aanraking met het Evangelie. 
 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig 
bedrag ovv “Baby Box project" of door het inzamelen van babykleding.  
Neemt u hiervoor contact met mij op! 
 
Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl 
 
Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
Tel: 0595 438672 
E-mail: info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 
 

PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale 
nieuwsbrief. 
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Klankbordgroep beleidsplan Protestantse 
Gemeente Didam 

 
Didam, 26 juni 2017 

Beste gemeenteleden, 
 
In de maanden september t/m november gaat interim-predikant Marcel Zijlstra 
met ons werken aan een nieuw beleidsplan. Om de gemeente te betrekken bij 
de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan wil de kerkenraad een 
klankbordgroep benoemen. Deze klankbordgroep denkt onder begeleiding van 
de interim-predikant na over de visie op (de toekomst van) de gemeente en de 
inhoud van het nieuwe beleidsplan. Uiteraard zal deze klankbordgroep 
‘onderweg’ ook in overleg treden met de diverse taakgroepen binnen de 
gemeente, zodat er voor het nieuwe beleidsplan een breed draagvlak ontstaat. 
  
De klankbordgroep adviseert de kerkenraad en zal zijn gedachten ook op 
meerdere momenten met de gemeente delen. Dit gebeurt door middel van 
bijpraatavonden in het kerkgebouw. Noteert u alvast de volgende data: dinsdag 
29 augustus (presentatie klankbordgroep / delen waarnemingen interim-
predikant); donderdag 12 oktober (tussenrapportage klankbordgroep 
beleidsplan) en dinsdag 28 november (presentatie advies-beleidsplan 
klankbordgroep). 
 
De klankbordgroep hoopt zelf op de volgende data (dinsdagen) bijeen te komen: 
12 september, 19 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 31 oktober, 
14 november, 21 november. 
 
Voor de klankbordgroep zoekt de kerkenraad zo’n 15 gemeenteleden uit de volle 
breedte van de gemeente. De kerkenraad vraagt u en jou namen in te dienen 
van geschikte gemeenteleden om de klankbordgroep te bemensen. Het gaat dan 
om gemeenteleden uit diverse leeftijdscategorieën die niet enkel hun eigen visie 
op de dingen kunnen verwoorden, maar die ook in staat zijn om zich te 
verplaatsen in anderen en afwijkende gedachten. Mensen die in staat zijn om 
ook voor het geheel van de gemeente van Christus en haar toekomst te denken. 
 
U/jij kunt de namen op het strookje invullen. Wil iemand zelf deelnemen aan de 
klankbordgroep, vul dan gerust uw/jouw eigen naam in op het strookje (dat 
achter in SAMEN is afgedrukt). Graag vóór maandag 31 juli inleveren bij:  
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De scriba, Anneke Dienske of de voorzitter Johan Boelee. U kunt ook uw naam 
mailen naar: kerkenraad@pkn-didam.nl 
 
De kerkenraad zal vervolgens een representatieve selectie maken en mensen 
benaderen. Op 29 augustus a.s. hopen we dan de klankbordgroep aan u/jou te 
presenteren. We zullen dan ook de opdracht en de werkwijze van de 
klankbordgroep toelichten. 
 

Met vriendelijke groet, uw kerkenraad 
 

 

Triduüm dagen 2017 
 
" Het leven is de moeite waard", is het thema voor de Triduüm dagen in 2017.  

Inmiddels voor de 69 ste keer. De protestantse 
geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar weer van harte 
uitgenodigd voor dit christelijk samen zijn op  
maandag 4 en dinsdag 5 september, bij Jan en Jan in 
Didam.  
 
Bent u 75 jaar of ouder, en u vindt het gezellig 1 dag of 
2 dagen mee te doen, voelt zich u dan welkom!! 
 
Er is overdag tijd voor een geestelijke ontmoeting, een 
praatje, een vrolijke noot en op tijd een hapje en een 
drankje. Beide dagen beginnen om half 10, en om 3 
uur-half 4 wordt het weer afgesloten.  
 
Vervoer kan geregeld worden. Deelname is gratis, 
maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.  

 
Dominee Joop Mol zal tijdens een van de vieringen voorgaan.     
 
U kunt zich opgeven bij uw pastoraal medewerkster, Nel Blom, Barbara Broere, 
Janny Horjus, Ineke Eysink, Hanny Koenhen, Anna van der Velden,  
Herma ten Brinke, Riet Kooij, Tine Lakemond, Arrie van der Vliet, of onze 
kerkelijk werkster Meini Visser, of bel mijn nummer. 
  
Namens de werkgroep Triduüm,  

Dieneke Ros, tel nr. 06 20187939. 

mailto:kerkenraad@pkn-didam.nl
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Over GOD gesproken  
(ingezonden mededeling) 

Cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden  
 
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een initiatief van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Startavond: 12 september 2017. 
20.00 uur Locatie: Ichtuskerk, Deventer/Colmschate. 
Spreker: Drs Nelleke Boonstra, theologe. 
Thema: Luther en Geert Groote. 
Deze openingsavond is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor wie niet aan  
de cursus zal gaan deelnemen! 

TVG Deventer in het kort:  
 
Het is een cursus voor iedereen met belangstelling voor vragen over geloof,  
bijbel, kerk, samenleving en zingeving. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.  
Een open geest en nieuwsgierigheid naar theologie maken u per definitie 
geschikt. Natuurlijk is deze cursus ook een prachtige gelegenheid om 
ambtsdragers en andere kerkelijke vrijwilligers theologisch toe te rusten! 
 
Locatie: Ichtuskerk, Holterweg 108, Deventer Colmschate, Tel:0570 653530  
 
Cursusdag: Donderdagmorgen, 9.30 – 12.10 uur, eerste cursusdag 21 sept 2017 
    
Aanmelding: Dhr F. Sick, Deventer, Tel: 0570 612545, e-mail: sicksr@gmail.com  
 
Stuurgroep: Dr.J.D.Th. Wassenaar, 0548 655635, r.j.d.th.wassenaar@hetnet.nl, 

   Mw J. Horstman 0570 627768 jokehorstman@planet.nl 
 

De kosten voor deze cursus, inclusief cursusmateriaal, zijn € 200 of wel  € 6 per 
cursusdag. De cursus omvat (ong.) 30 lesochtenden. 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 15 augustus, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

mailto:jokehorstman@planet.nl
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Startzondag  
 

 
 Zondag 3 september 2017 is de Startzondag met als thema 
'Kerkproeverij, een open huis' gepland. De 
Evenementencommissie is een leuk programma aan het 
voorbereiden. De kinderen kunnen gewoon meedoen. Verdere 
informatie volgt.  

 
De dag ziet er ongeveer zó uit!  
 
10:00 uur:  kerkdienst 
11:00 uur:  koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur:  start activiteit 
ca. 14:00 uur: gezamenlijke maaltijd 
uiterlijk 15:30 uur:  afsluiting 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, 
via mail: lakz@planet.nl  
of telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór  29 augustus a.s.! 
 
(om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 
 
Namens de Evenementencommissie, 

Anneke Ketterink 
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Personalia 

Vermist 
Sinds enkele weken mis ik mijn liedboek. 
Mijn hoop is nu dat er iemand abusievelijk mijn liedboek mee naar huis heeft 
genomen. Mijn naam staat voorin. 
Mocht dit zo zijn legt u het dan maar op de kapstok in de hal, dan vind ik het wel. 
 

Alvast bedankt,  
Jan Hagen 

Overleden 
• 21-06-2017, mevr. Lydia D. Elenbaas-Groenendijk, Tesma 37 

Gedoopt 
• 14 mei 2017, Chanàya Bos, Maalstoel 19 

Gevestigd 
• Mevr. J. Teunis, Schoolstraat 32 

Verhuisd 
• Mevr. A. Froon,   van de Beuk 38 naar Wilhelminastraat 26 
• Mevr. A. Piek-Steintjes, van Berkenhof 15 naar Tesma 2 

Vertrokken 
• Naar Gendringen,  Dhr. H. Bruil, Veldstraat 59 
• Naar Westervoort, Mevr. A. Waller Diemont, Meeuwstraat 15 

• Naar Nederweert,  Mevr. S. Gertzen, Hoeveslag 3 
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Agenda 
 
 
09 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
16 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
23 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
30 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
06 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
  mw. ds. Günther-van Dijk, Deventer 
13 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
20 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Ek, Brummen 
21 aug 13.30 uur Meulenvelden overleg 
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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, Zomervakantie! Start weer op :  
3-9, 17-9, 1-10, 15-10, 22-10, 5-11, 19-11, 26-11, 3-12,  
10-12 

Waar Tijdens de kerkdienst 

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 221347, mail: 
desirewentingjansen@outlook.com 

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

Wanneer Zomervakantie! Start weer op: 3-9, 15-10, 26-11, 10-12 

Waar Tijdens de kerkdienst 

Contactpersoon Pieter-Jan v.d. Berg, tel:228006, mail: p.vdberg4@chello.nl 

Cantorij ter ondersteuning van de kerkdiensten, o.l.v. Trudi Boelee 

Wanneer dinsdagavond, van 19:30-20:45 uur,  
zomervakantie, we beginnen weer op 15-8 

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, mail: r.eysink@kpnplanet.nl 

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.  
Zomervakantie, we beginnen  weer op 14-8 

Waar  in de kerk, Torenstraat 10,  

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994, a.van.der.vliet@gmail.com 

Inloopochtend Meulenvelden Bestemd voor onze gemeenteleden in en om Meulenvelden, 
o.l.v. ds. Christa Klaver 

Wanneer 27-9, 25-10, 29-11, 20-12 , 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380, mail: gerritkooij@yahoo.com 

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

Wanneer  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, mail: j.schlief@chello.nl 

Inloopmiddag  Ontmoeting onder het genot van koffie/thee/drankje, soms komt een 
gemeentelid wat vertellen over zijn/haar hobby. 

Wanneer 5-10, 9-11, 14-12, 14:30-16:30 uur,  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 , mail: j,hagen860@chello.nl 
( vervoer kan geregeld worden) 

bijbelleesgroep 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, mail: hgt.brinke@chello.nl 

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

Wanneer 4-10, 1-11, 6-12. In 2018: 3-1, 7-2, 7-3, 4-4, 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

  

  

tel:228006
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NAMEN VAN GESCHIKTE PERSONEN VOOR DE KLANKBORDGROEP 
 
1…………………………………………………………………. 
 
2…………………………………………………………………. 
 
3…………………………………………………………………. 
 
4…………………………………………………………………. 
 
5…………………………………………………………………. 
 
6…………………………………………………………………. 
 
Ik wil zelf graag meedenken in de klankbordgroep: 
 
 …………………………………………………………………………….. 
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