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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 A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG  T. 227994 pastoraat@pkn-didam.nl 
kerkelijk werker mw. M.P. Visser   T. 0610436520 m.visser@pkn-didam.nl 
 

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 augustus 2017 
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Voorwoord 

Gebed 
 
God geef ons de kracht en de moed om 
een gemeenschap te vormen van mensen,  
die niet alleen geloven in de Heer, maar ook 
bereid zijn, 
om in en door een leven van dienstbaarheid, 
het leven en het woord van de Heer waar te 
maken,  
op een bepaalde plaats, 
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis. 
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren. 
 
 
 

Doe ons geloven dat, 
in de mate dat gemeenschappen van 
christenen 
helemaal zichzelf zijn 
in hun dienstwerk aan de anderen, 
zij in die mate het Evangelie van de Heer waar 
zullen kunnen maken, voor zichzelf, 
voor de mensen van hun land, 
voor de hele wereldgemeenschap. 
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren. 
 
Amen. 

Samuel Rayon, Aziatisch theoloog 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 27 augustus t/m zondag 8 oktober 2017 

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

27 augustus 2017 – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. P. Endedijk, Arnhem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. R. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 51:1-6, Matteüs 16:21-27 

03 september 2017 – 11e zondag van de zomer, Startzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 
  m.m.v. de Cantorij en All Together 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 7:23-28, Matteüs 17:14-20 
 
07 september 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

10 september 2017 – 12e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Ezechiël 33:7-11, Matteüs 18:15-20 

17 september 2017 – 13e zondag van de zomer, Vredeszondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Exodus 32:7-14, Matteüs 18:21-35 
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24 september 2017 – 1e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Hakuna Matata 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jona 3:10-4:11, Matteüs 20:1-16 

01 oktober 2017 – 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. R. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Roos de Kroon 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Ezechiël 18:1-4, 25-32 en Matteüs 21:23-32 
 
05 oktober 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

08 oktober 2017 – 3e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 5:1-7, Matteüs 21:33-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Rondom de kerkenraad 

Rust en voorbereidingen 
In deze tijd van vakantie, van onderbreking van het reguliere patroon, is er 
gelegenheid voor rust, bezinning en tegelijkertijd ook het voorbereiden van het 
nieuwe seizoen. Uiteraard beginnen we weer met de startzondag, waarin ds. J. 
Mol zal voorgaan en de cantorij samen met All Together zal zingen. U wordt van 
harte uitgenodigd niet alleen de dienst bij te wonen maar ook mee te doen met 
het programma (en zich daarvoor op te geven) dat de Evenementencommissie 
heeft voorbereid.   
 
Terugkijkende op het afgelopen half jaar kwam ik tot de conclusie dat het heel 
vertrouwd voelt. Heeft u dat gevoel ook? Er is toch best wat veranderd. 
Desondanks voelt het mijns inziens al een beetje “gewoon”. Volgens mij is dit te 
danken aan het drietal mensen dat onze gemeente op dit moment begeleidt.  
Ds. J. Mol heb ik al genoemd. Hij is een bekend gezicht geworden, mede omdat 
hij ongeveer 1 keer per maand voorgaat in de zondagse eredienst. Daarnaast is 
Meinie Visser werkzaam. Zij heeft haar pastorale taak met enthousiasme en 
inzet opgepakt. Een aantal van u heeft al nader met haar kunnen spreken. 
Wellicht is ds. Zijlstra iets minder zichtbaar geweest, maar dat gaat de komende 
tijd zeker veranderen. Dat geldt in het bijzonder voor de klankbordgroep. Een 
deel van het werk van ds. Zijlstra omvat het onderzoeken van de mogelijkheden 
voor samenwerking met andere gemeentes. Op dit moment zijn er twee 
bijeenkomsten bekend waar wij ook als gemeente aanwezig zullen zijn. Eén van 
de bijeenkomsten wordt door de classis georganiseerd. De andere bijeenkomst 
is een bijeenkomst van gemeentes uit de Liemers. U ziet dat we met deze drie 
mensen aan belangrijke onderwerpen werken: geloofszaken, pastoraat, 
voorbereidingen voor het beroepen van een nieuwe gemeentepredikant en het 
onderzoeken van samenwerking met andere gemeentes. Fijn dat we deze 
ondersteuning hebben.  

 
Als tweede deel van deze ‘rondom de 
kerkenraad’ een heel ander onderwerp. Als 
gemeente hebben we vanuit de landelijke 
kerk voorstellen voor de nieuwe kerkorde deel 
2 ontvangen. De landelijke kerk heeft een 
aantal voorlichtingsavonden voor 
kerkenraden georganiseerd. Zelf ben ik bij die 
in Tiel geweest. De toelichting werd door ds. 
J. van Beelen gegeven. Het is ondoenlijk 
deze avond hier samen te vatten. Ik kan wel 

een kleine indruk geven van de hoofdthema’s. Deze waren: 
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1) Stemrecht: de gemeente mag zelf bepalen wie ze, naast de belijdende 
leden, stemrecht wil geven, zolang het maar vastgelegd wordt; 

2) De minimale samenstelling van colleges en kerkenraad is aangepast (in 
verband met de krimp van de gemeentes); 

3) Zoals het CVK al langer heeft, mag nu de diaconie ook een 
“diakenrentmeester” hebben die geen diaken is (in Didam hebben we dit al 
eens gehad);  

4) Wat kan je doen als je minder dan 3 leden in een college hebt; 
5) Organisatie van de nieuwe (grotere) classis. 

  
Mijn indruk is dat vele zaken die in de praktijk al gebeuren straks formeel ook 
mogen, omdat ze in de nieuwe kerkorde vastgelegd gaan worden. Tevens had ik 
het gevoel dat er goed over nagedacht is en dat een aantal mensen hier veel 
werk van hebben gemaakt. Als kerkenraad hebben wij naar de classis 
aangegeven, dat we ons kunnen vinden in de voorstellen. Een opmerking van  
ds. van Beelen wil ik u als slot niet onthouden, omdat die in een zin de kern raakt 
van deze nieuwe voorstellen: “ er is meer vrijheid, maar daardoor is het niet altijd 
eenvoudiger geworden (meer keuze mogelijkheden)”. 

Johan Boelee 
 

Meedenkers gevraagd 
 
Naast het vieren in de kerkdiensten en het dienen in pastoraat en diaconaat 
hebben kerkelijke gemeenschappen ook het 'samen leren' hoog op de agenda 
gehad. En om bij de tijd te blijven, is dat in onze huidige omstandigheden nog 
steeds meer dan wenselijk.  
In de huidige vacaturetijd zou het jammer zijn als er niet wat aandacht besteed 
zou worden aan dit aspect. Daarom verzoek ik u als meelevende gemeenteleden 
thema's aan te reiken die een gespreksavond waard zijn. Ik maak er graag 
ruimte voor in de beperkte tijd die mij als tijdelijke 'herder' is toegemeten. Een 
tweetal bijeenkomsten in het najaar en wellicht ook in het voorjaar is haalbaar. 
Op 21 september is er al een onderwerp dat om aandacht vraagt. In november 
zou ik een tweede thema-avond willen agenderen. 
U kunt suggesties via de email of bij een kerkdienst aan mij bekend maken. 
Contactgegevens staan in het colofon van dit kerkblad. 
 
Met een hartelijke groet, 

ds. Joop Mol 
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Van de interimpredikant 

Gemeenteavond 29 augustus a.s. 
Na een paar weken vakantie hoop ik mijn werkzaamheden volgende week weer 
op te pakken. Ik onderstreep graag nog een keer de uitnodiging voor de 
gemeenteavond op 29 augustus a.s. (aanvang 19.30 uur) in de kerk. Een 
belangrijk ontmoetingsmoment voor we concreet starten met het werken aan een 
nieuw beleidsplan voor de gemeente. De leden van de klankbordgroep, haar 
opdracht en werkwijze worden deze avond gepresenteerd. Ik wil ook iets delen 
van mijn waarnemingen in de gemeente uitlopend op een gemeenteprofiel zoals 
ik dat zie. Daar mag uiteraard door u en jou op gereageerd worden (samen zien 
en weten we meer!), zodat we met elkaar tot een helder profiel van de 
Protestantse Gemeente te Didam kunnen komen. Graag tot ziens op 29 
augustus a.s. 

Verkennen samenwerkingsmogelijkheden 
Op verzoek van de kerkenraad en de verschillende moderamina van de 
protestantse kerken in de Liemers ben ik samen met Bert Meijers uit Duiven 
mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeentes binnen de Liemers aan 
het verkennen. Begin oktober hopen we de resultaten daarvan te bespreken met 
genoemde moderamina. Wat daarvan voor de Protestantse Gemeente te Didam 
van belang is, zullen we daarna ook graag met u en jou delen. 

Contact met de interimpredikant 
Ik merk dat tot nu toe weinig mensen gebruik maken van het spreekuur. Mocht 
iemand iets willen delen of anderszins bespreken, neem gerust contact op: 
m.zijlstra@pkn.nl of telefonisch: 06-365 33 786. 
 
Vriendelijke groet,  

ds. Marcel Zijlstra 
 

Overdracht Pastoraat 

Van Dieneke Ros: 
 
In de zomer van 2008 begon ik aan de taak” ouderling voor het pastoraat”. “Dat 
kun jij best”, zei Bert Talens, toen voorzitter van onze kerkenraad. Gezinus 
Rigtering heeft mij wegwijs gemaakt. In september 2008 werd ds. Annette Melzer 
beroepen. Samen, met het pastorale team, hebben wij het voortgezet.  
Samen kerk zijn vindt zijn weerspiegeling in het pastoraat. 
 
Na 9 jaar kan ik zeggen: een intensive, waardevolle periode in mijn leven. Hierbij 
wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de steun, die ik hierbij heb 
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mogen ondervinden. De hartverwarmende, gastvrije ontmoetingen, hebben mij 
gemaakt tot een rijk mens. 
  
Kerkenwerk is mooi, maar ook kwetsbaar werk.  
Pastoraat, omzien naar elkaar, heeft mij geleerd hoe belangrijk zwijgen is. Juist 
op momenten dat je denkt te moeten spreken, is er die extra dimensie, die stille 
kracht, die vaak te weinig aan het woord komt. 
 
Diadochus van Photice vertaalde dat als volgt:  

Het belang van zwijgen 
“Iemand die veel praat is als een heet bad, waarbij men de 
deur heeft opengezet; net zoals dat bad snel koud zal 
worden, verliest zijn ziel alras het voortdurende bewustzijn 
van de aanwezigheid van God en de goede gedachten. 
Voortaan is hij onbeschermd tegen de veelheid van 
indrukken van buitenaf, omdat hij de Heilige Geest, die hem 
daartegen beschermen kan, verloren heeft.”  
 
Met vertrouwen draag ik het over aan Arrie van der Vliet.  Samen met Meini 
Visser, de kerkelijk werker, wordt het pastoraat voortgezet.  
Meini en Arrie wens ik samen met het pastorale team een goede tijd toe, waarin 
jullie je gedragen mogen weten. 
 
Na de startzondag ga ik als ouderling voor de oecumene verder, daar waar ik in 
juni 2006 mee ben begonnen. Samen streven naar eenheid binnen de 
christelijke kerken. Met aandacht voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de 
schepping. 
 
Pastoraat zal altijd een speciale plek bij mij behouden.  

Dieneke Ros-Mullink. 

Naar Arrie van der Vliet: 
 
Met ingang van het nieuwe kerkelijke seizoen zal ik de coördinatie van het 
pastoraat gaan overnemen van Dieneke. Pastoraat, het zorgen en omkijken naar 
mensen is één van de allerbelangrijkste taken van de kerk, vind ik. Toen 
Dieneke vorig jaar aangaf ermee te willen gaan stoppen heb ik contact 
opgenomen en hebben we afgesproken, dat ik gaandeweg het jaar haar taken 
ga overnemen. Inmiddels heb ik een half jaar meegelopen met het pastoraat en 
is nu de tijd gekomen dat ik meer en meer het stokje overneem. Omdat 
pastoraat zo belangrijk is, voelt het als een hele verantwoordelijkheid. Dat is het 
ook, maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Dat zou ik niet kunnen en 
willen. Allereerst is er een team van uitstekende pastoraal medewerkers, die het 
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eigenlijke pastorale werk doen. Zonder hen zouden wij als kerk niet met lege 
handen staan, maar eigenlijk zonder handen. Soms vraagt pastoraat meer dan 
vrijwilligers aan kunnen. Wij worden daarin gesteund door twee professionals, 
dominee Joop Mol en kerkelijk werker Meini Visser. Zij zullen pastoraat bieden 
b.v. in crisissituaties. Ook ondersteunen zij de pastoraal medewerkers door 
scholing. Mijn taak binnen dit team is de coördinatie en de planning. Het is geen 
makkelijke taak die ik op me neem, maar ik weet dat ik het niet alleen doe. We 
doen het als team. Ook is Dieneke altijd nog aanwezig voor vragen. 
Dit alles zou maar broos mensenwerk zijn zonder de onmisbare hulp van de 
Heer van de kerk. Hij roept ons op om samen op weg te gaan en daarbij om te 
kijken naar al onze medemensen. Ik hoop mijn steentje daaraan bij te dragen.  
Het omkijken naar de ander, “heb uw naaste lief” is een oproep aan iedereen. 
Onze gemeente is een hechte gemeenschap waar naar elkaar omgekeken 
wordt; er is veel wat ik maar stil pastoraat noem. Dat is goed. Mocht U toch 
weten van iemand waarvan u denkt, die zou best wat aandacht mogen krijgen of 
misschien wilt u zelf een gesprek, aarzel dan niet om met één van ons contact 
op te nemen.  

Arrie van der Vliet 
pastoraat@pkn-didam.nl 

 

College van Kerkrentmeesters 

 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

3 september – collecte Jeugdwerk 
Waar generaties elkaar ontmoeten 
“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” 
Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land 
stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong 
en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevolle 
ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de 
praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van 
de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar 
kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof, dat ze elkaar 
keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen 
dit daadwerkelijk te realiseren! 

 

 

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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10 september – collecte Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Noordwelle 
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de ingrediënten van 
Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk 
in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. “Hier kun 
je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het 
pioniersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met 
kloosterbezoek brachten haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.” De 
wekelijkse vesper biedt veel stilte. “In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar 
ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer 
innerlijke rust gekregen.” De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, 
waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen 
ontstaat, mogelijk. 
 

17 september – collecte Vredeswerk 
Vrede is niet vanzelfsprekend 
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en 
wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk 
willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook 
ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht 
aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan 
vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie 
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?  
 

1 oktober – collecte Kerk en Israël 
Verbondenheid concreet maken 
De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de 
Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons 
geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde 
voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en 
bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de 
verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek 
met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, 
vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het 
tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over 
activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al 
deze activiteiten mogelijk. 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 oktober, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Opbrengst collecten in juli 
 
02 juli Jeugdwerk (JOP)   € 51,60 
  Werk in eigen gemeente  € 44,50 
  Avondmaalscollecte – COME € 91,50 
 
09 juli  Algemeen diaconaal werk  € 51,75 
  Werk in eigen gemeente  € 39,48 
 
16 juli Algemeen diaconaal werk  € 54,75 
  Werk in eigen gemeente  € 46,60 
 
23 juli Algemeen diaconaal werk  € 62,60 
  Werk in eigen gemeente  € 18,74 
 
30 juli Algemeen diaconaal werk   € 72,25 
  Werk in eigen gemeente  € 55,00 
 

Collectebonnen 
Collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na overmaking op 
rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Didam. 
Een vel collectebonnen kost € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25.  
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 

Wim Kooijman 
 

Werkgroep inzameling gelden 
 

Kerkbalans 2017 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.456,--  Ontvangen tot 1 augustus: € 29.547,--  
 

Solidariteitskas 2017 
In mei/ juni hebben alle belijdende leden en alle doopleden ouder dan 21 jaar 
een brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te betalen. 
Tot nu toe is € 1.720,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die deze bijdrage 
nog niet hebben voldaan. 

Wim Kooijman 
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College van Diakenen 

 

Collecte Hakuna Matata 
 
Tijdens de dienst van 24 september 2017 zal de collecte weer bestemd zijn voor 
de Stichting Hakuna Matata. 
 
Jan Vervoort heeft een paar jaar geleden een film laten zien over de 
ingebruikname van de graanmolen door de vrouwencoöperatie van Bonam in 
Burkina Faso. Met hard werken en goed beheer is met het gespaarde geld een 
tweede molen aangeschaft. De vrouwen hoeven door de graanmolen niet meer 
dagelijks urenlang graan fijn te stampen: zeer zwaar werk. De stichting Hakuna 
Matata heeft toegezegd, dat zij zullen bijdragen in de bouwkosten van het huisje 
voor deze molen.  
 
In het noorden van Burkina Faso, de Sahel, is in 2016 een kerk / schooltje 
gerealiseerd. Kinderen krijgen nu zittend op banken echt les en ook moeders 
willen leren lezen en schrijven. Ook is het een soort buurthuis voor iedereen. Het 
lijken kleine dingen, maar het betekent een grote verandering in zo'n dorp. 
 
Bij het grote landbouwproject gaat alles langzamer. Het is een breed gedragen 
samenwerkingsproject. Overleg met het ministerie van landbouw van  
Burkino Faso heeft geresulteerd in de bouw van een landbouwcentrum. De 
realisatie van dit centrum brengt een betere toekomst voor de jonge generatie 
boeren dichterbij. 
Verder is er nog heel veel geld nodig voor opleiding van technische jongeren op 
het gebied van zonne-energie en schoolgeld voor kinderen uit arme gezinnen.  
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  De Diaconie zal de opbrengst 
verdubbelen. 
Informatie over de projecten van Hakuna Matata kunt u vinden op de website:  
www.hakuna-matata.info. 

Nees Biemond 
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Kerk in actie 

 

 

Afscheid van COME 
  
De werkgroep Kerk in Actie, gaat het Project Stichting COME beëindigen. Nog 
even ons geheugen opfrissen, waar staat de naam COME voor? COME = 
COmmunication Middle East.  
De eerste kennismaking met COME is op de Gemeenteavond van september 
2013 geweest.  
Maaike Hoffer, de projectleider van Stichting COME, liet d.m.v. een 
diapresentatie zien wat COME is en wat ze doet. Het project heeft vooral 
financiële ondersteuning nodig. COME organiseert ontmoetings-seminars voor 
Israëlische en Palestijnse jongeren tussen de 20 en 35 jaar in een neutrale 
omgeving, het eiland Cyprus. De financiële steun voor seminars is nodig voor 
het bekostigen van verblijf, tickets en vervoer. 
Onze financiële steun bestaat uit: 

1. De Avondmaalscollecten 
2. Indische maaltijd organiseren. 
3. Maandelijks bakken voor COME, door Paulina van Grol en Antoinette 

Makkinga. 
 
Zondag 1 oktober a.s. zal Maaike Hoffer in de kerkdienst het project COME met 
ons afsluiten en zal de werkgroep Kerk in Actie haar een cheque aanbieden met 
de opbrengst van de Indische maaltijd en het maandelijks bakken voor bij het 
koffiedrinken na de dienst. 
In de dienst op 1 oktober zal de laatste Avondmaalscollecte voor COME worden 
gehouden. 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,  

Antoinette Makkinga  

Nieuw project Kerk in Actie 
 

De werkgroep Kerk in Actie heeft als nieuw project gekozen:  
Syrische kerken als bakens van Hoop  
De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp en 
onderdak aan vluchtelingen in eigen land. Het spreekt vanzelf dat hulp geboden 
wordt aan iedereen die in nood verkeert en aanklopt. Maar ook bieden de kerken 
hulp aan eigen gemeenteleden, want ook zij hebben geleden onder 
bombardementen en hebben geen woning of inkomen meer. 
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De kerken zijn na het Rode Kruis c.q. Rode Maan de belangrijkste hulpverleners, 
omdat zij kunnen werken binnen de eigen gemeenten en dus geen toestemming 
nodig hebben van de overheid. De hulp bestaat naast noodhulp zoals 
babyvoeding en voedsel ook uit medicijnen en waar mogelijk geld voor 
operaties. 
 

De collectes van het Heilig Avondmaal zullen vanaf november bestemd zijn voor 
hulp aan Syrische kerken. Dit project wordt ondersteund door Kerk in Actie 
Utrecht. 
 
Wij kunnen als PKN veel hulp en steun verlenen. 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie, 

Lucie Vermeulen 

De Kledingbank 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Net als voorgaande jaren hield de diaconie dit voorjaar een inzamelingsactie van 
nieuw kinderondergoed voor onze jonge cliënten van de Kledingbank. 
De opbrengst mag gezien worden en na de door de diaconie beloofde 
verdubbeling van het aantal boxershorts, slips etc. mogen we een prachtige, 
vrolijk uitziende, bonte verzameling in allerlei soorten en maten in ontvangst 
nemen. 
Ondergoed blijft bij de Kledingbank altijd een probleem, want binnenkomend 
ondergoed is bijna nooit geschikt voor hergebruik. Het is verwassen of het 
elastiek is uitgelubberd en het oogt gewoon niet fris genoeg meer om er een 

ander een plezier mee te 
kunnen doen. 
Dus u begrijpt dat onze 
dank namens de jonge 
cliënten (én hun ouders) 
groot is! 
Daarnaast is het voor 
ons, vrijwilligers, 
natuurlijk ook leuk om 
iets nieuws aan te bieden 

waar je iemand blij mee maakt! 
Met deze hoeveelheid ondergoed zijn we even uit de brand. Geweldig! 
 
De Kledingbank bestond afgelopen juni alweer 5 jaar en wij "vierden" dus het 
eerste lustrum. Vieren, ja .... toch tussen aanhalingstekens, want het vieren van 
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het bestaan van iets wat eigenlijk in Nederland niet nodig zou moeten zijn, blijft 
lastig. Maar desalniettemin stonden we er met al onze vrijwilligers even bij stil en 
keken vol ongeloof, maar mét trots, terug op wat we samen in de afgelopen vijf 
jaar hebben kunnen realiseren voor onze medemens, die op het financiële vlak 
in zwaar weer verkeert. Ons extra steuntje in de rug doet hen goed!  
De Kledingbank Montferland is dan ook niet meer weg te denken uit ons 
uitgestrekte werkgebied, dat loopt in een ring vanaf Duiven, Zevenaar, Didam, 
Babberich, heel Rijnwaarden, 's-Heerenberg, Stokkum, Zeddam, Varsseveld, 
Etten en Terborg, Steenderen, Bronckhorst, Hengelo (Gld), tot en met 
Doetinchem, Dieren en Doesburg. 
Elk jaar worden er zo'n 1200 uitgiftes van kleding gedaan en het blijft fijn om te 
zien hoe blij cliënten met hun ‘nieuw’ verworven outfits én een opgeheven hoofd 
ons pand verlaten! 
 
Tijdens de schoolvakantie zijn we een aantal weken gesloten geweest, maar op 
maandag 28 en dinsdag 29 augustus a.s. wordt er hard gewerkt om de 
zomerkleding te vervangen door de winterkleding, zodat we onze cliënten 
opnieuw aan kunnen bieden waar zij voor de komende 6 maanden behoefte aan 
zullen hebben.  
Vanaf begin september staan we dan op de woensdag- en de zaterdagochtend 
van 10.00 - 12.30 uur weer fris en fruitig klaar om niet alleen kleding (natuurlijk 
schoon, heel en graag van deze tijd), maar ook allerhande beddengoed, 
badhanddoeken en schoenen in ontvangst te nemen. 
 

Bent u nog nooit bij ons geweest?  ... Loop tijdens 
een inname ochtend eens binnen om een kijkje te 
nemen. Er is altijd wel een vrijwilligster bereid om u 
rond te leiden en u één en ander te vertellen over 
onze werkzaamheden. 
Óf bezoek onze website: 
www.kledingbankmontferland.nl. 
 
Nogmaals: alle mensen, die de moeite namen om 
ondergoed te kopen om te doneren én de diaconie 
..... Heel hartelijk bedankt. 

 
Met vriendelijke groet, 

Arja Schep - van der Klis 
Voorzitter Stichting Kledingbank Montferland. 
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'In naam van God' 

Thema-avond: op 21 september a.s. 
 
Steeds luider kan men de stelling horen verkondigen dat religies en volgelingen 
daarvan, de bron zijn van conflicten en geweld. Intolerantie en fanatisme laten 
geen ruimte voor andersdenkenden. Heilige boeken vormen de aanzet daartoe. 
'In naam van God' worden dood en verderf gerechtvaardigd. 
Dit schrikbeeld vindt meer en meer instemming. 

 
Karen Armstrong (geboren in 1944) is een vooraanstaand 
schrijfster op het gebied van godsdienst. 
Zij schreef over het thema 'Religie en geweld' een lijvig boek 
met grondige analyses van oorlogen en conflicten, die door 
godsdienstige componenten mede gekenmerkt worden. 
 
Rondom dit thema is er op 21 september in de kerk aan de 
Torenstraat gelegenheid om hierover van gedachten te 
wisselen. Het boek gelezen te hebben is niet vereist. Een korte 

samenvatting vormt de inleiding tot het onderlinge gesprek. Wie deze 
samenvatting vooraf via een email wil ontvangen, kan deze opvragen bij: 
janjohannes1947@gmail.com 
 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Plaats van samenkomst is de huiskamer 
achter de consistorie. 
Gespreksleider is ds. Joop Mol en we beginnen om 20.00 uur en besluiten 
uiterlijk 22.00 uur. 
 
Aanmelden is niet noodzakelijk. Wie geïnteresseerd is in dit thema, mag zich 
welkom weten. 

ds. Joop Mol 
 

Predikant en mobiliteit 
 
De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de nota 'Naar een 
cultuur van mobiliteit'  aanvaard als uitgangspunt van beleid over dit onderwerp. 
 
In de nota wordt voorgesteld dat het mogelijk is dat na twaalf jaar, predikant en 
plaatselijke gemeente afscheid van elkaar kunnen nemen. Maar dat hoeft niet, 
ze kunnen ook na twaalf jaar gewoon doorgaan. Dit uitgangspunt is nieuw. Tot 
nu toe kan alleen afscheid  genomen worden als de predikant zelf besluit naar 
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een andere gemeente te gaan of wanneer er een onwerkbare situatie is ontstaan 
tussen gemeente en predikant. 
 
De gedachte achter deze maatregel is dat bevordering van mobiliteit en 
flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. 
 
In de nieuwe situatie kunnen gemeenten ook beter inspelen op de financiële 
draagkracht van de gemeente wat betreft de lasten voor een predikantsplaats. 
Vooral waar het gaat om een krimpende gemeente en teruglopende vrijwillige 
bijdragen. 
 
Eind van het jaar wordt hierover verder gesproken. Er komen dan concrete 
voorstellen hoe dit in de praktijk kan gaan werken. Er zal gesproken moeten 
worden over de consequenties voor predikanten, voor gemeenten, voor de 
landelijke kerk enz. In de toekomst zullen er waarschijnlijk veel deeltijdbanen 
ontstaan; hiervoor moeten allerlei regels gevonden worden, die zowel recht doen 
aan het predikantschap (leiding geven aan het geestelijk leven) als aan de 
gemeente. 
 
Opvallend is dat er in de nota ook voorgesteld wordt om in het beleidsplan van 
een gemeente een punt op te nemen hoe samenwerking met andere gemeenten 
wordt gezien. Het gaat dan vooral om taken van predikant en kerkelijk werkers.  

Jan Wes 
 

Bijbelcursus 
 
Komende winterhalfjaar 2017-2018 is er in Didam eens per maand op de 
woensdagavond een Bijbelcursus. Deze wordt gegeven door dominee Leen den 
Besten in een zaal van de protestantse kerk.  

 
De avonden duren van 19.45 uur tot 21.30 uur. 
Op woensdag 4 oktober 2017 zal de Bijbelkring 
weer van start gaan. De overige data zijn: 1 
november en  6 december 2017, 3 Januari, 7 
februari, 7 maart en 4 april 2018. Er zijn geen 
kosten aan verbonden behalve dan 1 euro voor 
de koffie of thee. 
 
Van te voren wordt afgesproken welke teksten 
gelezen worden. Er wordt niet alleen uitleg 
gegeven over wat er geschreven staat, maar 

ook ingegaan op de tijd waarin de verhalen zijn ontstaan. Hoe werd in die tijd de 
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gedachtewereld van de schrijver gevormd, door welke filosofische stromingen is 
de schrijver beïnvloed? De culturele, sociale en politieke omstandigheden waarin 
de teksten tot stand zijn gekomen worden uitvoerig belicht. 
 
Afgelopen seizoen hebben we het verhaal gelezen van de Bruiloft van Kanaän 
en delen uit Genesis. Besproken is o.a. uit welke stroming en traditie deze 
verhalen zijn voort gekomen en wat zij ons te zeggen hebben. 
 
De dominee gaat ook in op actuele vragen, zoals:  welke groepen van de Islam 
staan in het Midden - Oosten tegenover elkaar, welke stromingen zijn belangrijk 
in deze godsdienst, hoe is het tot een oorlog gekomen in deze regio. In het 
vorige seizoen zijn ook vertaalprincipes aan de orde gekomen. Er bestaan 
namelijk vele verschillende Bijbelvertalingen. Wat is daar de achtergrond van en 
waarin verschillen de teksten dan van elkaar? 
 
Kortom, er komt veel meer ter tafel dan alleen de gelezen Bijbelteksten. Het zijn 
zeer bijzondere en interessante avonden, waarin een heel brede kijk wordt 
gegeven op de Bijbelverhalen en hun ontstaansgeschiedenis. Er is ruimte voor 
eigen vragen die vaak tot boeiende gedachtewisselingen leiden. Wij hopen dat u 
geïnteresseerd bent geraakt. 
 
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij Wim Locher, per email: 
lochernap@gmail.com 
 
Namens de Oecumenische Taakgroep, Didam 

Feike Tiel Groenestege 

 

Wandeling van Stokkum naar Emmerich  
 
De jaarlijkse oecumenische internationale wandeling zal voor de tiende keer 
plaats vinden op 22 september a.s. 
 
De traditie van dit wandelevenement wordt dit jaar voortgezet met een wandeling 
van Stokkum naar Emmerich op vrijdag 22 september. De wandeling begint om 
16.00 uur bij de uitspanning ‘t Klaphek in Stokkum (hoek ’s-Heerenbergseweg-
Linthorsterstraat) en gaat naar de Christuskirche in Emmerich. 
 
De te lopen afstand bedraagt circa 6 kilometer. Onderweg zal op vier plekken 
even halt gehouden worden om stil te staan bij het thema:  
“Hoopgevende aspecten van het Geloof”. 
 

mailto:lochernap@gmail.com
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We eindigen in de protestantse Christuskirche aan de Geistmarkt in Emmerich, 
waar om 18.00 uur een gebedsviering is. Daarna is er gelegenheid tot 
ontmoeting en daarnaast versterking van de inwendige mens. Voor vervoer terug 
naar Stokkum wordt gezorgd. Als het lopen voor u niet mogelijk is, kunt u ook om 
18.00 uur in de Christuskirche in Emmerich aansluiten. 

Diaken Theo Reuling ofs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Triduüm 

" Het leven is de moeite waard", 
is het thema voor de Triduüm dagen in 2017. 
Inmiddels voor de 69ste keer. 
 
De protestante geloofsgemeenschap wordt ook dit jaar weer van harte 
uitgenodigd voor dit christelijk samen zijn. Maandag 4 sept. en dinsdag 5 sept. 

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 u zich 
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 er 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 (zie onder), of bel mijn 
nummer. 
 

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. 
 
Namens de werkgroep Triduüm,  

Dieneke Ros,  
Tel. nr. 06 20187939. 
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De binnenkerk in de Mariakerk 
 
De Oudheidkundige Vereniging Didam heeft mij gevraagd voor het komende 
jaarboek 2018 een artikel te schrijven over de binnenkerk in de Mariakerk. Daar 
deze situatie tot 1952 heeft geduurd, verwacht ik dat onder de lezers van 
SAMEN nog mensen aanwezig zijn die zich dit goed kunnen herinneren en 
misschien ook informatie hebben in de vorm van foto’s, tekeningen, verslagen, 
enz. Ik zou het erg op prijs stellen mij hier deelgenoot van te laten worden. 
Overigens heb ik ook enkele gegevens uit oude notulen kunnen halen. 
 
Kunt u mij verder helpen, neem dan a.u.b. contact met me op, alles is welkom. 
e-mail adres: h.makkinga@concepts.nl, telefoonnr.: (0316) 228709. 
 
Bij voorbaat dank! 

Herman Makkinga 

Inloopmiddag 
 De zomer loopt weer ten einde, dus zijn we weer bezig met de voorbereiding 
van onze inloopmiddagen. De eerste middag wordt gehouden op donderdag 5 
oktober a.s. 
Voor degenen die nog nooit geweest zijn en zo’n middag willen bijwonen: vanaf 
14.30 uur hebben Henk en Ine de koffie klaar, uiteraard met iets erbij. 
Soms doen we niets anders dan gezellig (bij)praten en af en toe is er iemand die 
ons iets interessants vertelt over wat hij of zij heeft gezien. 
Voor de nauwkeurige noteerders hebben wij ook al de volgende data vastgelegd 
en wel 9 november en 14 december. 
Maar mocht u deze data vergeten, dan is dat geen probleem want wij houden u 
tijdig op de hoogte. 
Dus tot ziens op 5 oktober. 

Jan Hagen, 0316-223357 
 

 

mailto:h.makkinga@concepts.nl
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Startzondag  
 

 
 Zondag 3 september 2017 is de Startzondag met als thema 
'Kerkproeverij, een open huis' gepland.  
 
Dit landelijke thema daagt ons dit jaar uit om iemand uit te 
nodigen mee te gaan naar de dienst. Het gaat om buren, 
kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en 

met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen. 
 

De Evenementencommissie is een leuk programma aan het voorbereiden. De 
kinderen kunnen gewoon meedoen.  
 
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 

Bedankjes 

Blij verrast….. 
Net verhuisd van Nieuw Dijk naar het Albertusgebouw in Didam werd ik verrast 
op 9 juli door voorzitter Johan en Trudi met groeten van de gemeente en de 
bloemen die de kerk gesierd hadden tijdens de dienst die morgen. 
Ik realiseer me dat ik oecumenisch woon en er elk half uur aan herinnerd word 
als beide torenklokken slaan. Ze harmoniëren perfect  met elkaar en met de slag 
van mijn klok in de kamer. Samen met de taakgroep blijven we streven om zo 
harmonieus met elkaar om te gaan en de toekomst hoopvol tegemoet te treden. 
Het bloemetje stimuleert mij om me ook bij u thuis te blijven voelen. 
 

Hartelijke groet aan u allen, 
Pastor Ben Aarsen 

Bedankt! 
Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de 
periode van aanvullende behandelingen daarna, hun belangstelling en meeleven 
hebben getoond. Heel veel kaarten, e-mails en telefoontjes.  
Het voelt als vleugels die je dragen. Dat heeft ons heel goed gedaan. 
Inmiddels heb ik bericht gehad dat alles nu goed is. Wat een blijdschap. 
Het verdere herstel zal nog een lange tijd duren, maar binnenkort hoop ik wel 
weer bij jullie te zijn. 
Nogmaals bedankt.  

Hartelijke groet,  
Magda Kooijman 

 

Gevestigd 
• Dhr. J.A. Woudenberg, Goudsbloemstraat 21 

• Mevr. J.D. Faber, Frieslandweg 7 

• Mevr. Y. Buunk, Holthuizerstraat 20A 

• Dhr en Mevr. Blij en 2 kinderen, Wehlseweg 65 

Verhuisd 
• Dhr. en Mevr. B. van Riemsdijk - Bruil  

van Koningsweg 23 naar Heeghstraat 62 E 
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Agenda 
 

27 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. P. Endedijk - Arnhem 

03 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol - Gaanderen 
04 sept 14.00 uur Vrijwilligers Meulenvelden  overleg 
07 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - ds. J. Mol - Gaanderen 
10 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. W. ten Boom - Didam 
17 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol – Gaanderen 
21 sept 20.00 uur Thema-avond ‘In naam van God’ in de huiskamer van de 

kerk aan de Torenstraat, o.l.v. ds. J. Mol 
24 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds W.E. Onderwaater - Aalten 
01 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
  mw. ds. A. Hogenbirk – Nijmegen 
05 okt 14.30 uur Inloopmiddag 
 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
08 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten - Zevenaar 
15 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol - Gaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 3 oktober, 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, 3-9, 17-9, 1-10, 15-10, 22-10,  
5-11, 19-11, 26-11, 3-12, 10-12 

Waar kerkhuis 

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

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

Wanneer Zondag, tijdens de kerkdienst : 3-9, 15-10, 26-11, 10-12 

Waar kerkhuis 

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 

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.  

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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