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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 trudiboelee1@gmail.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. mw. D. Ros-Mullink Lieve Vrouweplein 3c  6942 BP   T. 0620187939 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 oktober 2017 
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Voorwoord 
 

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. 
 
Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost wordt, maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen wordt, maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd  wordt, maar dat ik liefheb, 
 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. 

 
toegeschreven aan Franciscus van Assisi 

 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 21 november, 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 15 oktober t/m zondag 26 november 2017 

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

15 oktober 2017 – 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 25:1-9, Matteüs 22:1-14 

22 oktober 2017 – 5e zondag van de herfst, Dankdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar, m.m.v. All Together 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 45:1-7, Matteüs 22:15-22 

29 oktober 2017 – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom. Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 6:1-9, Matteüs 22:34-46 
 
02 november 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

05 november 2017 – 7e zondag van de herfst, Allerzielen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 

m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie - najaarszendingsweek 
Ontvangstcommissie : Ria Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Roos de Kroon 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Spreuken 9:1-18, Matteüs 25:1-13  
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12 november 2017 – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte : Kerk in Actie - binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 48: 17-21, Matteüs 25:14-30 
 

19 november 2017 – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Rudolfphstichting - De Glind  
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Ezechiël 34:11-17, Matteüs 25:31-46 
 

26 november 2017 – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  R.A. van Oosten, Warnsveld 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Daniël 12:1-4, Matteüs 25: 14-35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is op dinsdag 21 november, 19.30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Rondom de kerkenraad 
 

Gemeenteavond 29 augustus 2017 
Op een zeer warme avond in augustus zijn we als gemeente bij elkaar geweest 
om bij te praten over waar we nu staan.  
De avond werd door ds. Mol geopend. Hierna hebben we kort teruggeblikt op de 
gemeenteavond van februari 2017 en met name de plannen. We konden 
gezamenlijk concluderen dat de plannen die toen voorgesteld zijn inmiddels 
gerealiseerd zijn. Samengevat: 

 Vieringen: Deze worden ingevuld door gastpredikanten en ds. Mol (ca. 1x 
per maand) 

 Crisispastoraat: ds. Mol, gastpredikanten en Meinie Visser op termijn 

 Geestelijke leiding van de gemeente: ds. Mol 

 Ondersteuning en leiding pastoraat: Meinie Visser, ds. Mol, Arrie van der 
Vliet (ouderling en coördinator van de pastoraatsgroep) en de 
pastoraatsgroep.  

 Beleidsplan en toekomstvisie: ds. Zijlstra 
 

Met deze invulling en de inzet van velen kunnen we als gemeente nog steeds 
veel doen. Mijn inschatting is dat als ik u één voor één zou vragen wat u graag 
zou willen voor de komende jaren, een veel gegeven antwoord zou zijn: “ Voor 
mij hoeft er niet veel te veranderen.” Als ik vooruit kijk op de korte termijn zal dat 
nog wel het geval zijn. Misschien goed om te benadrukken dat we inmiddels al 
wel een grote verandering hebben gehad doordat we van 80% predikant naar 
een “40%“ predikant en kerkelijk werker met als aandachtsgebied pastoraat zijn 
gegaan. De “40%” predikant wordt nu tijdelijk door ds. Mol ingevuld (die dat met 
enthousiasme en bevlogenheid doet). De volgende stap is het benoemen van 
een gemeentepredikant voor 40%.  
 
Soms wens je dat iets onveranderd kan blijven. Het is een open deur dat alles 
aan verandering onderhevig is. We moeten ons dan ook voorbereiden op 
veranderingen die er aan komen. Dat is de belangrijkste reden waarom we met 
de hulp van ds. Zijlstra niet alleen nadenken over het profiel van een eigen 
gemeentepredikant maar ook voor de wat verdere toekomst nagaan wat voor 
onze gemeente belangrijk is zodat we, als we keuzes moeten maken, hierop 
voorbereid zijn. Daarom hebben we mensen gevraagd deel te nemen aan de 
klankbordgroep. Deze groep zal samen met ds. Zijlstra nadenken over het profiel 
van een eigen gemeentepredikant en hoe we verder zullen gaan als gemeente. 
Op de gemeenteavond is teruggekoppeld dat de oorspronkelijke opzet niet 
haalbaar is vanwege het beperkte aantal mensen dat mee wilde doen. 
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Een aantal mensen bleek wel 
bereid te zijn mee te doen als het 
om een beperkter aantal avonden 
zou gaan. Inmiddels zijn er ook 
enkelen die op de dinsdagmiddag 
enkele keren bij elkaar zullen 
komen. Zo alles bij elkaar toch 
een kleine tien mensen. Hoe de 
aanpak nu zal zijn, zal met de 
deelnemers worden uitgewerkt. 
Als u dit lezende denkt “ik wil ook 
wel meedoen” als het om een 
beperkt aantal bijeenkomsten 
gaat, dan bent u harte welkom en kunt u dat laten weten aan ds. Zijlstra 
(m.zijlstra@pkn.nl, telefoon: 06-365 33 786).  
 
Op de gemeenteavond heeft ds. Zijlstra een mooi overzicht van onze gemeente 
laten zien. Als u de vraag stelt of dat nu een nieuw inzicht heeft gegeven dan is 
daar het antwoord op dat dit (gelukkig) niet het geval is. Toch is dit heel 
verstandig om te doen. Om goed te bepalen wat we als gemeente willen, moet je 
ook goed weten wie je bent. Een klein deel van de presentatie van ds. Zijlstra 
heb ik hieronder weergegeven met aanvullingen van mijzelf tussen de vierkante 
haken.  

 Kerkdiensten 

 Een goed doordachte oecumenisch-protestantse liturgie 

 Afgelopen decennia meerdere predikanten die met gemeente aan 

liturgische vernieuwing hebben gewerkt  

 Ook afgelopen jaren bezinningsmomenten geweest  

 Onderling wordt zeer verschillend gedacht maar toch op meerdere punten 

gezamenlijke wegen gevonden. Lukt niet altijd: (inrichting kerkzaal, 

gedenkplek) 

 Eigen vierplek zeer belangrijk [op de gemeenteavond werd aangegeven het 

gezamenlijk vieren belangrijker is dan de plek zelf] 

 Pastoraat 

 Pastorale gemeente 

 Parttime-predikant – kan maar deels voldoen aan verwachtingen t.a.v. 

bezoek [door de komst van Meinie Visser zal hieraan meer tegemoet 

gekomen worden] 

 Organisatie pastoraat is sterk punt van de gemeente 

 Bij 40% predikantsformatie kan predikant significant minder doen dan 

voorheen. 

mailto:m.zijlstra@pkn.nl
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 Taakgroepen 

 Voor een kleine gemeente veel taakgroepen 

 Gemeente die de schouders eronder wil zetten 

 Activiteiten duidelijk ook gedragen door 60+groep 

 Zijn zoveel taakgroepen op den duur vol te houden? 

 Kerkenraad 

 Stabiele kerkenraad – goed onderling klimaat 

 Wil transparant zijn naar de gemeente 

 Hoofdzakelijk niet autochtone Didammers die hier vaak ook al meerdere 

decennia wonen en kerken 

 Bemensing kerkenraad is krap 

 Veranderingen 

 Er kan heel wat in de gemeente, maar goed communiceren en zorgvuldig 

uitvoeren 

 Het is spannend om met andersdenkenden het gesprek aan te gaan 

 Mensen willen elkaar vasthouden. ‘Mijn gelijk en ons geluk’ 

 Wat is met het oog op de (nabije) toekomst wezenlijk? Wat willen we echt 

vasthouden? Wat kunnen we loslaten? Waar liggen kansen voor deze 

gemeente?  

Is dit herkenbaar voor u? Ik hoor het graag! 
Johan Boelee 

 

Van de interimpredikant 
Zoals Johan Boelee al schrijft, was er op 29 augustus een gemeenteavond, waar 
een gemêleerd deel van de gemeente aanwezig was. Positief vond ik de 
openheid en de bereidheid om vooruit te kijken. Tegelijkertijd moest ik ook 
meedelen dat het plan om met een klankbordgroep aan een adviesbeleidsplan te 
werken, nog niet uitgevoerd kon worden. Nu kan ik schrijven dat we met behulp 
van een andere insteek wel voldoende mensen bij elkaar krijgen om de komende 
tijd een nieuw beleidsplan vorm te geven.  
Donderdag 5 oktober jl. is deze groep mensen voor het eerst bij elkaar gekomen. 
De komende periode zal in twee groepen tijdens een aantal dinsdagmiddagen 
en donderdagavonden gewerkt worden. Onderweg komt de hele groep ook een 
aantal keren bij elkaar om de ideeën en beleidsvoornemens tot één geheel te 
maken. Op deze avonden schuiven ook nog enkele andere gemeenteleden aan, 
zodat de groep die vooraf meedenkt nog iets groter is.  
Ook willen we u en jou graag ontmoeten. Op donderdag 9 november en 
donderdag 7 december is er een bijpraatavond waar heel de gemeente 
welkom is (inloop 19.30 uur, start ca. 19.45 uur). Op deze avond worden de 
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ideeën en beleidsvoornemens van de klankbordgroep gedeeld en krijgt de 
gemeente volop gelegenheid om mee te denken. 
Aan de klankbordgroep nemen vanuit de gemeente deel: Marianne Blom, 
Christien van der Vliet, Bart Schlief, Jan Kaptein, Desiré Wenting, Trudi Boelee 
en Ap Steenblik. Tijdens de gezamenlijke avonden hopen in ieder geval Dick 
Schep en Jan de Jongh aan te schuiven. Ook willen we met de diverse 
taakgroepen overleggen om tot een breed gedragen adviesbeleidsplan te 
komen. 
Tot slot: mocht u/jij iets met mij willen delen, neem dan gerust contact met mij op 
per e-mail: m.zijlstra@pkn.nl of telefonisch: 06-365 33 786.  

Vriendelijke groet, Marcel Zijlstra 
 

 College van Kerkrentmeesters 
 

Werkgroep inzameling gelden 

 

Geef voor je kerk 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de één is het dat 
markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. 
Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. 
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te 
steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor 
elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke 
momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, 
de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale 
en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de 
kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. 
Daarom is er de actie Kerkbalans. 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al 
sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor 
een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 
 
Het lijkt nog ver weg, maar over goed drie maanden wordt de actie Kerkbalans 
weer gehouden. 
Om precies te zijn: van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari 2018. 
  

mailto:m.zijlstra@pkn.nl


10 

De actie kan alleen een succes worden dankzij de inzet van veel vrijwilligers, 
zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. We mogen dankbaar zijn dat dit 
elk jaar weer lukt. 
 

Kerkbalans 2017 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.456,--  Ontvangen tot en met 11 september 
€ 32.005,--   
 

Solidariteitskas 2017 
In mei hebben alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 jaar een brief 
ontvangen met het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te betalen voor de 
solidariteitskas. 
In september is een herinneringsbrief bezorgd bij de gemeenteleden die deze 
bijdrage nog niet hebben voldaan. 
Tot nu toe is € 1.790,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
 

Wim Kooijman 

Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
15 oktober: Kerk in Actie – werelddiaconaat 
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder 
discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun 
kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige 
landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation 
Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en 
zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 
100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en 
verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert 
deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. 
De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te 
dringen. Collecteer mee voor dit mooie project! 
 
29 oktober: Kerk in Actie – hervormingsdag 
Theologie studeren via internet. 
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming 
en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het 
vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan 
centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, 
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alpha-cursussen, discipelschapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie 
theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als 
door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer 
gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld 
beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit 
materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben 
voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. 
OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke 
leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn. 
 
5 november: Kerk in Actie – najaarszendingsweek 
Theologie doceren in Hong Kong. 
Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft les aan 
het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Dit Seminarie leidt studenten 
op tot theologiedocent of predikant en rust daarnaast leken toe. Momenteel 
studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit China en uit andere Aziatische 
landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks 
theologieonderwijs op niveau is. Door in Hong Kong een goede 
theologieopleiding aan te bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en 
kunnen ze enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen Aziatische context. 
Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en maatschappij dat zij 
toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Behalve les geven 
onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen in China en blogt hij 
daar regelmatig over. 
 
12 november: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat 
Op de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland. 
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, 
zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten 
regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. 
Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland 
kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. 
Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze 
kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor 
vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en 
individuele rechtshulp of juridische 
bijstand mogelijk. Collecteer mee, om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen  
kleur te geven en voor hun rechten op te komen. 
  



12 

Opbrengst collecten in augustus 
 
06 augustus Algemeen diaconaal werk € 36,40 
 Werk in eigen gemeente € 36,60 
 Avondmaalscollecte – COME € 49,30 
 
13 augustus  Kerk in Actie – zending € 49,25 
 Werk in eigen gemeente € 40,40 
 
20 augustus Algemeen diaconaal werk € 75,98 
 Werk in eigen gemeente € 48,30 
 
27 augustus Algemeen diaconaal werk € 48,42 
 Werk in eigen gemeente € 37,48 
 
 

Opbrengst collecten in september 
 
03 september Jeugdwerk (JOP) € 83,65 
 Werk in eigen gemeente € 78,70 
 
10 september  Missionair Werk en Kerkgroei € 25,05 
 Werk in eigen gemeente € 20,85 
 Avondmaalscollecte – COME € 38,55 
 
17september Vredeswerk € 72,60 
 Werk in eigen gemeente € 58,45 
 
24 september Hakuna Matata € 128,63 
 Hakuna Matata (giraal) € 100,00 
 Werk in eigen gemeente € 47,95 
 
 
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 
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College van Diakenen 
 

Jeugddorp De Glind 
 
Op 19 november is de collecte bestemd voor de Rudolphstichting – 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. 
Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te 
groeien. Elke jongere verdient een veilig thuis én een plek in de gemeenschap. 
De Rudolphstichting zet zich hiervoor in in Jeugddorp De Glind, en bevordert 
landelijk het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen. 
Kinderen zicht geven op een hoopvolle toekomst, door ze nu de kans te geven 
om zo gewoon mogelijk op te groeien. Steunt u ons werk voor kwetsbare en 
beschadigde kinderen? 
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen. 
 

Nees Biemond, secr. Diaconie 
 

Goede doelen gevraagd 
Net als elk jaar doen we ook dit jaar weer een oproep voor goede doelen aan 
onze gemeenteleden, voor projecten die we kunnen steunen vanuit de Diaconie. 
Het gaat zoals voorgaande jaren om kleinschalige goede doelen die u na aan 
het hart liggen. 
Vorig jaar heeft de diaconie de volgende kleinschalige projecten gesteund: 
Regenbooggroep – project See You 
Jeugddorp De Glind 
Jetty van Aalsum 
Thalente, Zuid Afrika 
Hakuna Matata 
St. Papoejeugd naar school 
St. HAPIN 
Eye Care Foundation 
Kledingbank Montferland 
Voedselbank Montferland 
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Indienen van voorstellen 
U kunt uw voorstel, bij voorkeur met verwijzing naar een website en/ of een 
persoonlijke aanbeveling indienen bij de Diaconie. We ontvangen uw voorstel 
graag uiterlijk 1 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw aanbeveling overhandigen aan één van de diakenen. 
De Diaconie beslist over het wel of niet opnemen van het door u opgegeven 
goede doel, dit op basis van de doelstellingen van de Diaconie. 
 

Nees Biemond, secr. Diaconie 
 

Kerk in actie 
 

OOGSTDIENST 
 
Zondag 22 oktober wordt de Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. 
 

Zaterdag 21 oktober tussen 12.00 en 14.00 uur is 
onze kerk open, zodat u weer fruit kunt inleveren. 
De leden van de werkgroep Kerk in Actie zullen in 
de kerkzaal aanwezig zijn om er weer leuke en 
kleurrijke bakjes van te maken. 
 
Doet u weer mee door fruit (graag heel divers) af 
te geven? Ook blikjes/potjes met groenten of fruit 
zijn welkom. De fruitbakjes worden gebracht bij 

mensen van onze kerkgemeenschap, die wij wat extra aandacht willen geven. 
Het fruit dat over is, wordt naar de koeling van de Voedselbank gebracht.  
Wij rekenen weer op uw medewerking. 

Nees Biemond 
 

Afscheid van COME 

Zondag 1 oktober 2017 heeft Mayke Hoffer, tijdens de kerkdienst, een duidelijke 
uiteenzetting gegeven over met name het laatste seminar op het eiland Cyprus. 
Hieruit blijkt dat we als gemeente een goed doel hebben gesteund. Namens de 
werkgroep Kerk in Actie werd door Paulina van Grol en Antoinette Makkinga een 
cheque overhandigd aan Mayke Hoffer met de opbrengst van de Indische 
maaltijd en het maandelijks bakken van wat lekkers bij de koffie na de 
kerkdienst, over een periode van ruim een jaar. U wordt namens Mayke en de 
stichting COME hartelijk bedankt voor deze financiële steun. 

 
Namens de werkgroep Kerk in Actie, Antoinette Makkinga 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Nieuw project Kerk in Actie 
Zoals u in de vorige SAMEN al heeft kunnen lezen start de werkgroep Kerk in 
Actie met een nieuw project:  Syrische kerken als bakens van hoop. 
Vanaf begin november zal de opbrengst van de Avondmaalscollecte bestemd 
zijn voor hulp aan Syrische kerken, die tussen de puinhopen hulp en onderdak 
bieden aan vluchtelingen in eigen land. In Syrië vluchten christenen voor oorlog 
en geweld . 
Syrische kerken zijn de grootste hulpverlener in Syrië. Zij zijn van oudsher 
aanwezig in gebieden die voor hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn. Kerk in 
Actie Utrecht ondersteunt deze kerken om tot in de verste uithoeken onderdak, 
voedsel, scholing en psychologische hulp te bieden aan mensen in nood, 
christenen en moslims. 
Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet. Juist christenen in 
het Midden-Oosten hebben onze steun hard nodig zodat ze het vol kunnen 
houden om symbool van hoop te zijn.  
Daarom vraagt onze werkgroep uw bijdrage tijdens de Heilig 
Avondmaalscollecte voor kerken in nood in Syrië. 

Nees Biemond  
 

Themalied van Egbert van der Stouw 
 
O Heer wil troosten hen die lijden,  
zoals een moeder troost haar kind. 
Wilt U die treuren weer verblijden, 
O God die ons beschermt, bemint.  
 
O Heer bevrijd die zijn onschuldig 
gevangen, leid hen uit het nauw.  
U bent genadig en geduldig, 
groot is uw goedheid en uw trouw. 
 
 O God, verhoor ons en versterk 
 uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk. 
 O God, verhoor ons en versterk 
 uw lijdend Lichaam, Christus’ Kerk. 
 
Wees God een steun voor hen die vallen 
en die gebukt gaan, geef hen kracht. 
Breng eens weer thuis uw duizendtallen. 
Aan U is, Koning, alle macht. 

 
Van de website Kerk in Actie voor de campagne Versterk de kerk in Syrië. Melodie ontleend aan Lied 248 
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Allerzielen 
Op zondag 5 november 2017 herdenken wij in de dienst de gemeenteleden die 
in de periode van november vorig jaar tot nu zijn overleden. Ook voor u bestaat 
de mogelijkheid een naam aan te dragen van iemand die u dierbaar was. Deze 
naam zal tijdens de plechtigheid herdacht worden. Namen kunt u indienen bij 
Arrie van der Vliet, ouderling pastoraat. 
Per email naar: pastoraat@pkn-didam.nl of telefonisch 0316-227994. 
De namen kunnen tot vrijdag 27 oktober ingeleverd worden. 

 

Arrie van der Vliet 
 

Namens het pastoraat 
Ik wil dit stukje schrijven om een beetje duidelijk te maken wat wij als pastoraal 
team doen. Veel van wat er gebeurt is achter de schermen en dat hoort ook zo. 
Pastoraat, het omkijken naar elkaar in goede en in slechtere tijden hoeft niet aan 
de grote klok gehangen te worden. Ook is het niet gebonden aan een kerkelijk 
seizoen. Nu het nieuwe kerkelijke seizoen weer op gang gekomen is, zijn er 
enkele activiteiten van het pastoraal team die wat meer op de voorgrond treden. 
We houden (of hielden als u dit leest) op 10 oktober ons eerste groot huisbezoek 
van dit seizoen. Het thema is “geloven in een veranderende samenleving”. Alles 
verandert, ook de kerk. Wat betekent dat voor mijn persoonlijk geloof? Verder is 
er op 22 oktober de oogstdankdienst, waar we onze dankbaarheid tot uiting 
brengen en dit delen met ouderen en zieken door fruitbakjes. We zijn ook druk 
met de voorbereidingen voor de kerstattenties voor onze oudere gemeenteleden 
om ook hen duidelijk te maken dat ze deel vormen van onze gemeenschap. 
Maar zoals ik al schreef, pastoraat, het omkijken naar elkaar is het belangrijkste. 
Iedereen is daartoe opgeroepen! Wij als pastoraal team proberen iedereen in het 
oog te houden maar kunnen het toch ook niet zonder u. Mocht u iemand kennen 
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 
 

500 jaar Reformatie 
In 2017 vieren en gedenken we dat 500 jaar geleden het protestantisme begon. 
Vraag is: wat betekent het protestant zijn nog voor ons. 
Veel mensen hebben de laatste tijd geprobeerd dit tot uitdrukking te brengen. 
Een aantal uitspraken: 

 Protestant zijn betekent vooral duidelijkheid, niet allerlei regels en eisen 
waar ik aan moet voldoen. 

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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 God de eer geven en aan mensen de ruimte. 

 Protestant zijn is een “contrastervaring”. Ik ben in mijn geloven zo vrij als 
een vogel in de lucht: ik laat mij door niemand zeggen hoe ik geloven moet. 

 Protestant zijn betekent voor mij leven met de bijbel. 

 Ik voel me meer christen dan protestant. God roept ons en niet anders om. 

 Protestant zijn is voor mij tegen de draad in zijn. In het woord protestant zit 
het woord “protest”. Tegendraads: opstaan voor de rechten van de 
zwakken. 

 Leiders en politici zijn er voor het volk, niet andersom, en dat is goddelijk 
recht. 

 Protestant zijn is voor mij een manier van leven die me samen met God op 
zoek laat gaan naar de waarheden in de bijbel. 

 Protestant zijn, dat is twijfelen, wikken en wegen. 

  
De protestantse traditie is veelkleurig en heeft veel bijzondere mensen 
voortgebracht: invloedrijk en kleurrijk. Altijd al geweten op wie je lijkt? 
Beantwoord de vragen en ontdek de protestant in je zelf via De Nationale 
Protestantentest te vinden op website www.protestantsekerk.nl (rubriek 
evenementen 500 jaar protestant). 

Jan Wes 
 

Inloopmiddag 
  

Als u dit leest hebben we de eerste inloopmiddag al weer achter de rug. 
Omdat de volgende middag voor de volgende verschijningsdatum van SAMEN 
is, willen we deze datum alvast in dit nummer vermelden. 
Dit wordt donderdag 9 november a.s. 
We hopen elkaar dan weer te ontmoeten. 

  
Jan Hagen, 0316-223357 

 
 
 
 
 

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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Terugblik op Triduüm 2017 
 

" Het leven is de moeite waard" 
 

Dit jaar voor de 69ste keer, bij Jan en Jan, op 4 en 5 
september, speciaal voor ouderen, alleenstaanden en zieken. 
De 7 jaar dat ik hierbij betrokken mocht zijn ervaar ik als zeer 
waardevol. Een van oorsprong katholiek gebeuren, het 
"ziekentriduüm" is het niet meer. Maar wel een gezellige zaal 
vol mensen, die het fijn vinden om samen onder geestelijke 
leiding vermaakt te worden. Samen eucharistie vieren met de 
Pastoor, een Mariaverering door de predikant, een 
communieviering en het sluitingslof met ziekenzegen door het R.K. pastorale 
team. 
Ds. Joop Mol sloot zijn Mariaviering prachtig af met te zeggen: "als twee geloven 
slapen op één kussen, daar slaapt toch de liefde tussen?!". De reactie van de 
toehoorders was goed te verstaan. 
Naast de vieringen, de nodige ontspanning met dit jaar de uitleg van de heer 
Frans Schaars over zijn boek "Diems Water", en een optreden van het 
gezelligheidskoor "Tijdloos". Dinsdagmorgen kwam de heer Zia Ebadi zijn 
verhaal vertellen over de 8 jaar durende tocht van Afghanistan naar Didam. Een 
heel indrukwekkend verhaal! De heer en mevrouw Ebadi hebben veel 
achtergelaten, om hun kinderen de vrijheid te geven waar zij voor zijn gegaan. 
Fijn dat hij samen met zijn vrouw een goede plek in Didam heeft gekregen. Zijn 
aanwezigheid werd erg op prijs gesteld.  
 
Het bijzondere aan deze dagen is, de goede verzorging en de ontmoetingen 
tussen de mensen. Mensen die elkaar al een tijd niet meer hebben gesproken of 
gezien. Zij leven weer op van een bemoedigend woordje, "hoe geet 't dan no'w 
met ow?" Even een blijk van wat fijn dat ik je zie. Een herkenning, je mag er zijn! 
En dat maakt het leven de moeite waard! 
 
Fijn dat er vanuit de protestantse gemeente weer de vertrouwde gezichten 
waren, maar ook nieuwe. Wij hebben elkaar nodig, om in het christelijke geloof 
elkaar te blijven ontmoeten. Ieder in zijn traditie, maar één in Christus.  
 
Volgend jaar, de 70ste keer, dat zal zeker de moeite waard worden, noteer het 
maar vast in uw nieuwe agenda, 3 en 4 september 2018. 
 

Namens de werkgroep, Dieneke Ros 
 



19 

Peacemakers - dromen van vrede 
 

Concert All Together 
 

Op zaterdag 4 november organiseert gospelkoor All Together een concert. Het 
thema van dit concert is “peacemakers, dromen van vrede”. 
 
Het verlangen naar vrede is van alle tijden en ook nu in deze turbulente tijden 
weer heel actueel. We zingen liederen over vrede, over dromen van vrede, over 
een betere wereld. Liederen van hoop. We zingen nieuwe liederen maar ook een 
aantal oude bekende. Liederen in verschillende stijlen, van gospel tot 
protestliederen uit de jaren zeventig. Liederen met het hele koor en sololiederen 
van onze jongere leden. Maar ook enkele liederen met publiek. We worden 
begeleid door o.a. piano en gitaar. 
 
Het concert begint om 19:30 uur (kerk open 19:00 uur). Na afloop is er 
gelegenheid om bij koffie, thee en cake na te praten. Entree is €5,-. De 
opbrengst is bestemd voor AMREF flying doctors. Kaartjes kunt u bestellen via 
alltogether@pkn-didam.nl en (graag met gepast geld!) bij ‘van de Kaasboer - Jan 
vd Knijff’ in Didam of ‘s zondags na de kerkdiensten.  

 

 
 

Zaterdag 4 november 2017 
Concert door All Together 
Protestantse kerk Didam 

  

mailto:alltogether@pkn-didam.nl
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 Inloopochtenden Meulenvelden 
 

Na de zomer stap ik het gebouw Waverlo weer binnen. In de hal hoor ik 
pianomuziek en fluitspel.  
‘Op bergen en in dalen, ja overal is God’ klinkt door de ruimte.  
 
Ik zie een oudere man even de pas inhouden en zijn hoofd in aandacht opheffen. 
Deze melodie brengt hem terug naar een tijd, waarin hij vol vertrouwen en 
energiek door het leven ging, en hij glimlacht. 
Het vertrouwen van toen wordt weer het vertrouwen van vandaag. 
De glimlach kleurt zijn dag een beetje lichter. 
 
Eéns in de maand zijn er mensen rond Meulenvelden op woensdag bij elkaar om 
samen de dag lichter te kleuren. 
Er wordt een kaars aangestoken, bemoedigende woorden gelezen en 
gesproken, een lied wordt gezongen, een gesprek komt op gang en mensen, die 
bij elkaar in de buurt wonen, maar elkaar nauwelijks door de week zien, 
verbinden zich met elkaar en voelen zich bij elkaar betrokken. 
Het is maar een uurtje in de maand, maar het betekent veel. Men wil het voor 
geen goud missen. 
 
Woont u ook in één van de gebouwen van Meulenvelden, loop dan maar even 
binnen.  
In Waverlo, in de zaal vlak voor het filmhuis, links achter in de hal zijn we er, om 
half elf ’s morgens op woensdag 25 oktober.  
De muziek wijst de weg. 

 
ds. Christa Klaver, Beek 

 

Terugblik Startzondag 3 september 

 
Hoi, ik ben Marleen. Mama zit al een tijdje bij de Evenementencommissie en zo 
denk je dus ook weleens mee over activiteiten. Dit jaar was ik voor het eerst wat 
meer betrokken. Leuk het zo eens van de andere kant mee te maken. Normaal 
gesproken deed ik altijd mee met de activiteiten, maar als je een activiteit 
bedenkt en begeleidt, beleef je ook elke keer weer wat anders. Zo had ik een 
fotospeurtocht bedacht en uitgezet. Vier keer een groepje begeleiden bij de 
opdrachten die verstopt waren op de plek van de foto is niet vier keer dezelfde 
opdracht.  
 
Zo konden we de Statenbijbel inkijken en waren daar enkele vragen bij. 
Uiteraard werd hierbij het verhaal over hoe deze gestolen was opgehaald.  
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Ook was er een opdracht waarbij zoveel mogelijk elementen uit de mozaïek 
(gemaakt in 2013) benoemd moesten worden. Een snelheidsspel, voor de 
afwisseling. 
Vervolgens een quiz over onze kerk, of eerder de vraag ‘Beschrijf onze 
gemeente in 3 woorden’. Hier kwamen woorden uit als warm, open en gezellig 
(en nog heel veel meer). 

En ten slotte misschien wel mijn 
favoriete opdracht: de kerststal 
nabootsen. Een grote gezellige 
verkleedpartij werd dat. Ik heb zo 
gelachen, hoe kinds iedereen weer 

werd, maar ook hoe grappig het eruit 
zag. 
 
Gek om het dus zo van de andere 
kant te zien, zo voor een eerste keer 
een spel te begeleiden. Ontzettend 
leuk (vooral de kerststal). 

Marleen Geven 
 
Hoi, ik ben Roos en ik ben de vriendin van Marleen. De startzondag was mijn 
eerste kennismaking met jullie kerk. En die beviel zeker goed. Iedereen was erg 
open en knoopte al snel een gesprekje met me aan. Dat was erg fijn. Verder viel 
het me ook op hoe warm de gemeente is. 
 

De activiteiten waren ook erg leuk 
en leuk opgezet. Op deze manier 
kon ik op een laagdrempelige en 
gezellige manier de gemeente 
leren kennen. Door de spelletjes 
leerde ik de geschiedenis van de 
kerk en het wonderlijke verhaal 
van de Statenbijbel kennen. Er 
waren ook activiteiten als voetbal 
en spijkerpoepen en salade 
maken. Ik vond het zo leuk om te 
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zien dat iedereen meedeed, zowel 
jong als oud. Het verkleden voor op 
de foto was ook zo leuk. Iedereen 
deed super enthousiast mee. We 
hebben ook nog een lied 
ingestudeerd en gezongen. Dat vond 
ik ook erg mooi, omdat je toen ook 
heel mooi de eenheid in de 
gemeente kon zien. 
 
Al met al heb ik echt een hele leuke 
startzondag meegemaakt. Ik vond 
het mooi hoe hecht, open en warm 
jullie gemeente is! 

Roos de Wolf 
 
 

Vrijheid is niet slechts een woord 

Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn aftrap 
gaf voor de Hervorming van Kerk en Wereld. Een herdenking krijgt pas kracht als 
wij ons de vraag stellen: wat betekent het NU voor ons dat wij weer eens samen 
stilstaan bij die gebeurtenis van toen?  
 
Op 22 oktober a.s. willen we ons samen buigen over 4 zaken die de mensen 
toen al, bij hun Hervorming, bezighielden. 
- Zorgen rond macht en hiërarchie. 
- Spanningen tussen rijk en arm. 
- Kent vrijheid ook grenzen? 
- Hoe krijgen wij weer een ingang tot de Bijbel? 
 
Wij hopen dan de hoofden bij elkaar te steken met Rooms – Katholieken, 
Protestanten en andere belangstellenden uit Duitsland en Nederland. 
 
OOK U BENT WELKOM! 
Zondag 22 oktober van 16.00 uur – 19.00 uur in de St Oswalduskerk aan de 
Bovendorpssstraat te Zeddam. 
 
“EEN GESPREK, EEN VIERING, EEN EENVOUDIGE BROODMAALTIJD”.  
 

Wellicht tot dan! En sowieso: U allen een zegenrijke herfst toegewenst! 
 

Namens de Oecumenische Taakgroep, ds. Frans Gijzel 
0314651631, fagijzel@hotmail.com 
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Idee voor een avondje uit 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting uit Hengelo (Gld) nodigt u uit: 
Kom, zing en praat mee met Muziektheatergroep Fijne Mensen uit Ede 
Een leuke en soms kritische voorstelling over opgroeien in de Protestantse kerk. 
Plaats: Remigiuskerk Hengelo (Gld) 
Aanvang: zaterdag 28 oktober om 20.00 uur 
Aansluitend gesprek en ontmoeting met koffie/thee 
Kosten: € 4,00 in de voorverkoop via 
  Gerrie Vos-Hiddink tel. 06-38700488 
  of Frida Meints e-mail f.meints@gmail.com 
  € 5,00 op de avond zelf. 
Meer info over de voorstelling op www.fijnemensen.nl 

 
Meinie Visser 

 

Personalia 

 

OVERLEDEN 

 1 oktober 2017, dhr. Johan van Domselaar, Nerus Wigmanhof 12 

Gevestigd 
 Dhr en mevr. van Someren – Steenblik + 2 kinderen, Lange Spruit 6 

Vertrokken 
 Borculo, mevr. J. van den Oosterkamp, Verheijstraat 67 

 Eerbeek, dhr. P. Winkels, Berkenhof 78 

 Zevenaar, dhr. N. Blij, Heeghstraat 42 

 Neede, mevr. L. Groenman, Panhuis 56C 

 Zutphen, dhr en mevr. J. Willemsen – van Leeuwen, de Eik 8 
  

mailto:f.meints@gmail.com
http://www.fijnemensen.nl/
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 Agenda 
15 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
19 okt 20.00 uur Oec. gespreksgroep - Imminkhuis, Zeddam 
22 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
29 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
02 nov 15.30 uur Prot. viering Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 
04 nov. 19.30 uur Concert All Together: Peacemakers, dromen van vrede 
05 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
09 nov 19.45 uur Bijpraatavond voor gemeenteleden over adviesbeleidsplan 
12 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
15 nov 19.30 uur Taakgroep Oecumene - Imminkhuis, Zeddam 
19 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. E.S.A. van Buuren, 
   Rheden. 
26 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – dhr. R.A. van Oosten, 
   Warnsveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is op dinsdag 21 november, 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, 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 : 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 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  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 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) 

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

Wanneer 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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