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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. mw. G.H. 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 november 2017 
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Voorwoord 

Wegbereiders van uw komst 
 

Heer onze God, 
Wij zien de wereld om ons heen, 
en diep van binnen 
verlangen wij naar vrede, 
verlangen wij naar uw komst. 
 
Maar misschien verlangt U ook van ons 
dat onze ogen zien 
en onze oren horen 
hoe U ons roept 
 
in verlaten kinderen, 
in eenzamen langs de weg. 
 
God wek ons tot leven, 
maak ons wegbereiders van uw komst. 

 
Uit: Adventskalender 2014 ‘Stem die mij roept’, 
uitgave Protestantse Kerk in Nederland 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 januari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 3 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018 

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

 
03 december 2017 – 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Missionair Werk en Kerkgroei 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Roos de Kroon  
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Nog niet bekend 
 
07 december 2017 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

10 december 2017 – 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Jeugdkerk : Jan van der Knijff en/of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Nog niet bekend 
 

17 december 2017 – 3e zondag van Advent, met Carols en samenzang, 
     m.m.v. het Oecumenisch Carolkoor 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Voedselbank 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
 
Op deze zondag wordt de kerk aan de Torenstraat gevuld met muziek. De dienst 
zal een aaneenschakeling zijn van gezongen en gesproken teksten. Er is geen 
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preek, wel af en toe een korte toelichting. Wat ten gehore wordt gebracht, vertelt 
zichzelf. 
Een bijzonder moment wordt een kleine bijdrage aan het geheel door ds. Käti 
van Bergen. Volledig passend in de kleur en klank van deze tijd in het kerkelijk 
jaar. 
Nieuwsgierig geworden en zin om zelf te zingen en te luisteren naar sfeervolle 
liederen? 
Weet u dan van harte welkom. Van harte aanbevolen, 

ds. Joop Mol 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
 
 
20 december 2017 
19.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
Klokkenluider : Nog niet bekend 
 
23 december 2017, Kerstviering 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

24 december 2017 – Kinderkerstfeest 
17.30 uur : viering met de kinderen, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kinderkerk 

24 december 2017 – Kerstnachtdienst 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar, m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7, Lucas 2:1-20 

25 december 2017 – Kerstmorgen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond, 

m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14 
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31 december 2017 – Oudjaar 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Eindejaarscollecte - werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3, Lucas 2: 33-40 
 
04 januari 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

07 januari 2018 – Epifanie en doop van de Heer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 55:1-11, Marcus 1:1-11 
 

Rondom de kerkenraad 
 

Afsluiting van het kerkelijk jaar 
Afgelopen week heb ik weer een herinnering van Dick Schep gekregen, waarin 
hij aangeeft dat tot dinsdag 21 november 19.30u kopij voor SAMEN aangeleverd 
kan worden. In de mail staat ook keurig dat het gaat om de periode tot en met 13 
januari 2018. Laat ik als eerste zeggen dat ik het altijd een mooie service van de 
redactie vindt dat zij mensen die regelmatig een bijdrage insturen voor SAMEN, 
deze herinnering sturen. Maar ik moet zeggen dat 
het wel een vreemde  gewaarwording was dat het 
over deze hele periode gaat. Immers, we hebben 
net een waardige gedenkdienst van de 
overledenen in onze gemeente achter de rug. In 
deze dienst hadden we naast onze cantorij ook 
de cantorij van Etten/Terborg te gast. Van de dirigent, die kwam ik toevallig 
tegen, begreep ik dat beide koren met veel plezier hebben meegewerkt aan 
deze dienst. Ik hoop dat ook u de bijdrage van de koren heeft gewaardeerd. 
Vooruitkijkend volgt de afsluiting van het kerkelijk jaar waarna de adventsperiode 
begint. De kerst dit jaar is bijzonder vanwege het feit dat kerstavond op een 
zondag valt. Nu was aanvankelijk de gedachte dat het kinderkerstfeest in de 
ochtend zou plaats vinden. Vanuit de kinderkerkleiding kwam vervolgens het 
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bericht dat ze het kinderkerstfeest in de ochtend geen goed idee vonden: Het 
moet wel donker zijn. De kerkenraad is hiermee akkoord gegaan zodat het 
kinderkerstfeest weer om 17.30 uur zal zijn. Het gevolg is dat er zondagochtend 
24 december om 10.00 uur dus geen dienst is. U bent die dag zowel bij het 
kinderkerstfeest als bij de kerstavonddienst (21.30 uur) bijzonder welkom. 
Voor 31 december geldt een vergelijkbaar verhaal. Dit is ook een zondag 
waardoor de ochtenddienst direct de afsluitende kerkdienst van 2017 zal 
zijn. 
 

De eerste bijpraatavond  
Op 9 november hebben we een gemeenteavond gehad waarin ds. Zijlstra ons 
heeft bijgepraat over de bijeenkomsten van de klankbordgroep. Dit proces moet 
uiteindelijk leiden tot een profielschets van een nieuwe gemeentepredikant. Op 9 
november is aan de aanwezigen gevraagd om hun mening te geven over wat zij 
belangrijk vinden bij het opstellen van een profiel. In verschillende groepjes is 
hierover nagedacht. Ds. Zijlstra had tevens als vraag gesteld: wat hebben wij als 
gemeente te bieden? Een interessante vraag, vond ik, waar lang niet iedere 
groep aan toe kwam. Er werden heel veel dingen genoemd, waaraan een 
nieuwe predikant zou moeten voldoen. Toen ik dat allemaal hoorde moest ik 
denken aan een denkbeeldig schaap met het aantal poten van de bekende 
duizendpoot. Dat zal lang zoeken worden, dacht ik. Dus, we zullen als gemeente 
goed moeten nadenken over wat we echt het belangrijkste vinden. Aan u wordt 
die vraag dan ook nadrukkelijk gesteld. U kunt hierover verder meedenken en 
praten op de volgende bijeenkomst, donderdag 7 december. Zelf zal ik er dan 
niet zijn, omdat ik de eerste twee weken van december op reis ben. 
 
Ik sluit graag af met de Ierse Zegenbede die ook is uitgesproken tijdens de 
laatste Thomasviering op 18 november in Zevenaar. Als het goed is, komt hij u 
bekend voor; deze keer was hij in het Nederlands: 
 
Moge alle wegen die je voeten gaan altijd veilig zijn en recht toe recht aan. 
Moge wind en regen je tot zegen wezen waar je ook zult gaan. 
Moge wind en regen, moge zon en maan je tot zegen wezen waar je ook zult gaan. 
Moge de barmhartige God, hoe je weg ook gaat, in zijn goedheid je behoeden voor alle kwaad. 
Moge wij elkaar weerzien ergens op aard’, in deze tijd of veel later pas in de eeuwigheid. 

 
Johan Boelee 
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College van Kerkrentmeesters 

Begroting 2018 
Op 27 november ligt de begroting 2018 van het college van kerkrentmeesters, 
vergezeld van een toelichting en een meerjarenperspectief ter goedkeuring bij de 
kerkenraad. De begroting ligt voor de gemeente ter inzage op twee zondagen, te 
weten 3 en 10 december 2017 en is op aanvraag in te zien. U kunt daarvoor één 
van de leden van het college benaderen. 

Begraafplaats 
Onlangs is weer een aantal rechthebbenden van de graven op onze 
begraafplaats benaderd met de vraag of men de grafrechten wil verlengen of 
niet. Op 10 november 2017 is van een aantal graven, waarvan de grafrechten 
zijn verlopen en waarvan de rechthebbenden hebben aangegeven deze niet te 
willen verlengen, de steen verwijderd. Het graf zelf blijft in tact tot het moment 
waarop ruiming noodzakelijk is, bijvoorbeeld wegens plaatsgebrek. Eén en ander 
uiteraard in overeenstemming met het geldende reglement voor de 
begraafplaats. 
Tot slot is het College van Kerkrentmeesters bezig met de voorbereiding van het 
herstel van het muurtje en de haag aan de voorkant en rechterzijde van de 
begraafplaats. 

Verjaardagsfonds 
Het verjaardagsfonds is op 19 oktober 2017 weer bijeen geweest. Het bedrag, 
dat in de voorgaande periode bijeen is gebracht, is € 594,-! Weer een prachtig 
bedrag. Met het verjaardagsfonds is gesproken over een nieuw project, nu de 
antependia en de prachtige stola’s inmiddels alle in gebruik zijn. Het fonds staat 
positief tegenover het idee het binnenplaatsje een opknapbeurt te geven en deze 
opknapbeurt als nieuw project op te pakken. 

Jet de Lange 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

3 december: Missionair Werk en Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Drachten. 
Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente 
Oase, wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een 
van de twee pioniers: “Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en 
gestimuleerd wordt.” 
Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. “We zijn al eens begonnen met 
andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt 
bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen.” Tieners 
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ontmoeten elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-
Jongerendag. “Voorop staat dat we niet ‘entertainen’. Tieners moeten vooral zelf 
actief worden.” De ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via 
een Whatsapp-groep.  
De collecte maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld 
wordt, mogelijk. 
 

10 december: Pastoraat 
Daar zijn waar de schipper is. 
Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk 
Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo’n 450 
binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese 
waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om 
signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten 
willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, 
maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen 
soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: “Schippers zijn bijna altijd 
onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. 
Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we 
direct contact op.” 
Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers 
en andere mensen die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een 
plaatselijke gemeente bevinden. 
 

24 en 25 december: Kerk in Actie – kinderen in de knel 
Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst 
Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma 
op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij 
groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. 
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom 
mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor 
kinderprojecten!  

Opbrengst collecten in oktober 
 
01 oktober Kerk en Israël     €       57,10 
   Werk in eigen gemeente   €       40,26 
   Avondmaalscollecte – COME  €     126,34 
 
08 oktober Algemeen diaconaal werk   € 43,21 
   Werk in eigen gemeente   € 34,32 
 
15 oktober Kerk in Actie – werelddiaconaat  € 47,60 
   Werk in eigen gemeente   € 41,80 
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22 oktober Nederlands Bijbelgenootschap  € 57,76 
   Werk in eigen gemeente   € 39,06 
 
29 oktober Kerk in Actie – Hervormingsdag  € 48,32 
   Werk in eigen gemeente   € 40,96 

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 

Eindejaarscollecte – Uw kerk, een open huis 
 
Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang 
naar de kerk gaat, zal het voor u vanzelfsprekend zijn om 
over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt 
lang niet voor iedereen in Nederland. De kerk als gastvrije 
plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Protestantse 
Kerk naar verlangen en aan willen werken.  
Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open huis’ centraal. In het nieuwe jaar 
gaan we samen nadenken over en werken aan een kerk zonder drempels. Een 
kerk die mensen ontvangt, die anders nooit over de kerkdrempel stappen en die 
over grenzen heen uitreikt naar mensen, die onze steun nodig hebben. Een kerk 
die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om zo’n kerk te zijn is 
moed, creativiteit, geloof én geld nodig. Alleen dankzij uw steun en gebed 
kunnen we een open huis zijn voor anderen. 
Met uw gift aan deze eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk, die gastvrij en 
open midden in de samenleving staat! Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de 
kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage komt 
ten goede aan bestemmingen of activiteiten, die we als kerkenraad zorgvuldig 
uitkiezen.  

Geef voor je kerk 
Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de 
verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn 
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kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele 
anderen welkom te heten. 
Daarom vragen we elk jaar, tijdens de Actie Kerkbalans, aan al onze 
gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen 
niet zonder!  
Tussen 20 januari en 3 februari ontvangt u een brief met het verzoek om aan te 
geven wat uw bijdrage voor het komende jaar zal zijn. 
Mede dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. 

Kerkbalans 2017 
Totaal toegezegd bedrag: € 39.456,--. Ontvangen tot en met 6 november: 
€ 35.202,--   

Solidariteitskas 2017 
Tot nu toe is € 2.045,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen 

Laatste kans “Goede doelen gevraagd” 
 
In de vorige SAMEN hebben we u gevraagd goede doelen aan te dragen die u 
na aan het hart liggen. Het aantal inzendingen is op dit moment minimaal.  
Daarom nogmaals de volgende oproep. 

Oproep 
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. Papoeajeugd 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 14 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw aanbeveling overhandigen aan een 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. 
 

De voedselbank 
In de kerkdienst van 17 december zal er weer gecollecteerd worden voor de 
Voedselbank van de gemeente Montferland. Het aantal pakketten dat wekelijks 
uitgedeeld wordt laat een belangrijke daling zien. In 2015 nog ruim 80 pakketten 
per week, in 2017 bij benadering ruim 60 pakketten. 95 volwassenen en 62 
kinderen maken hiervan gebruik. Op dit moment zijn 60 vrijwilligers werkzaam 
om de voedselpakketten klaar te maken. 
 
Het nieuwe normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het 
voedselpakket wordt met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. 
Het nieuwe normbedrag wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar (voor een gezin 
van 2 volwassenen en 2 kinderen) € 470,- per maand. Omgerekend € 15,- per 
dag. 
 
Per 1 december verhuist de Voedselbank naar een nieuw adres een paar deuren 
verder: Pittelderstraat 20, 6942 GJ , Didam. De verhuizing van de koel- en 
vriesruimte brengt uiteraard veel kosten met zich mee. Bovendien zijn er nieuwe 
vloeren gelegd en een lift aangebracht voor transport naar de 1e verdieping.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst wordt door de 
Diaconie verdubbeld. 
In deze Samen staat nog een oproep voor inzameling van levensmiddelen voor 
de “kerstvoedselbank”, zodat deze cliënten ook van iets extra’s kunnen genieten 
tijdens de feestdagen. 
De leden van de Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie wensen u allen een 
gezegend kerstfeest. 
 

Van de voedselbank 
 
Aan alle kerkbesturen van de kerken in de gemeente Montferland. 
  
De Voedselbank Montferland houdt weer zijn jaarlijkse ‘Kerstvoedselactie’ voor de 
cliënten van de voedselbank. 
We vragen om uw medewerking om op 22 december tussen 17.00 uur en 18.00 uur de 
deuren van het kerkportaal te openen. 
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De Voedselbank Montferland initieert deze actie om de cliënten van de voedselbank 
iets extra’s te kunnen bieden tijdens de Kerstdagen. 
  
De voedselbank zorgt voor vrijwilligers om het voedsel ter plaatse in ontvangst te 
nemen en vraagt u ruime bekendheid te geven aan dit jaarlijks terugkerend initiatief. 
  
Onze voorkeur gaat uit naar houdbare voedselproducten. 
  
Met een hartelijke groet, 
  
Stichting Voedselbank Montferland, 
Pieter Jan van den Berg, voorzitter 

 
Bovenstaand verzoek ontvingen wij van het bestuur van St. Voedselbank 
Montferland. 
Ook onze kerk zal op 22 december het kerkportaal openstellen voor afgeven van 
levensmiddelen. 

Nees Biemond secr. 
 

Kerk in Actie 

Syrische kerken als baken van hoop 
Op de vlucht met Kerst. Zes jaar oorlog heeft Syrië in puin achtergelaten. Deze 
Kerst zijn meer dan 11 miljoen Syriërs nog steeds op de vlucht. Toch klinken 
vanuit die puinhopen steeds vaker verhalen van hoop. Verhalen van kerken die 
onvermoeibaar hulp bieden. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst voor 
geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen 
hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen 
doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn 
duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen 
door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna 
onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van kinderen. 
Syrische kerken bieden kinderen hoop met onderwijs en traumaverwerking. We 
mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen 
hoop.  
Namens de Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie, 

Nees Biemond 
 

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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Fruitbakjes voor de oogstdienst 
Evenals vorige jaren hebben we weer fruitbakjes gemaakt. Er was door u mooi 
fruit, blikjes, potjes en pepermunt gebracht, zodat we daarvan zaterdag 21 
oktober jl. weer mooie, gevulde fruitbakjes konden maken. Ook Roelie Talens 
hartelijk bedankt voor de potjes zelfgemaakte jam. De bakjes werden weer, door 
hun jarenlange ervaring, vakkundig gevuld door Corrie Jansen, Garry Jansen, 
Renate van Pelt, Lucy Vermeulen en Roelie Talens. Ellen Geven met Roos 
hebben de enveloppen geschreven. De mooie versiering in de kerk werd, door 
afwezigheid van Paulina, door Herman Makkinga gemaakt. Antoinette hielp mee 
met bakjes vullen, maar zorgde ook voor koffie met wat lekkers tijdens de pauze, 
terwijl Jan Traag alles in de gaten hield, zodat alles goed verliep. Om 15.00 uur 
kon iedereen tevreden naar huis, terwijl het overgebleven fruit onder grote dank, 
door de heer Krabbe van de Voedselbank werd opgehaald. 
Alle gevers hartelijk dank en de werkers bedankt voor jullie inzet en gezelligheid. 
 

  
 
Namens Kerk in Actie, 

Antoinette Makkinga 
 

Van de kinderkerk 
 
Op zondag 15 oktober zijn we van start gegaan met de schoenendoos actie. 

Vorig jaar hebben we overgeslagen, dit 
jaar hebben we met zijn allen de 
schouders er weer onder gezet en ik ben 
blij dat ik 36 dozen naar Doetinchem heb 
kunnen brengen!  
Heel wat kinderen zullen zeer verrast zijn. 
Ik blijf het een bijzonder project vinden, 
mooi om te horen hoe families samen een 
doosje vullen. 
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Leuk hoe ze op het laatste moment nog bij ons thuis worden afgeleverd. 
Iedereen heel hartelijk bedankt!! 
 
Afgelopen 5 november brandden de kaarsjes op het doopvont. 
Kinderen staken ze 1 voor 1 zorgvuldig aan. 
Voor hen best een spannend moment, zo tussen alle emoties door. 
Tijdens de kinderkerk zijn we bezig geweest met een knutselwerkje. 
We maakten een groot rood hart, waar we allemaal mooie dingen inschreven 
van diegene die we missen. Herinneringen waar je warm en blij van wordt, maar 
van wat je juist gelijk zo erg mist.  
Daar mogen ook tranen bij horen. We knipten een huidkleurige, druppelvormige 
traan. Maar even later knipten we 
eenzelfde druppel uit lichtblauw 
papier, het was een doopdruppel. 
Door het water van de doop zijn 
mensen met God en met elkaar 
verbonden. Al je verdriet is gezien, 
elke keer opnieuw. 
We plakten er een mooie gele ster 
onder. Een ster die ons de weg wijst 
naar een land dat wij nog niet 
kennen, waarnaar we allemaal op weg zijn. 
Als laatste kwam er een klein kaarsje op te staan. In de kerk mocht het gaan 
branden.  
Een kleine vlam als teken van hoop. 
Er werd een klein mooi gedichtje bij gelezen: 
 

’s Avonds in het donker, dan kijk ik naar de maan, 
En zie ik tussen alle sterren, jouw sterretje staan. 
Het is de allermooiste, hij geeft het meeste licht. 
En als ik heel goed kijk, zie ik jouw gezicht. 
Ik mis je hier beneden, en denk heel veel aan jou, 
Zachtjes fluister ik naar boven, dat ik heel veel van je hou…. 
 

Overleden geliefden, we laten ze niet los, maar zoeken een weg om ze opnieuw 
te leren vasthouden. 

“Niemand is zoals jij” 
Advent en kerst komen alweer in zicht. 
Er is al veel voorbereid. 
De invulling van kerstavond staat in de steigers, het decor, het stro, de schapen 
en de ezel staan al klaar. 
Dit jaar vieren we kerstavond met de kinderen op zondagavond 24 december om 
17.30 uur. 
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Er is voor dit tijdstip gekozen, omdat het heel wenselijk is dat er ruim voldoende 
tijd tussen de vieringen blijft.  
Het belooft net als voorgaande jaren weer een heel bijzondere avond te worden, 
die wederom zal eindigen in de stal.. want waar anders zal het kerstkind te 
vinden zijn.. 
We zoeken het kind, het pad van licht wijst ons de weg. 
 
Niemand is zoals jij, zijn woorden die centraal zullen staan. Sterren en stippen 
wijzen naar een menselijk handelen, maar bij onze Maker, onze Schepper 
gelden toch weer hele andere waarden... 
Kaarsjes gaan letterlijk uit, maar worden ook weer aangestoken. Ze gaan weer 
branden en verlichten de weg naar het Kind, de Koning van de vrede. 
Alle kinderen mogen het kindje gaan zien, als de engel het goede nieuws heeft 
aangekondigd. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst SAMEN te komen 
vieren. Dominee Mol zal ons voorgaan, de kinderen zullen ons vertellen hoe het 
komt dat: Niemand is zoals jij.. 
 
Iedereen is van harte welkom!! 
 

Desiré Wenting-Jansen 
 

Pastoraat 
Wij zijn heel blij als pastoraal team, dat Arie Ruizendaal met 
ingang van november ons team komt versterken. Arie is niet 
onbekend met het pastoraal werk. Hij heeft in het verleden 
ook al deel uitgemaakt van het pastoraal team. Arie gaat 
sectie 3 overnemen van Barbara Broere. De komende tijd 
zal hij kennis gaan maken met de mensen in zijn wijk. U kunt 
natuurlijk ook altijd zelf contact opnemen en hem aanschieten na een kerkdienst 
of bellen naar nr. 226336. 
 
Barbara Broere gaat ons team verlaten. Zij heeft, na het overlijden van haar man 
Anrie, zijn wijk overgenomen en sindsdien op voortreffelijke wijze gezorgd voor 
“haar” mensen. Mede namens u allemaal wil ik Barbara heel hartelijk danken 
voor haar jarenlange zorg! We zijn blij deze vacature te kunnen vervullen, maar 
er komt nog een vacature aan. We zijn dus nog op zoek naar mensen voor het 
pastoraal team. Mocht u iemand weten, of misschien zelf eens willen overwegen 
of het iets voor u zou zijn, aarzel niet, maar neem even contact met ons op. 
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Wij gaan de donkere dagen tegemoet, een tijd van verwachting en een tijd van 
feesten. Voor de één een heel prettige tijd, voor anderen een moeilijke tijd. Zeker 
als herinneringen naar boven komen aan hoe het was, aan dierbaren die er niet 
meer zijn. Misschien meer nog dan anders is dit juist een tijd om naar elkaar om 
te zien. Als pastoraal team proberen wij 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 

Advent, uitzien naar….. 
 
In de weken van de advent komen we als christenen bij elkaar om te bidden en 
te waken. Op de zondagavonden bidden we samen het avondgebed in een 
vesperdienst. Samen zingen, luisteren naar de woorden van de Heilige Schrift en 
die woorden overwegen. 
Zo willen we ons voorbereiden op de komst van Jezus in de wereld, maar ook 
heel bijzonder in ons leven. We mogen hem elk jaar opnieuw in ons leven 
ontvangen. Zijn we er klaar voor? 
 
Zoals altijd bij een grote gebeurtenis in het leven vraagt een goede ontvangst 
een gedegen voorbereiding. Bij alle zaken die we in ons huis moeten of willen 
doen, blijft de vraag aan ieder van ons persoonlijk of we Jezus in het huis van 
ons hart kunnen ontvangen. Bij wie komt Hij binnen, met andere woorden hoe 
puur en eerlijk ben jij? Aan de hand van de Schrifttekst willen we ons bezinnen. 
 
1e zondag, 3 december, Johannes 1:9-14, Wat brengt ons terug bij de Bron van 
ons bestaan. Durven of kunnen we ons nog verwonderen? 
 
2e zondag, 10 december, Ezechiël 34:11-13A. Nabijheid. Het vraagt ruimte en 
wil van 2 kanten. God wil nabij zijn als een herder voor de schapen. Zoeken we 
die nabijheid of dwalen we af?  
 
3e zondag 17 december, Lukas 15:11-.. Kijken in de spiegel van je hart. Hoe sta 
je in het leven. Durf je echt kritisch te zijn naar je eigen doen en laten? 
 
4e week:  Woensdag 20 december, Zacharia 1:14-17, houdt ons de belofte voor: 
De Heer wil bij jou wonen, verheug je en juich. Wie zich goed heeft voorbereid 
kan Jezus met vreugde in zijn hart ontvangen. Met Zijn komst breekt de nieuwe 
toekomst aan. Durven we ons hart te openen en die toekomst aan? 
 

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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De vieringen zijn op de zondagen om 17.00 uur in de PKN kerk aan de 
Torenstraat in Didam en in de laatste week voor kerstmis op woensdagavond om 
19.00 uur in de PKN kerk. 
Wij hopen ook dit jaar weer met velen ons op het kerstfeest voor te bereiden. 
U bent van harte welkom. 
 
Namens de Taakgroep Oecumene, 

Feike Tiel Groenestege 

Jongeren 

Jongeren op zoek naar hun spoor, God op zoek naar hen 
 
Wanneer het gaat over jongeren in de kerk, dan hoor je vaak dat de 
gesprekstoon zorgelijk is of vol verlangen. We zouden zo graag zien dat onze 
jongeren de weg blijven vinden naar de kerk, dat ze verbonden blijven met het 
geloof.  We constateren dat we bijna geen jonge gezichten meer zien in de 
zondagse kerkdienst en dat kan een gevoel van gemiste kansen en/of verlangen 
naar verandering geven. Tegelijk begrijpen we vaak ook te weinig van de 
geloofsontwikkeling van jongeren om er veel meer over te kunnen zeggen of 
voldoende vertrouwen te hebben in de toekomst. Anke Penning heeft een ruime 
ervaring in het werken met jongeren binnen de hulpverlening, als docent en 
pastor en zij heeft in het Ouderlingenblad een artikel geschreven over jongeren 
en hun zoektochten. 
 
De jongeren, die Anke heeft 
ontmoet, hebben iets 
gemeenschappelijks: ze zijn 
onderweg in het leven, maar 
weten nog niet zo goed welke 
richting ze zullen kiezen. Ze 
tonen zich onzeker of juist heel 
zeker van hun zaak. Een 
jongere is te vergelijken met 
een vat vol vragen: ‘Wie ben ik, 
waar kom ik vandaan, waar wil 
ik heen? Wie ziet mij staan, bij 
wie hoor ik? Hoe kan ik 
gelukkig worden? Wat is de zin van mijn leven?’, maar soms ook: ‘Waar is God, 
wie is Hij voor mij?’ Binnen de zoektocht naar ‘wie ben ik’ kan dan ook ruimte 
komen voor geloofsontwikkeling. In gezin, kerk en vriendenkring kunnen 
jongeren God leren kennen. 
Anke noemt leren leven in vertrouwen op God een gave waar je naar op zoek 
kunt gaan. Het is wakker worden en oog krijgen voor wie God is en wat Hij in je 
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leven kan betekenen. Helaas is opgevoed worden in verbondenheid met een 
kerk nog geen garantie voor geloof. Daar kunnen volwassenen, denk ik, wel over 
meepraten. Wat helpend kan zijn is de omgang met inspirerende, authentieke 
volwassenen, want jongeren verlangen naar echtheid. Hier ligt dus niet alleen 
een taak voor de ouders, maar ook voor de kerkelijke gemeente! Laten we de 
jongeren serieus nemen in hun vragen en hen op een ontspannen en eerlijke 
manier vertellen hoe we zelf onze omgang met God ervaren. 
 
Naast jongeren met een beginnend gevoel van vertrouwen, zijn er jongeren die 
te snel een koers kiezen. Zij nemen waarden van anderen over, zonder er eerst 
zelf goed over nagedacht te hebben. Soms zie je dat terug in een beroepskeuze: 
‘Ik wil verpleegkundige worden, mijn moeder werkt ook in de zorg’ of ten aanzien 
van de kerk: ‘Ik doe niet mee aan de activiteiten, want daar kan ik op school echt 
niet mee aankomen!’. Dit besluit voelt goed, maar het kan ook gaan wringen, 
omdat hij/zij ten diepste nooit goed over die keuze heeft nagedacht. Anke geeft 
ouders dan ook het advies om niet te beschermend of te dominant te zijn. Hun 
kind voldoende ruimte te geven om zelf de weg te vinden en te ontdekken wat bij 
hem of haar past. Wanneer het de verschillende generaties vervolgens lukt om 
in gesprek te blijven met elkaar, dan geeft dat jongeren meer vertrouwen in de 
keuzen die ze maken. 
 
De derde groep jongeren, die Anke benoemt, zijn degenen die zich afzetten 
tegen hun omgeving of hun vage geloof in God. Deze houding kan lang blijven 
bestaan, omdat ze niet onderzoeken of hun protest wel terecht is. In deze fase 
wordt dikwijls geëxperimenteerd, soms op een gevaarlijke manier. Een jongere 
die, als gevolg daarvan, in een verslaving terecht komt, voelt geen ruimte meer 
voor schoolactiviteiten, vriendschappen, hobby’s, nadenken over God. Het is een 
groot geluk wanneer dit pad bijtijds verlaten wordt, vaak met hulp van anderen. 
 
Door alle ervaringen heen kunnen jongeren in hun leven sporen van God 
ontdekken. De mensen om hen heen kunnen daarin behulpzaam zijn door hen te 
laten zien dat iedere jongere uniek en waardevol is. Gods liefde voor hen kunnen 
we zichtbaar maken door echte aandacht te hebben voor wie ze als persoon zijn. 
Anke: ‘Het grote geheim van geloofsontwikkeling is niet de ver-schijning, maar 
de door-schijning van God in je leven.’ Dat deze stelling ook door mag klinken in 
onze omgang met jongeren in onze gemeente en daar buiten. 

Meinie Visser 
 
 (uit het gelijknamige artikel van Anke Penning-Eek in het Ouderlingen(blad) voor Pastoraat en 
Gemeenteopbouw, september 2017) 
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Inloopmiddag 
  
De eerste inloopmiddag in september hebben we gebruikt om na de 
vakantieperiode weer bij te praten. In oktober hadden we een mooie middag, 
waarin ds. Joop Mol ons het één en ander over gebrandschilderde ramen 
vertelde, vergezeld van mooie beelden. Joop, heel hartelijk dank voor deze 
mooie middag en graag houden we je aan jouw toezegging om nog een keer 
een bijdrage te leveren. 
 
En nu is de volgende middag alweer op komst en wel op 14 december a.s. 
Op deze bijeenkomst hoopt Anneke Dienske ons wat te vertellen over en iets te 
laten zien van een binnenlandse instelling. Ik houd nog even geheim wat het is, 
maar interessant wordt het zeker, dus hopelijk zien we elkaar op 14 december 
op de gebruikelijke plaats en tijd (14.30 uur in de zaal bij de kerk). 
  

Jan Hagen 
0316-223357 

Concert All Together 

Peacemakers – dromen van vrede 
Zaterdag 4 november gaf All Together een concert in onze kerk. Verlangen naar 

vrede en verbondenheid is van alle tijden. 
Ook nu in onze tijd weer heel actueel. Door 
alle tijden hebben mensen zich ingezet voor 
de vrede. Voor dit concert hadden wij ons 
laten inspireren door een gebed van 
Fransiscus van Assisi. Hij wist dat vrede klein 
begint en dat wij er concrete stappen voor 
moeten zetten ook al zijn ze nog zo klein. 
Maar we kunnen het niet alleen, daarom bad 

Franciscus: “Heer, maak mij een instrument van Uw vrede”. Dit gebed leidde ons 
door het concert waar we konden putten uit een lange historie van liederen over 
vrede. Bekende liederen, protestliederen, gospelliederen, kerkliederen en 
liederen uit Taizé en Iona. We werden muzikaal begeleid door Johan op de 
piano en Tjeerd en Jelmer Stroo op gitaar en slagwerk. De kerk werd sfeervol 
verlicht door Wout Jansen. Meer dan honderd mensen genoten in onze kerk van 
een heel afwisselend concert. De opbrengst van het concert, na aftrek van 
kosten, bedroeg 383 euro. Dit bedrag is bestemd voor AMREF flying doctors. Er 
komt heel wat kijken bij een concert, voor maar ook achter de schermen. 
Iedereen die meegewerkt heeft heel hartelijk bedankt! En natuurlijk ook een heel 
hartelijk dankjewel aan alle bezoekers. We zijn heel blij met alle lovende kritiek 
die we kregen; daarom doen we het. En, als u of jij nu denkt, dat lijkt me ook wel 
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wat: Iedereen is van harte welkom om eens een repetitie mee te maken. Onze 
vaste avond is de maandagavond van 19:45 tot 21:15 uur. Op de website (pkn-
didam.nl) vindt u de opname van het concert en de foto’s die Michel Geven 
maakte. 
Namens het hele koor, 

Arrie van der Vliet 

Terug naar de kern 

 “back to the basics” 
 
In de nota Kerk 2025 komen deze woorden in het eerste stuk van deel 1 aan 
bod. Het Ouderlingenblad wijdt in de uitgave september 2017 een redactioneel 
stukje aan dit onderwerp. Tot nu toe hebben we in de PKN veel gehoord over 
noodzakelijke reorganisaties, vereenvoudiging van vele processen, minder 
regels, minder vergaderen enz. enz. De redactie stelt, dat het eigenlijk moet 
gaan over de vraag wat er in de kerk werkelijk toedoet, zowel bij het christelijk 
geloof, als bij mijn eigen geloof. Er wordt een aantal punten genoemd waarover 
het gesprek kan gaan. Wie is Jezus? Wat versta je onder redding? Hoe verhoudt 
zich persoonlijk geloof tot de kerk als geloofsgemeenschap? Wat is in de 
veranderde kerk de rol en de plek van de predikant? Een boeiende en 
inspirerende uitdaging! 
 
Ook in het nieuwe beleidsplan 2018 – 2021 van Kerk in Actie (Utrecht) komt 
“back to the basics” aan de orde. Kerk in Actie houdt zich bezig met missionaire 
en diaconale activiteiten. Zij heeft vier prioriteiten aangegeven. Eén hiervan is 
hoe we omgaan met de Bijbel (evangelieverkondiging en het toegankelijk maken 
van de Bijbel). Het streven is om in Nederland de levende omgang met de Bijbel 
te bevorderen door het inzetten van ervaringen uit het wereldwijde werk. De 
verwachting is, dat het samen lezen van de Bijbel aan mensen richting kan 
geven bij hun diaconale en missionaire inzet en dat ook inspiratie biedt om het 
daarin vol te houden. 
 
En nu maar afwachten hoe dit alles overkomt in gemeenten en wie hieraan 
leiding geven. 

Jan Wes 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 januari, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Nationale Bijbelzondag! 
Zondag 29 oktober 2017 is uitgeroepen tot Bijbelzondag. Twee dagen later, op 
31 oktober, is het precies 500 jaar geleden dat de kerkhervorming begon. Een 
wel heel bijzondere combinatie van heden en verleden. Een combinatie die het 
Evangelie centraal stelt. Het Evangelie van Jezus Christus. Het Evangelie van: 
‘uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de 
gave van God.’  

Bijbelzondag en Bijbelvereniging 
De Bijbelvereniging staat al lang niet meer alleen bekend door de vele gratis 
plaatsingen van Bijbels in hotels, vakantiebungalows, bed & breakfast-
gelegenheden, zieken- en verzorgingshuizen, hospices en gevangenissen. 
Inmiddels worden ook tienduizenden Bijbeluitgaven per jaar kosteloos verspreid 
aan evangelisatieteams, missionaire projecten, diaconale instellingen, 
vluchtelingenwerk, kringloopwinkels, hulpverleners en pastorale bezoekers. Ook 
staan er al bijna 1.200 Bible Boxen in kerken in Nederland, zodat 
geïnteresseerden een Bijbeltje in hun eigen taal kunnen krijgen. De Nationale 
Bijbelzondag is een uitgelezen kans om de waarde van de Bijbel extra te 
benadrukken en (opnieuw) na te denken over de mogelijkheden om het 
Evangelie te delen met anderen. 

Meer en breder 
Meer inzicht in de rijke genadegaven! Een bredere kijk op de Bijbel. Dát 
kenmerkte de reformatie. Meer gratis Bijbeluitgaven beschikbaar! Een breder 
aanbod van talen. Dát kenmerkt de missie van de Bijbelvereniging. Intussen 
heeft de Bijbelvereniging 150 Bijbeluitgaven in ruim 70 talen op voorraad.  

Genade is gratis 
Genade zou geen genade zijn als er aanspraak op gemaakt zou kunnen worden. 
Het is gratis. Toch is genade niet kosteloos. Gods genade zeker niet! De prijs 
ervoor was, zogezegd, hemelhoog! De Bijbeluitgaven van de Bijbelvereniging 
worden gratis ter beschikking gesteld. Toch worden die Bijbels niet kosteloos bij 
de vereniging bezorgd. Die moeten worden gekocht. Er wordt een prijs voor 
betaald. Vorig jaar werden 90.000 Bijbeluitgaven verspreid. Dit jaar worden het 
er nóg meer. Er is veel geld nodig om dat te (kunnen) bekostigen! 

Verandering en verwondering 
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, krijgt machtig veel 
mooie reacties op de Bijbelverspreidingen. Daardoor blijkt keer op keer dat er 
prachtige dingen gebeuren in mensenlevens. Mensen veranderen; komen tot 
geloof in Jezus. Want door het brede assortiment kunnen ze het Evangelie in 
hun eigen taal onder ogen krijgen. Ook de kinderbijbels in vele talen vervullen 
een belangrijke rol.  
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Kosten en baten 
De kosten zijn hoog voor het aankopen van zoveel Bijbeluitgaven per jaar. De 
baten zijn echter niet in geld uit te drukken. Want één behouden zondaar is meer 
waard dan al het goud van de wereld. Intussen vragen we wel dringend uw steun 
in gebed en giften om deze belangrijke missie te kunnen blijven uitvoeren. De 
Bijbelzondag richt de schijnwerper op het Woord van onze God. Helpt u mee met 
de verspreiding ervan?  
Het IBAN is NL66 INGB 0000 5398 98, ten name van de Bijbelvereniging te 
Barneveld o.v.v. ‘Bijbelzondag 2017’. 
 

 
 
Via de website van de Bijbelvereniging zijn alle Bijbeluitgaven te bestellen en is 
veel informatie voorhanden: www.bijbelvereniging.nl. 

Anneke Dienske 

Kerstconcerten 

Kerstconcerten met het Varssevelds Mannenkoor 
Voor een avondvullend kerstconcert kan men dit jaar kiezen uit Varsseveld en 
Doetinchem. Het Varssevelds Mannenkoor organiseert deze concerten op 
zaterdag 16 december a.s. in de Grote Kerk van Varsseveld en op vrijdag 22 
december a.s. in de Catharinakerk in Doetinchem. Aanvang van beide concerten 
is 20.00 uur. 
Het koor zelf maakt een muzikale kerstrondreis door Europa met een geheel 
nieuw kerstrepertoire en wordt bijgestaan door de bekende sopraan Elske te 
Lindert die, behalve vocaal, ook te horen zal zijn op het orgel. Verder is gekozen 
voor talentvolle jeugd om deze avond nog specialer te maken. 
Zo kan men genieten van het Jongemannenkoor uit Oldenzaal die op 
concoursen al menige prijs in de wacht heeft gesleept. Verder heeft onze vaste 
pianist Jorrick Simmes een strijkersensemble geformeerd dat bestaat uit 
studenten van diverse conservatoria in Nederland. Ook uit eigen regio zal een 
blazersensemble worden geformeerd om het geheel compleet te maken. 
Deze unieke concerten staan onder muzikale leiding van de dirigent Wim 
Ruessink. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij boekhandel Raadgeep & 
Berrevoets in Doetinchem en bij boekhandel Rutgers in Varsseveld en kosten  
€ 17,50. Kaarten kunnen eventueel ook besteld worden via 
info@varsseveldsmannenkoor.nl. 

Herman Sanders 
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 Verschijningsdata SAMEN 2018 
 

     SAMEN 2018    

Kopij inleveren uiterlijk opmerking eerste zondag in uitgave nr. 

dinsdag 2 januari 2018   zondag 14 januari 2018 1 

dinsdag 6 februari 2018 Start 40-dagentijd zondag 18 februari 2018 2 

dinsdag 13 maart 2018 Palmpasen zondag 25 maart 2018 3 

dinsdag 24 april 2018   zondag 6 mei 2018 4 

dinsdag 19 juni 2018   zondag 1 juli 2018 5 

dinsdag 7 augustus 2018   zondag 19 augustus 2018 6 

dinsdag 25 september 2018   zondag 7 oktober 2018 7 

dinsdag 13 november 2018   zondag 25 november 2018 8 

dinsdag 1 januari 2019   zondag 13 januari 2019 1 

        

 

De Baby Box 

Een Mission Possible project 
 
Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig 
hebben.  
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, zorg, 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. 
 
De Baby Box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn 
de  ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in 
een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat 
het vooral om Roma-vrouwen, die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste 
keer moeder zijn geworden. 
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag 
ovv “Baby Box project". 
Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl 
Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
0595 438672 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 
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Personalia 

Bedankje 
Lieve mensen, 
Wij willen allen die op een of andere manier - door een kaart en de bloemen van 
de kerk of op andere wijze - mee hebben gewerkt om ons 50-jarighuwelijksfeest 
tot een voor ons onvergetelijke dag te maken hiervoor hartelijk bedanken. 

Hartelijke groet, Riet en Gerrit Kooij 

Gevestigd 
• Dhr. J.T. Garritsen, Smallestraat 37A 
• Mevr. K. Bockting, De Esdoorn 43 

• Dhr. T. Lemein, Singel 64-12 

• Mevr. V.M. Nell, Kostersstraat 32 
 

Verhuisd 
• Dhr H. H. Knol, van de Meidoorn 13 naar de Lijsterbes 29 
• Mevr. R Galenkamp – Zwikker, van de Meidoorn 13 naar de Lijsterbes 29  

• Mevr. M . Groothuismink, van de Lijsterbes 50 naar Berkenhof 1 
       

Vertrokken 
• Naar Arnhem, Mevr. K. van der Knijff, Unster 10 
 

Agenda 

 
03 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw ds. Onderwaater, Aalten 
  17.00 uur 1e Adventsvesper m.m.v. de oecumenische zanggroep 
07 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
  19.45 uur Bijpraatavond voor gemeenteleden over adviesbeleidsplan 

10 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
  17.00 uur 2e Adventsvesper m.m.v. de oecumenische zanggroep 
17 dec 10.00 uur Dienst met Carols en samenzang - ds. J. Mol, Gaanderen 
  17.00 uur 3e Adventsvesper m.m.v. de oecumenische zanggroep 
20 dec 19.00 uur 4e Adventsvesper m.m.v. de oecumenische zanggroep 
23 dec 15.30 uur Prot. kerstviering Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 

24 dec 17.30 uur Kinderkerstfeest - ds. J. Mol 
24 dec 21.30 uur Kerstnachtdienst - ds. L. den Besten, Zevenaar 
25 dec 10.00 uur Kerstmorgendienst - dhr. R. Baauw 

31 dec 10.00 uur Oudejaarsdienst- ds. W. ten Boom, Didam 
04 jan 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
07 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds. W. ten Boom, Didam 
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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, 3-12, 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: 10-12, 21-1 

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 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  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 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 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


27 

 
 



28 

 

 
 

© 2017 Protestantse Gemeente te Didam  


