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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 januari 2018 

http://www.sowdidam.nl/
mailto:info@pkn-didam.nl
mailto:beheerder@pkn-didam.nl
mailto:kerkenraad@pkn-didam.nl
mailto:eredienst@pkn-didam.nl
mailto:rolf.zandbergen@planet.nl
mailto:kinderkerk@pkn-didam.nl
mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
mailto:diaconie@pkn-didam.nl
mailto:kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-didam.nl
mailto:oecumene@pkn-didam.nl
mailto:publiciteit@pkn-didam.nl
mailto:ap.folmer@gmail.com


3 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ................................ 3 

Voorwoord ....................................... 3 

Overzicht kerkdiensten .................... 4 

Een gebed ....................................... 5 

Een gezegend 2018! ........................ 5 

Rondom de kerkenraad ................... 6 

Van de interimpredikant ................... 7 

College van Kerkrentmeesters ......... 8 

College van Diakenen .................... 11 

Kerk in Actie ................................... 14 

Gebed ............................................ 15 

Wat de ezel wist ............................. 16 

Ontmoeting en Inspiratie ................. 16 

500 jaar Reformatie ........................ 17 

Kerk van de toekomst ..................... 18 

Inloopmiddag .................................. 19 

Luther en wat daarna kwam ........... 19 

Gemeentezondag ........................... 20 

De voedselbank .............................. 21 

Personalia ....................................... 22 

Agenda ........................................... 22 

Activiteiten in en om de kerk ........... 23 

Voorwoord 

Engelen gevraagd 
  
engelen zijn mensen met een 
boodschap, 
waar ze komen wordt alles vol leven 
en licht. 
 
engelen zijn wezens van vlees en 
bloed, 
die de wereld in het rechte spoor 
houden. 
  
het zweet van aarde bewerken, 
brood om te eten 
  
de kracht van putten slaan, 
water om te drinken 
 
het gezoem van naaimachines, 
kleren om te dragen 
 
 

het fluisteren van monden, 
zorg bij de zieken 
 
een lach bij de deurbel, 
bezoek voor de vreemdelingen 
  
een kaars opsteken in de kapel, 
bezoek voor gevangenen 
  
verhalen, foto’s, en muziek, 
een dode begraven 
  
Je zou je een wereld 
vol engelen kunnen voorstellen, 
die mensen helpen 
bij hun problemen, zorgen, 
alleen zijn. 
  
Wil ik, kun jij, in deze wereld 
iemands engel zijn? 

          Hub Crijns  
Uit: Knooppunt Kerken en Armoede 

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 14 januari t/m zondag 11 februari 2018 

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

 
14 januari 2018 – 2e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : De Regenboog Groep 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-11 

21 januari 2018 – 3e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Oecumene 
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 : 1 Samuël 3:1-10, Marcus 1:14-20 

28 januari 2018 – 4e zondag na Epifanie, winteractiviteit 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. C. Klaver, Beek 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Deuteronomium 18:15-20, Marcus 1:21-28 
 
01 februari 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

04 februari 2018 – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 4:18-21, Marcus 1:29-39 
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11 februari 2018 – 6e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 
Collecte : Missionair Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : 2 Koningen 5:1-3, 9-15b, Marcus 1:40-45 

 

Een gebed   

O God, geef ons de moed 
in verzet te komen 
wanneer mensen bekneld raken 
en de samenleving aangetast wordt 
door wat niet te rechtvaardigen is; 
help ons vol te houden 
dat armoede onrecht is 
en dat wij allen verarmen 
als mensen onder ons tekort komen; 
breng ons te binnen 
dat gerechtigheid een prijs heeft 
en dat van ons gevraagd wordt 
die prijs ook te betalen. 
 

       

In gezonden door: Klaas van Hamburg 

Uit: Dienstboek 
 

Een gezegend 2018! 
 
Dat wens ik alle leden van de Protestantse Gemeente van Didam toe. 
En natuurlijk ook allen die bij jullie horen en wie dit langs andere weg lezen. 
Het communicatie-bereik strekt zich immers inmiddels uit tot een wereldwijd 
netwerk.  
Aan een blijvend zichtbare plek in Didam en omgeving wordt al lange tijd 
gewerkt. Vele betrokken gemeenteleden zetten zich in voor voedselbank, 
kledingbank, schuldhulpverlening, oecumenische activiteiten, solidariteitsfonds, 
pastoraat, diaconaat en nog andere vormen van dienstverlening. In dat alles uit 
zich een stille kracht, die zijn inspiratie mede vindt in het Evangelie. En daarmee 
in de Bijbel als geheel. Die roept op tot naastenliefde. 
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Als vanouds worden verhalen van bevrijding en verzoening gevierd in 
samenkomsten. In kinderkerk, jeugdkerk, leerhuizen en andere momenten van 
ontmoeting en inspiratie wordt het levendig houden hiervan beoefend.  
Dat maakt een kerkgemeenschap tot een fenomeen van onschatbare waarde. 
Die is het ook waard om mede door de actie 'Kerkbalans' ondersteund te 
worden. 
 
In een klein jaar van meewandelen in de gemeente van Didam heb ik heel wat 
mensen leren kennen die daar met eigen gaven, belangstelling en inzet aan 
meewerken. Het nieuwe jaar wordt gekenmerkt door het zoeken naar een 
wenselijke voortzetting hiervan. Perspectieven zijn in kaart gebracht. En de 
invulling van de ontstane vacature gaat met een zo betrokken gemeenschap 
zeker lukken. 
 
Ik wens daarom de Protestantse gemeente van Didam een zegenrijk nieuw jaar 
toe! En voor u allen persoonlijk: levensvreugde, gezondheid en Gods nabijheid. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 

ds. Joop Mol 
 

Rondom de kerkenraad 

Een nieuw jaar 
De kerst ligt weer achter ons en een heel nieuw jaar ligt voor ons. De kerst 
maakt altijd extra duidelijk hoeveel mensen in onze gemeente betrokken en 
actief zijn. Hierdoor kunnen we doen wat we doen. Zonder de inzet van zovelen 
zou dat niet kunnen. Daarbij mag zeker de inzet van de diverse koren vermeld 
worden. De Cantorij die met kerst zong, All Together met kerstavond en het 
Carolkoor met de Caroldienst. Daarnaast was er ook nog het oecumenisch koor, 
dat de adventsvespers weer verzorgde. En al deze diensten zijn door Rolf 
Zandbergen begeleid! Speciale dank dan ook voor Rolf. Bijzonder fijn, en ook 
bijzonder, dat we zo’n rijke muzikale ondersteuning mogen hebben als 
gemeente. Hierdoor wordt het ook mogelijk, dat we deze bijzondere diensten 
hebben. Dank dus aan alle 
koorzangers en aan alle 
anderen, die in deze periode 
weer mee geholpen hebben. Of 
het nu veel is, of wat minder, 
alles wat gedaan wordt is van 
belang en wordt gewaardeerd.  
 
Wat gaat dit jaar ons brengen? 
Dat zullen we eind 2018 kunnen zeggen. Op dit moment zijn het nog plannen, 
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waarvan we niet precies kunnen aangeven in welke mate ze allemaal in 2018 
gerealiseerd kunnen worden. De belangrijkste vraag is natuurlijk of het lukt dit 
jaar weer een eigen predikant te hebben. Het zou heel mooi zijn, maar of het lukt 
hangt van  verschillende dingen af die deels niet door ons beïnvloedbaar zijn. 
Wat in dit traject van belang is, is dat we, als gemeente, weten wat we willen en 
kunnen. Daarom is de aandacht nu gericht op het maken van een beleidsplan en 
een profielschets. Zoals u weet is ds. Zijlstra samen met de klankbordgroep 
hiermee bezig. We hebben enige vertraging opgelopen door de ziekte van  
ds. Zijlstra. We hopen dat hij zijn werkzaamheden zo snel mogelijk kan 
hervatten. Het streven is dat het beleidsplan en de profielschets in het voorjaar 
gereed zijn. 
U zult Meinie Visser ook enige tijd moeten missen, omdat ze naar het ziekenhuis 
moet, begin januari, voor het verwijderen van metalen pennen. Hopelijk kan ze 
haar werk weer snel hervatten. 
  
Verder zullen we dit jaar de gesprekken voortzetten met andere gemeentes, met 
name die in de Liemers. De verwachting is dat we daar dit jaar concretere 
afspraken zullen maken. Hoe die eruit zullen zien is nu nog niet bekend, maar 
zodra we daar een beeld van hebben zullen we u daar over informeren.  
U ziet het, de plannen zijn er. Hoeveel we er daarvan dit jaar kunnen realiseren 
zal de toekomst uitwijzen.  

Johan Boelee 
 
 

Van de interimpredikant 
Beste gemeenteleden, helaas ben ik een tijdje volledig uit de running geweest. 
U/jij hoorde mij al langere tijd hoesten en dat liep uiteindelijk uit op een 
longontsteking waar ik nu al een aantal weken van herstel. Dat herstel is 
merkbaar, maar helaas nog niet volledig. Iedereen die door middel van een 
kaart, bericht of anders heeft meegeleefd - mijn hartelijke dank!  
Ik probeer nu eerst weer 50% te werken en zodra ik van de longspecialist groen 
licht krijg, hoop ik weer volledig inzetbaar te zijn. In ieder geval pak ik nu met de 
klankbordgroep en de kerkenraad de draad weer op, zodat de uitwerking van het 
beleidsplan en andere zaken tijdig klaar zullen zijn om ook weer met u en jou te 
bespreken. Langs deze weg wens ik iedereen een gezegend 2018 toe.  

ds. Marcel Zijlstra 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van Kerkrentmeesters 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Kerkbalans 2018 
Op 21 januari gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het thema is dit jaar: ‘Mijn 
kerk verbindt’.  
Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals 
u weet geen subsidies en is dus afhankelijk van de financiële bijdragen van 
betrokken kerkleden, van mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  

Kerkbalans 2017 
Totaal toegezegd: € 39.736,--. Ontvangen tot en met 2 januari: € 38.736,-- 
Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft 
alsnog doen? Alvast hartelijk dank. 

Eindejaarscollecte 2017 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot nu toe (2 januari) is reeds een bedrag van € 870,-- ontvangen. 
 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 

21 januari – Collecte Oecumene 
Verschillende kerken, één Lichaam 
Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN 
(Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen 
praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor 
kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale 
interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook 
met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de 
eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte 
krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de 
Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van 
internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door 
hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, 
overheid, politiek en samenleving. 
Collecteer mee, zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle 
kerk te zijn. 
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28 januari – Collecte Catechese en Educatie  
Opleiding om meer missionair kerk te zijn 
Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan 
de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping 
van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan 
gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire 
Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de 
gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt 
verzorgd door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het 
scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang 
tijdens één- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. 
Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van 
training aanbieden. 
 

4 februari – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector 
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het 
Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op 
kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, 
vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan 
de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging 
Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In 
deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en 
onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. 
Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 
bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. 
 

11 februari – Collecte Missionair Werk 
Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep. 
CrossPoint is de kerk in Getsewoud, maar dan anders dan anders. Een kerk 
zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een 
verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Juist de 
‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of 
overblijfmoeders zijn belangrijk. Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om 
volgeling van Jezus te worden, met Hem te leven en om zich in te zetten voor 
Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd als gezamenlijke 
maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. Het 
verlangen is om vanuit deze pioniersplek een nieuwe pioniersplek voort te laten 
komen. 
Steun met uw collecte deze en andere pioniersplekken. 
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Opbrengst collecten november 
 
05 november Kerk in Actie – Zending   €     124,08 
   Werk in eigen gemeente   €       83,22 
 
12 november Avondmaalscollecte – Syrië  €       59,60 
   Kerk in Actie – Binnenl. Diaconaat €       37,15 
   Werk in eigen gemeente   €       25,01 
 
19 november Rudolphstichting – De Glind  €       80,05 
   Werk in eigen gemeente   €       46,90 
 
26 november Werk in eigen gemeente (2x)  €     107,46 
 

Opbrengst collecten december 
 
03 december Avondmaalscollecte – Syrië   €       48,90 
   Missionair Werk en Kerkgroei  €       44,00 
   Werk in eigen gemeente   €       32,15 
 
10 december Pastoraat      €       23,93 
   Werk in eigen gemeente   €       27,70 
 
17 december Voedselbank     €     174,22 
   Werk in eigen gemeente   €       68,87 
 
24 december Kinderkerk     €       78,10 
   Kerk in Actie – Kinderen in de knel €       83,90 
   Werk in eigen gemeente   €       60,80 
 
25 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel €     135,45 
   Werk in eigen gemeente   €       60,40 
 

Collectebonnen 
In 2017 is 30,9% van de zondagse collecten betaald met collectebonnen. 
 
Een vel collectebonnen kost € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25. De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na 
overmaking op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Didam. 
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
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Leden Registratie PKN 
 

Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari. 
 

 Aantal  

 2014 2015 2016 2017 2018 

      

Dooplid 215 204 205 197 199 

      

Belijdend lid 278 262 250 246 238 

      

Totaal D+B  493 466 455 443 437 

      

Ongedoopt  (v/h 
geboortelid) 

 75 71 67 68 

      

Meegeregistreerd  93 89 85 86 

      

Blijkgever van  
verbondenheid 

 5 6 4 4 

      

Totaal Overig   173 166 156 158 

      

Totaal geregistreerd  639 621 599 595 

       

Pastorale eenheid 375 367 364 353 353  

 
Wim Kooijman 

 College van Diakenen 

Voedselbank 
Op 22 december 2017 waren de kerken in Montferland opengesteld voor het 
inzamelen van extra voedsel voor mensen die gebruik maken van de 
Voedselbank. Doordat cliënten van de supermarkten de levensmiddelen voor de 
“Kerstvoedselbank” direct kunnen afgeven bij het boodschappen doen, loopt de 
inzameling in de kerken aanzienlijk terug. 
Maar toch werden in ons kleine kerkje aan de Torenstraat nog extraatjes 
gebracht door onze gemeenteleden. 
 

Namens de Diaconie en werkgroep Kerk in Actie hartelijk dank voor uw bijdrage. 



12 

De Regenboog Groep 
Op 14 januari 2018 is de collecte bestemd voor De Regenboog Groep in 
Amsterdam. 
Janneke van Loo, oud-inwoonster van Didam, zal die zondag de collecte 
toelichten en na de dienst bij het koffiedrinken nog een presentatie geven over 
de werkzaamheden van de Regenboog. Janneke is regiomanager van deze 
Stichting en zet zich hiervoor al jarenlang in. 
 
De Regenbooggroep ontfermt zich over dak- en thuislozen en andere mensen, 
die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. In samenwerking met 
andere organisaties worden ideeën ontwikkeld hoe ”vergeten bijstands-
gerechtigden” weer onderdeel kunnen worden van de maatschappij. Zelfs 
mensen met de allergrootste afstand tot de arbeidsmarkt worden benaderd om  
mee te doen. De Regenboog Groep is voor een groot deel afhankelijk van 
donateurs. 
 
Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan! 
De opbrengst wordt door de Diaconie verdubbeld. 

Actie goede doelen 
Na onze oproep in de laatste SAMEN zijn er 8 aanbevelingen voor goede doelen 
binnengekomen. De Diaconie heeft € 3.000,- kunnen verdelen over de volgende 
goede doelen. 

Leger des Heils 
Opvang van sociaal kwetsbare mensen die nergens terecht kunnen. Maar de 
opvang puilt uit, hoe wordt de groeiende stroom daklozen en verwarde mensen 
opgevangen? Hiervoor is veel geld nodig om opvangplekken beschikbaar te 
krijgen . 

Stichting Braamhuis te Zevenaar 
Het Braamhuis in Zevenaar creëert voor mensen die getroffen zijn door kanker, 
een omgeving waar de (ex)patiënt, familie en/of vrienden afleiding en 
ontspanning kunnen vinden. Lotgenoten kunnen hier elkaar in alle 
vrijblijvendheid ontmoeten met een kop koffie en een luisterend oor van een van 
de gastvrouwen.  
Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten en een fijne groep vrijwilligers, die 
samen met u willen delen in verdriet, maar ook zeker in geluk. Er is afgelopen 
jaar ook een jeugdafdeling opgezet. Voor alle kinderen en jongeren die geraakt 
zijn door kanker. Elk kind is welkom op woensdagmiddag /avond.  

Het Passion Hummelo 
Het Passion wil er zijn voor dakloze mensen, die nabijheid nodig hebben. Het 
Passion wil dat doen vanuit haar diaconale hart. Er wordt professionele 
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begeleiding gegeven aan de gasten om wellicht een stap te maken naar een 
concreet vervolgtraject. 

PLAN Nederland – Girls First 
Plan Nederland heeft projecten over de hele wereld om vrouwen meer inspraak 
in hun eigen leven te geven. Voorbeelden zijn: Wetgevers in Honduras 
verbieden het kind huwelijk. Unieke samenwerking voor betere wc’s en hygiëne 
in Afrikaanse landen. Beroepsopleidingen in Burkina Faso. Beschikbaar stellen 
van beurzen, zodat meisjes hun school konden afmaken.  
Vriendelijke vroedvrouwen redden levens in Laos. 

St. Camelia 
Jonge mensen met beperking in Yogjakarta: Het geld wordt besteed aan 
onderwijs, trainingen en zorg voor kwetsbare jonge mensen met een 
verstandelijke beperking.  

Simavi 
Simavi is gespecialiseerd in schoon water projecten. Want schoon water dicht bij 
huis betekent een betere gezondheid. In Kenia is Mama Achobo elke dag uren 
bezig om te zorgen voor water voor haar gezin. Het is een zware tocht van drie 
uur die zij elke dag enkele keren moet volbrengen. Maar een schone waterbron 
is niet in de buurt. 

Amref Flying Doctors 
Als je in Afrika wordt geboren met een gespleten gehemelte, kan dit de dood 
betekenen, terwijl een eenvoudige operatie levens kan redden. De artsen van 
Amref Flying Doctors vliegen naar de meest afgelegen streken van Afrika om 
daar zoveel mogelijk kinderen te opereren. De afgelopen jaren hebben deze 
Doctors-teams voor herstel-chirurgie duizenden operaties uitgevoerd. Kinderen, 
die verminkt waren door littekens, hebben daarna een gelukkig leven voor zich. 

Non Government Organization Save the Children in the Family of Problem  
Peter en Monique van Mil uit Erp zetten zich in Cambodja in voor een arm 
schooltje. 

Voedselbank Montferland 
De Diaconie heeft bovendien € 1.000,- bijgedragen aan de verhuiskosten van de 
Voedselbank. 
 
De Diaconie wil u graag bedanken voor uw aanbevelingen. Als diaconie dragen 
wij graag  bij aan projecten die u na aan het hart liggen. 
 
De Diaconie wenst u een heel gelukkig, gezond en inspiratievol Nieuwjaar! 
 

Nees Biemond secr. 
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Kerk in Actie 
De werkgroep wenst u allen een gezegend 2018. We verwachten met elkaar 
weer een goed jaar, waarin we omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We 
hopen daar samen met u een bijdrage aan te kunnen leveren. 
In begin 2017 is Jan Wes voorzitter geworden van de Diaconie en de werkgroep 
Kerk in Actie. 
 
Het afgelopen jaar hebben we met uw medewerking aandacht kunnen geven 
aan de volgende projecten: 

• In de 40-dagentijd: solidariteitsmaaltijd samen met de M.O.V. van de R.K. 
kerk. 
- 6 maal collecte voor Myanmar. 
- 6 maal vastenpot / spaarpotkerk voor de Rudolphstichting Jeugddorp “De 

Glind”. 

• Inzameling van kinderondergoed voor de Kledingbank 

• Fruitbakjes maken voor de Oogstdienst. 

• Maandelijks bakken voor project COME, dat we in oktober j.l. hebben 
afgesloten. 

• Inzamelen van ansichtkaarten, postzegels, mobieltjes en cartridges in 
inzamelboxen in de hal van de kerk. 

 

Ook dit nieuwe jaar zullen we weer een beroep op u doen! Doet u weer mee? 

Bed, Bad en Brood voor de Syrische vluchtelingen 
Er is nauwelijks toegang  voor de internationale hulporganisaties in Syrië. Maar 
de kerken daarentegen zijn in een uitzonderingspositie: zij kunnen talloze 
Syrische vluchtelingen onderdak verlenen in omringende landen, verstrekken 
voedsel- en hygiënische pakketten, geven onderwijs aan de kinderen.  
 
Kerk in Actie is hierdoor in staat, dankzij dit kerkelijk netwerk, slachtoffers van 
het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dit doen we samen met de 
ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de 
Wereldraad van Kerken. Al 4 jaar steunen we hen door deze noodhulp samen 
met u! Maar er blijft veel geld nodig voor deze hulp, bv. € 45,= voor een 
voedselpakket of € 180,= voor een set met kooktoestel, pannen, jerrycans en 
keukengerei. Er zijn meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Om nog meer te 
weten te komen over dit project, wat we als kerk gaan steunen, hebben we  
Feije Duim, zendingsmedewerker van Kerk in Actie en verantwoordelijk voor de 
contacten met Syrië, uitgenodigd om 28 januari 2018 tijdens onze winteractiviteit 
zijn verhaal te doen.  
  
Namens de werkgroep, 

Antoinette Makkinga 
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Gebed 
Goede God, trouwe Vader in de hemel, 

 
Nog iedere dag zijn er mensen op de vlucht, 

waaronder maar liefst 11 miljoen Syriërs. 
Het is niet te bevatten. 

 
Wilt u bij hen blijven in alle barre tochten die er nog te gaan zijn? 

In het bijzonder vragen wij Uw aandacht voor hen die van huis en haard 
verdreven zijn. 

 
Die geen veilig onderkomen vonden of steeds opnieuw moesten vluchten. 

En bij hen die een nieuw thuis vonden, maar voor wie de toekomst zo onzeker is. 
 

Wilt u hen de kracht geven om door te gaan en om te geloven in vrede? En hen 
een veilig heenkomen schenken? 

 
Wilt u ook bij de hulpverleners zijn? 

Bij de kerken en organisaties die zich dag en nacht inzetten en hulp verlenen in 
tijden van grote nood. 

 
Opdat zij de kracht vinden en hoop houden om iedere dag de helpende hand uit 

te strekken. 
 

Trouwe Vader, wij vertrouwen op Uw nabijheid en weten dat U er bent als 
dragende kracht. 

 
Amen. 

Ingezonden door:  Nees Biemond 
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Wat de ezel wist 
'Nee!' zei de ezel. 'Nee! Nooit meer! lk houd ermee op om van alles te sjouwen. 
Laat de kameel eens wat meer doen met die grote bult van 'm. Of is het een 
dromedaris? Het kan me niet schelen. Laat het paard ook eens wat meer zweten 
met die grote b…, mond van 'm. En maar denken dat ie zo edel is. lk houd 
ermee op!' 
De andere dieren keken de ezel beteuterd aan. Ook de kinderen die graag een 
ritje op zijn rug maakten, keken beteuterd. En de houthandelaar die de ezel 
nodig had om zijn handeltje te vervoeren. En Jozef en Maria met haar kind in de 
buik, die nog zo'n eind moesten lopen naar Bethlehem. 
'Nooit meer!' zei de ezel stellig en keek naar de grond. 
'Nee', zei de ezel stug en keek voor zich uit. 
'Nou, vooruit dan maar weer', zei de ezel en keek de mensen aan. Want hij wist: 
ieder mens moet soms gedragen worden. 
 

     Ingezonden door: Anna van der Velden 
Uit: Open Deur 

 

Ontmoeting en Inspiratie 

De Heliand: Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen. 
 
In het kader van "Vorming en Toerusting' wil ik geïnteresseerden meenemen in 
een verkenning van de Nederlandse vertaling van het beroemde Oudsaksische 
gedicht over het leven van Jezus. 'De Heliand' is zo'n 1250 jaar geleden 
geschreven en laat zien hoe in die tijd evangelisatie werd vormgegeven. 
 
Na een inleiding over het ontstaan en de werkingsgeschiedenis, zullen we vooral 
met eigen ogen fragmenten lezen en bespreken. Het gaat om een geheel eigen 
en verrassende bewerking van gebeurtenissen die de evangelisten vertellen. 
 
Enige voorkennis is niet vereist. Alleen belangstelling is voldoende om deel te 
nemen. Wel zou ik graag een indicatie hebben voor wat betreft het aantal te 
verzorgen exemplaren van te lezen tekstgedeeltes. Daarom wil ik u vragen zich 
aan te melden. Dat kan telefonisch: 06-48345970 of via een mailberichtje. 
Dat adres is: janjohannes1947@gmail.com 
 
De avond staat gepland op 22 februari aanstaande. In één van de ruimtes van 
de kerk aan de Torenstraat. Koffie of thee zijn inbegrepen. Aanvang: 19.30 uur. 
 
Ik hoop u welkom te mogen heten, 

ds. Joop Mol 



17 

500 jaar Reformatie 

Uitnodiging aan tijdgenoten om toe te treden tot de kerk 
 
Op 31 oktober 2017 tijdens de viering in de Domkerk te Utrecht ter gelegenheid 
van 500 jaar Reformatie werd een tekst uitgesproken die als teken van hoop 
verstaan kan worden: 
 
Als rooms-katholieken en protestanten hebben we inmiddels ontdekt dat we het 
belangrijkste met elkaar delen: het geloof in God als Vader, Zoon en Geest. Door 
dit gedeelde geloof is er eenheid.  
Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer we groeien in het geloof in Christus, de 
eenheid steeds dieper zal worden. We zien uit naar de dag van een verenigde 
kerk zijn. 
Samen willen we getuige zijn van God in deze tijd. Het evangelie is springlevend 
en even goed bestemd voor mensen van vandaag als voor die van gisteren. Ook 
willen we de bijbel in de handen leggen van onze tijdgenoten. Haar bevrijdende 
boodschap is van alle tijden. Daarbij beseffen we dat de kerk naar de marge is 
verschoven en voor velen op afstand is komen te staan. Toch is en blijft ook de 
kerk ‘van alle tijden’. 
Het is een gemeenschap voor verbondenheid met God en met elkaar, een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde. Daarom nodigen wij onze tijdgenoten uit 
om toe te treden tot de kerk en te delen in de vreugde van het evangelie. 
 
Woorden, die ook opgeschreven zouden kunnen worden in de visie van onze 
gemeente, die we met z’n allen willen uitdragen!  

Jan Wes 
 
 

 
 
 
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster van de 
website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze ook op de 
website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl, klik op “over ons” 
en vervolgens op “Kerkblad SAMEN”. 
U kunt er ook direct naar toe via: www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen   

  

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Kerk van de toekomst  
 en we zoeken 
 nieuw vuur 
 in oude vertrouwde  
 woorden. 

We maken ons zorgen 

over de kerk in de toekomende tijd. 

Er zijn minder predikanten, priesters! 

Minder kerkgangers! 

Kerken worden gesloten. 

De ene krimpende gemeente  

fuseert gedwongen met de ander. 

Minder geldmiddelen zijn beschikbaar....  
 

Die aktuele uitspraken, beelden, artikelen, 

bekruipen mij, 

als ik mij verdiep  

in de kerk-van-de-toekomst 

op de grens van het oude naar het nieuwe jaar! 

Zoeken wij wel naar nieuw vuur 

in oude vertrouwde woorden? 

En ik trek mij op aan  

een veelzeggend joods commentaar: 
 Toen Abram kwam 
 werden zegeningen 
 de wereld ingestuurd! 

Zegeningen onmisbaar,voor ieder mensenkind! 

Zegenen is een ritueel! 

Zegenende woorden, gebaren, 

vormen een ritueel, dat sterk maakt, 

om een nieuw jaar, een nieuwe levenstijd in  

te gaan. 

Je hoort de woorden, 

je voelt als het ware de handen, 

van degeen, die zegent, 

soms getekend, beschadigd  

door het leven.  

Je voelt de trillende handen, 

de emotie van degeen die zegent. 

Zo heb ik dat ervaren, 

toen ik als predikant gezegend werd! 

Zegenende woorden en gebaren, 

behouden hun zeggingskracht, 

zoals elke gemeente, 

ook al krimpt ze! 

Het raakt je hoofd en je hart! 

 

op de grens van  

het jaar 2017-2018 

Er springt een vonk over, 

die de toekomst van je leven, 

die de toekomst van de kerk 

misschien in een andere vorm 

in nieuw licht zet, 

gelovigen, raken, 

die zoeken naar nieuwe vormen 

om samen gemeente te zijn! 
 

Gezegend! 

Het woord bestaat niet alleen uit letters! 

Het raakt je aan, 

soms letterlijk, soms figuurlijk. 

We leggen de handen op het hoofd 

van de dopeling, 

van het gemeentelid dat bevestigd wordt, 

van wie afscheid neemt  

van het leven! 

Je voelt als het ware de adem van Gods Geest! 

Anders gezegd met woorden van Aart Mak: 
 zegenen is 
 God dichterbij halen! 

Zegen raakt toch degeen, 

die zegent en de gezegende! 
 

Een mooi beeld, 

waarin zowel de overgang  

van oud-naar nieuwjaar dichtbij komt, 

waar al iets zichtbaar wordt 

van 'kerk voor de toekomst' 

 licht op in een Tjechisch ritueel 

op weg naar het nieuwe jaar. 
 Aan het einde van de kerstmaaltijd. 
 wordt een bak water  
 midden op de tafel gezet. 
 Iedere gast krijgt een walnootschil. 
 Daarin staat een kaars. 
 Die kaars steekt elke gast aan 
 en zegt een wens voor de toekomst. 
 De kaars drijft op de chaos van het 

water, 
 toekomst tegemoet, 
 levenstocht in het licht 
 over de chaos heen. 

Tocht van elke mens, 

op de grens van het nieuwe jaar, 

Tocht van de gemeente,naar de toekomende tijd! 
 

Käti van Bergen, vaak bezig en geraakt door de  

diepe betekenis van zegenen 
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Inloopmiddag 
  
Aan het begin van dit jaar willen we aan iedereen onze beste wensen geven en 
tevens toezeggen, dat we ook in het nieuwe jaar een aantal middagen gaan 
organiseren. De voorlopig vastgestelde data zijn 25 januari, 8 maart en 26 april. 
We hopen dan ook weer in dezelfde gezellige sfeer bij elkaar te zijn en dat er 
ook weer vrijwilligers zijn die ons weer het één en ander willen vertellen of laten 
zien. 
Wat tijd en plaats betreft blijft alles bij het oude evenals de mogelijkheid om 
opgehaald en thuis gebracht te worden. 

Jan Hagen 
0316 223357 

 

Luther en wat daarna kwam 
 
Op woensdag 24 januari hoop ik voor iedereen die interesse heeft te spreken 
over mijn nieuwe boek Van Luther tot Heidegger. Pelgrimsreis door het Duitse 
land. In dit boek doe ik verslag van een aantal reizen die ik in de afgelopen jaren 
door Duitsland, en dan m.n. de oude DDR, heb gemaakt. Reizen die steeds 
meer de kleur kregen van overpeinzingen over de Duitse en Europese 
geschiedenis, naar aanleiding van bezoeken aan musea, kerken, kastelen, 
geboortehuizen en andere monumenten én ontmoetingen met mensen 
onderweg. Met steeds de vraag naar het bijzondere karakter van Duitse 
theologen, zoals Maarten Luther en Thomas Müntzer, filosofen als Nietzsche en 
Heidegger en kunstenaars als Goethe, Käthe Kollwitz en Thomas Mann - en de 
vraag naar de toekomst van dit zo door en door christelijke werelddeel. 
  
Graag doe ik verslag van deze reis met de nodige persoonlijke noten en nodig u 
uit om mee te reizen. 24 januari vanaf 20.00 uur in de koffiezaal. Mocht u 
interesse hebben en van tevoren het boek willen lezen/bekijken, dan kunt u 
uiteraard contact met mij opnemen: 0316-769092 of whtenboom@telfort.nl 
 
Wellicht tot ziens, met vriendelijke groet, 

Wessel ten Boom 
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Gemeentezondag 

 
 

 

Zondag 28 januari is de gemeentezondag. 
 

De Evenementencommissie is een mooi programma voor   
deze jaarlijkse winteractiviteit aan het voorbereiden. 

 
 

 

De dag ziet er ongeveer zó uit: 
 
10:00 uur:  kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur:   start activiteit: o.a.: Feije Duim, cultureel antropoloog, 

vertelt en laat beelden zien over kerken en christenen in het 
    Midden Oosten en hoe kerken een cruciale rol spelen bij  
    noodhulp 
ca. 14:00 uur:  gezamenlijke maaltijd 
uiterlijk 15:30 uur:  afsluiting 
 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, liefst via mail: lakz@planet.nl  
of telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór 24 januari a.s.! 
 

 (om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
  aanmelden beslist wenselijk!) 

 
De Evenementencommissie 

 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

  

mailto:lakz@planet.nl
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De voedselbank 

 

 

Een woord van dank! 
De Voedselbank Montferland wil een ieder die een (financiële) bijdrage heeft 
geleverd aan de recente acties van de Voedselbank Montferland daarvoor heel 
hartelijk danken. 
Wij zijn afhankelijk van uw hulp, zonder deze hulp kunnen wij niet bestaan. Wij 
kunnen de cliënten van de voedselbank hiermee van de zorg om het dagelijks 
eten verlichten.  
Zo kunnen we onze medemens van een voedzame noodhulp voorzien.  
Verder hebben we uw financiële bijdrage aangewend voor de verhuizing van ons 
pand aan de Pittelstraat 20 in Didam.  
Dank voor uw ondersteuning! 

  

Vrijwilligers 
Verder is de Voedselbank Montferland op zoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen de pakketten op tijd op de distributiepunten te krijgen. 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die ons helpen met inpakken, distribueren en 
uitdelen van de pakketten. 
Mocht u daarover informatie willen hebben, dan mag u contact met ons 
opnemen. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. 
  
Met een hartelijke groet, 

  

Stichting Voedselbank Montferland 

Pieter Jan van den Berg 

T: 06 -     55 13 35 23 (voedselbank) 
T: 06 -     22 22 58 81 (privé) 

T: 0316 -22 80 06 (privé) 

E: voedselbankmontferland@gmail.com  

W: www.voedselbankmontferland.nl  
 

  

mailto:voedselbankmontferland@gmail.com
http://www.voedselbankmontferland.nl/
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Personalia 

 

Gevestigd 
• Dhr. en mevr. Koster- Pastoor & 2 dochters, Verheijstraat 7 

• Dhr. R.J.M Visscher, Kribbe 35 
 

Geboren 
• Nóra Júlia, dochter van Adorjan en Wilma Rigo – Blom, Doesburgseweg 12, 

op 27 december 2017 
 

Overleden 
• Dhr. I.O. Feith, Windstraat 22, op 23 november 2017 
 

 Agenda 
 

14 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
21 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
22 jan 13.30 uur Vrijwilligers overleg Meulenvelden - Gabriël parochie 
24 jan 20.00 uur Bespreking boek Wessel ten Boom, van Luther tot 
  Heidegger, koffiezaal van de kerk 
25 jan 14.30 uur Inloopmiddag 
28 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. C. Klaver, Beek, 
   aansluitend Winteractiviteit 
02 febr 19.00 uur Verjaardagsfonds 
04 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. L. den Besten, Zevenaar 
11 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Jansen Schoonhoven, 
  Doetinchem 
18 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
22 febr 19.30 uur Bespreking De Heliand, een Christusgedicht,  
  door Joop Mol in één van de kerkzalen 
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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 21-1, 11-2, 18-2, 25-2, 11-3, 25-3, 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 
20-5, 27-5, 17-6, 8-7, 2-9,  zondag, tijdens de dienst 

Waar kerkhuis 

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

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

Wanneer 21-1, 25-2, 25-3, 13-5, 17-6, 2-9, zondag, tijdens de 
kerkdienst 

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 31-1, 21-2, 28-3, 25-4, 23-5, 27-6, 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  14-2, 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 25-1, 8-3, 26-4, 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 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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