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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 
 A.P.D. Zijlstra Interim predikant  T. 0636533786 m.zijlstra@protestantsekerk.nl 
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 februari 2018 
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Voorwoord 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om elkaar te dragen 
om elkaar tot leven te brengen. 
 
Mensen hebben mensen nodig 
om voor elkaar op te komen 
om samen te werken aan 
welzijn en geluk. 
 

Mensen hebben mensen nodig 
om te laten zien wie U bent 
God van liefde 
God van gerechtigheid. 
Wek dan die kracht in ons. 
 
Doe die liefde in ons ontvlammen 
die ons omkeert naar elkaar 
die ons doet zorgen voor elkaar. 

 
Dat wij U liefhebben. 
Dat wij onze naaste beminnen. 
Dat wij onszelf kunnen beminnen. 

  
Marinus van den Berg, 
Uit: Medemens  4 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 maart 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 18 februari t/m zondag 18 maart 2018 

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

18 februari 2018 – 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. M. Zijlstra, Ede 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : Roos de Kroon 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 9:8-17, Marcus 1:12-15 

25 februari 2018 – 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
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 Koningen 19:9-18, Marcus 9:2-10 
 
01 maart 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

04 maart 2018 – 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Exodus 20:1-17, Johannes 2:13-22 

11 maart 2018 – 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jozua 4:19-5:1,10-12, Johannes 6:4-15 
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18 maart 2018 – 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jeremia 31:31-34, Johannes 12:20-33 

Rondom de kerkenraad  

Van beleidsvoornemens naar beleidsplan 
De kerkenraad heeft van ds. Marcel Zijlstra een concept beleidsplan ontvangen. 
Dit concept heeft hij samengesteld op basis van de gesprekken met de 
klankbordgroep. Ds. Zijlstra is dus niet zozeer de auteur maar de redacteur. De 
kerkenraad heeft dit concept eind januari met ds. Zijlstra besproken.  
Er zijn twee hoofdconclusies getrokken. 
  

• De eerste conclusie is dat we een compleet en uitgebreid voorstel hebben dat 
uitstekend als basis gebruikt kan worden. 

• De tweede conclusie is dat juist door de compleetheid lang niet alle 
beleidsvoornemens gerealiseerd kunnen worden in de komende paar jaar. 
 

U zult ongetwijfeld al vermoeden wat ik nu ga schrijven. Als je niet alles (tegelijk) 
kan doen dan zal je keuzes moeten maken. Keuzes maken is niet eenvoudig en 
je moet er goed over nadenken. De kerkenraad zal hiervoor op een aparte dag in 
februari bij elkaar komen om een voorstel uit te werken. Dit voorstel zal op een 
gemeenteavond aan u voorgelegd worden. De datum hiervan is nog niet 
vastgelegd, maar dit zal maart/april zijn. Het voorstel zal gebruikt worden om een 
profielschets van de nieuwe predikant op te stellen. Er is al een eerste 
profielschets, maar die is nog te breed om te kunnen gebruiken voor een 
vacature stelling. 

Wat betreft het onderwerp samenwerking met de protestantse gemeentes in de 
Liemers, kan ik u melden dat wij als kerkenraad antwoord hebben gegeven op 
een aantal vragen, die gesteld zijn door de verkenners die 
samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken. Vanuit onze gemeente hebben wij 
aangegeven dat wij als “stip op de horizon in 2025”  een vergaande 
samenwerking in de Liemers zien. Misschien denkt u waarom dan? Op de 
gemeenteavond van februari 2017 hebben we aangegeven dat de menskracht 
de beperkende factor zal gaan worden in onze gemeente. Wij denken dat het 
verstandiger is over samenwerking na te denken op het moment dat je als 
gemeente nog zelfstandig kan functioneren, dan te wachten tot dit niet meer het 
geval is. In het laatste geval rest je namelijk niet veel anders meer dan: of je aan 
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te sluiten bij een gemeente die je wilt opnemen, of je als gemeente op te heffen. 
Ik hoef u alleen maar de gemeente van Wehl te noemen om te laten zien dat dit 
nu al dicht bij plaatsvindt! Uiteraard streven wij er naar dit te voorkomen. Het 
eerstvolgende overleg met de gemeentes in de Liemers is eind februari. In een 
volgende SAMEN hoop ik u  daarover bij te kunnen praten. 

 
Op de winteractiviteit hadden we dit jaar twee 
interessante bijdrages. De eerste door Feije Duim, 
die ons een goed beeld gaf van de situatie van de 
kerken in Syrië en de tweede door Jan Wes, over 
diaconale activiteiten dichtbij in en rond Didam. In 
deze bijdrage van SAMEN wil ik de oproep van Jan 
Wes nog onderstrepen dat onze diaconie 3 personen 
bevat die allen voornemens zijn hiermee te stoppen. 
De diaconie en kerkenraad doen dus een dringend 

beroep op u om zitting te nemen in de diaconie om er zo voor te zorgen dat het 
diaconale werk voort kan gaan!  
 

Afsluitend iets over de Taizé-diensten in de veertigdagentijd. Vorig jaar zijn deze 
diensten in de zaal naast de Mariakerk gehouden. De taakgroep oecumene heeft 
voorgesteld deze diensten weer in de protestantse kerk te houden, omdat het 
houden van deze diensten in de voorgenoemde ruimte in de praktijk niet zo goed 
beviel. Daarnaast gaven verschillende gemeenteleden aan dat ze het aantal 
diensten wel erg veel vonden. Dit jaar zullen er twee vieringen zijn. Te weten 21 
februari en 21 maart. We horen graag van u hoe u deze diensten ervaren heeft. 
 

Johan Boelee 

 College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Opbrengst collecten 
31 december Eindejaarscollecte   € 71,40 
   Werk in eigen gemeente  € 57,37 
 

07 januari  Avondmaalscollecte – Syrië € 93,06 
   Algemeen diaconaal werk  € 45,60 
   Werk in eigen gemeente  € 37,36 
 

14 januari  De Regenboog Groep  €     148,60 
   Werk in eigen gemeente  € 35,09 
 

21 januari  Oecumene    € 69,85 
   Werk in eigen gemeente  € 42,90 
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28 januari  Catechese en Educatie  € 50,90 
   Werk in eigen gemeente  € 48,32 
 

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

Wim Kooijman 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2018  
Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ zijn alle gemeenteleden in de periode van 20 
januari t/m 3 februari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Het totaal 
toegezegde bedrag is om en nabij vergelijkbaar met vorig jaar; nog niet alle 
antwoordformulieren zijn ingeleverd. Meer hierover in de volgende ‘Samen’. 
 
Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan alle vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen en ophalen van 
de enveloppen. 

Kerkbalans 2018 
Stand januari    €   1.188,-- 

Kerkbalans 2017 
Stand januari 
Ontvangen, op toezegging: € 36.127,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €   2.675,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: € 38.802,-- 
 
Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2017 nog niet (geheel) hebben voldaan 
ontvangen in maart een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  

Eindejaarscollecte 2017 
Stand januari 
Totaal ontvangen:   €  1.070,-- 

Wim Kooijman 
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Richtlijn foto-, video- en filmopnamen 
 
In verband met het bezinnende karakter van kerkdiensten en speciale diensten 
en niet in de laatste plaats in verband met de privacy van personen, zijn 
bindende richtlijnen van kracht voor het maken van foto-, video- en filmopnamen 
in onze kerk. 

• Voor het maken van foto’s is altijd toestemming nodig van de Kerkenraad, 
overleg altijd vooraf. Zonder deze toestemming kan het maken van foto’s altijd 
worden geweigerd. 

• Per dienst/activiteit mag slechts één persoon foto’s maken. Moeten naast 
foto’s ook video-/filmopnamen worden gemaakt, geldt één persoon per 
activiteit. 

• Wees discreet, verstoor de dienst niet. Probeer afstand te houden en 
fotografeer vanaf de zijkanten of vanaf het balkon bij het orgel. 

• Maak video- en filmopnamen bij voorkeur vanaf een vaste opstelling/statief of 
vanaf het balkon bij het orgel. 

• Fotografeer zonder flits en gebruik geen video-/filmlampen. 

• Maak geen ‘close-ups’ van kerkgangers/bezoekers, beperk dit tot directe 
familie/opdrachtgevers. 

• Publiceer de foto’s niet via sociale media of internet, dit kan in strijd zijn met 
de privacy van personen. Met uitzondering van foto’s en opnamen van 
familie/opdrachtgevers. Houd hierbij dan wel rekening met de privacy van 
personen en niet-betrokkenen die in beeld komen op de achtergrond. 

 
N.B. Mocht het wenselijk zijn foto’s van activiteiten in en om onze kerk voor onze 
gemeenteleden te publiceren via de site PKN-didam.nl, kunnen de foto’s worden 
aangeleverd bij onze webmaster Arrie van der Vliet (webmaster@pkn-didam.nl). 
Hij zal de foto’s beoordelen op privacy-gevoeligheid en bruikbaarheid. Ook heeft 
de webmaster de bevoegdheid te beslissen over het aantal te publiceren foto’s. 
Het publiceren/delen van deze foto’s via sociale media en/of andere sites is niet 
toegestaan. 

Marijn de Kroon 
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College van Diakenen 

Begroting Diaconie over jaar 2018 
 
In de kerkenraadsvergadering van 25 januari 2018 is de begroting 2018 van de 
diaconie besproken en als volgt besloten: 
 

 Staat van baten en lasten  B 2018 

    

    

Baten onroerende zaken 2.900 

Rentebaten en dividend 4.700 

Bijdragen levend geld 1.800 

Door te zenden collecten 2.000 

Totale baten 11.400 

    

    

Lasten onroerende zaken 700 

Verplichtingen/bijdragen andere 
organen 900 

Kosten beheer en administratie 2.200 

Rentelasten 200 

Som van de exploitatielasten 4.000 

    

Diaconaal werk plaatselijk 5.100 

Diaconaal werk landelijk 900 

Diaconaal werk wereldwijd 4.200 

Saldo Fondsen en voorzieningen 0 

Overige baten en lasten 0 

Som diaconale werk en overige 
lasten 10.200 

    

Som der lasten 14.200 

    

Resultaat -2.800 

 
Gemeenteleden kunnen de uitvoerige begroting m.b.t. baten en kosten en een 
overzicht van vermogenspositie over de periode 2018-2022 inzien. Indien zij 
hiervan gebruik willen maken dan s.v.p. contact opnemen met één van de 
diakenen. 

Jan Wes 

Kerkinactie 

40-dagentijd 

Moedige moeders in Oeganda 
Het collecteproject in de 40-dagentijd is bestemd voor “moedige moeders in 
Oeganda“. Iedere zondag staat een ander aspect van het werk voor en door 
vrouwen in Oeganda centraal. Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese 
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. 
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Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden 
kinderen niet naar school en konden en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. 
 
Medewerkers van “Mothers‘Union”, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, 
bezoeken deze vrouwen en samen werken ze aan verbetering. Deze activiteiten 
zijn zeer succesvol. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker! 

Geen kinderarbeid in de textielindustrie 
De grote textielstad Tirupur (ofwel T–shirt city), in het zuiden van India, telt wel 
6000 kleding producerende bedrijven en 180 spinnerijen met meer dan 10.000 
kinderen in de knel. De meesten zijn, samen met hun ouders, naar de stad 
gemigreerd in de hoop op een beter leven. 
 
De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de 
textielindustrie en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer 
te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE 
doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. 
 
Ons Vastenpot-kerkje is in de 40-dagentijd bestemd voor uw gift voor het project: 
Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India. 
Het kerkje vindt u vanaf zondag 18 februari iedere zondag t/m zondag  
25 maart 2018 na de kerkdienst in de hal bij de uitgang van de kerk. 

Stuur een Paasgroet naar gedetineerden hier in Nederland 
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een 
project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant 
gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-
dagentijd campagne : “Onvoorwaardelijk liefde“. Ze praten 
erover en bedenken met elkaar hoe dat thema te verbeelden.  
Zo’n Paasgroet doet goed! De ontvangers realiseren zich dat 
er aan hen wordt gedacht. Dat mensen zich even inleven in 
hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die 
boodschap elk jaar opnieuw door te geven. 
 
Doet u mee? 

Vanaf  zondag 18 februari a.s. zullen we de kaarten aan u uitreiken! De 
Paasgroetenkaarten kunnen verzonden worden t/m donderdag 22 maart 2018. 
 

Namens Kerk in Actie 
Antoinette Makkinga 

Weggooien, dat doet u toch niet?  
 
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten, oude mobieltjes, cartridges en toners, 
buitenlands en oud Nederlands geld sparen. 
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Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude 
ansichtkaarten, postzegels en oude brillen? Zamel ze in voor het werk van Kerk 
in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie 
toekomst geven. 
Wat levert het op? 
 

 
 
U ziet, het is echt de moeite waard. 
Bij de ingang van de kerk staan bakjes waar u e.e.a. in kunt doen. 
We hebben al in het verleden een hoop ingeleverd, waarvoor hartelijk dank. 
Laten we deze bakjes ook blijven vullen voor Kerk in Actie. 
Dank, dank, dank… 

Klaas van Hamburg 
  
 
 
 
 
 
 

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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Geloven, hoe dan?  
Tijdens gesprekken met gemeenteleden gebeurt het wel 
dat er geloofsvragen naar voren komen. Het is nu 
eenmaal de ervaring van velen van ons dat het leven niet 
altijd gelijkmatig verloopt. Naast perioden waarin het 
moeiteloos gaat, alles meezit en je ’s avonds met een 
gerust hart gaat slapen, kennen we ook perioden waarin 
onrust, angst, boosheid of verdriet toeslaat. 
 
Zowel wanneer het je tegen zit als wanneer het leven je 
toelacht kun je bij je geloof worden bepaald. De één zal 
dan houvast vinden in zijn geloof, terwijl bij de ander op zo’n moment de twijfel 
toeslaat. Heb ik geloof nodig om mijn leven te kunnen leiden? Helpt het me 
verder in mijn goede, maar vooral ook in mijn slechte dagen? Kan ik nog uit de 
voeten met wat mijn ouders mij hebben geleerd en wat me altijd in de kerk is 
voorgehouden? In hoeverre sluit de oude geloofstaal nog aan bij mijn eigen 
levenservaringen? Geef ik wel voldoende invulling aan mijn geloof? Waar is 
God? Geloof ik eigenlijk nog wel? 
 
Wanneer je die twijfel bij jezelf bemerkt, kan dat ertoe leiden dat geloven steeds 
meer naar de rand van je leven verdwijnt óf dat het je aanzet om op zoek te 
gaan naar nieuwe invulling en nieuwe verwoording. Want wat is geloven nu 
eigenlijk en op welke manier kan het van betekenis zijn in je leven? 
Volgens dominee Stephan de Jong (boek: Christelijke spiritualiteit voor 
beginners) is geloven niet: 

• Je handtekening zetten onder een aantal dogma’s, zodat het verwordt tot een 
versteende waarheid. 

• Het prijsgeven van  je gezonde verstand. 

• Een systeem. Jezus was het oneens met religieuze leiders die wetten boven 
de mensen stelden. 

• Een groepscultuur, waarin je je gedraagt als een mak schaap. 

• Het denken hoger stellen dan het doen. God wordt niet zichtbaar in deze 
wereld wanneer zijn grondpersoneel het af laat weten. 

• Een juk met dwingende voorschriften. 
 
Op zijn best is geloven: 

• Het besef dat het leven, zoals het zich voordoet, niet het laatste woord heeft. 

• Dankbaar zijn voor het ‘oude huis’ (de geloofstraditie) dat je onderdak 
verschaft, maar ook de vrijheid nemen het zo in te richten dat je je er thuis 
kunt voelen. 

• Rust kunnen vinden zodat tegenslag je niet compleet onderuit haalt. 

• Het toelaten van de onrust, omdat waarheid  geen bezit blijkt te zijn. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47vzou_PYAhVjKcAKHS7bAa0QjRwIBw&url=https://www.salsaventura.nl/de-kracht-van-het-stellen-van-vragen/&psig=AOvVaw3CsGs9RAjXAB9gP6850VqW&ust=1516981784704328
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• In vertrouwen op weg gaan, je aan het Leven overgeven. Er is geen garantie 
en controle over de weg of het doel. 

• Een relatie met God aangaan zonder egocentrische voorwaarden, zodat er 
geen sprake is van dwang, manipulatie of verplichting. De liefde van de ander 
mag ontvangen worden als een kostbaar geschenk. 

 
Wellicht zijn bovenstaande punten, of een aantal daarvan, voor jou herkenbaar. 
Misschien roept het ook vragen op. Ik hoop dat je dan niet in je eentje met je 
vragen rond blijft lopen, maar er over in gesprek wilt gaan. Een zoektocht 
aangaan en elkaar daarin bevragen levert dikwijls meer wijsheid op. 
Ik zie reacties dan ook graag tegemoet. 

Meinie Visser 
m.visser@pkn-didam.nl 

 

Taizé-vesper in de 40-dagentijd 
 
 

Op Aswoensdag 14 februari tot Pasen breekt de vasten- of wel de 40-dagentijd 
aan als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.  
In deze periode wordt er op woensdagavond 21 februari en op woensdag  
21 maart een Taizé-viering gehouden van 19.00-19.30 uur in de protestantse 
kerk aan de Torenstraat in Didam. 
 
We zingen samen Taizé-liederen, luisteren naar wat de Schrift ons zegt en we 
bidden. We nemen de tijd om ons te bezinnen, nieuwe wegen te zoeken en 
(wellicht ook) om te vasten. We keren ons naar binnen om met Pasen te kunnen 
opstaan in het Licht.  
U bent van harte uitgenodigd om in deze oecumenische dienst mee te zingen, te 
bidden en stil te zijn.  

Feike Tiel Groenestege 
 

Van de kinderkerk 
 
De dagen worden alweer heel voorzichtig iets langer, het blijft elke dag een klein 
beetje langer licht ... het prille begin van de lente is al voelbaar. 
Op de eerste zondag na de carnaval zullen we van start gaan met ons 
kinderkerk project: ‘Mijn hart in beweging’ 
 
We laten ons leiden door de verhalen uit Kind op zondag, waarbij we onszelf 
telkens opnieuw de vraag stellen: Waar gaat het verhaal over, wat raakt mij, 
welke emotie hoort daarbij en kom ik hiervan ook in beweging? 

mailto:m.visser@pkn-didam.nl
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Hoe merk je nou dat verhalen binnenkomen en wat voel je dan? We zoeken en 
proberen dan vervolgens een brug te slaan naar het leven van alle dag, waarbij 
de familie, sport en schoolverhalen goede handreikingen kunnen zijn voor kleine 
gesprekjes. 
 
We werken de eerste 3 zondagen aan een mooi knutselwerk, wat met Pasen 
een mooie plek in de kerk zal krijgen. 
 

• 18 februari Jezus in de woestijn, zonder mensen om 
zich heen.  
Wie zorgt er dan voor Hem? Wie wordt de baas over 
zijn gedachten?  
Door wie laat jij je leiden in ‘de woestijn’? 
Hoe kom je in je oude vorm terug als het thuis of op 
school allemaal even anders gaat dan eigenlijk de 
bedoeling is? 
 

• 25 februari Jezus op de berg. Jezus spreekt in witte kleding. Er voltrekt zich 
daar op die berg een mysterie wat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. 
Tja, zulke momenten wil je vasthouden..vastleggen, in materie, zodat het nog 
eens terug te ‘pakken’ is.  
Jezus echter vraagt om verder kijken en om wijsheid en het voorlopig voor 
zichzelf houden van deze indrukwekkende gebeurtenis. 
Mooie momenten, ook in een kinderleven, sommige vertel je, sommige 
bewaar je.. Maar je draagt ze mee op je levensweg. 
 

• 11 maart 5 broden en 2 vissen. Het zeer bekende verhaal. Al vaak op vele 
manieren uitgelegd. Natuurlijk zijn Delen, Dankbaarheid en Vertrouwen de 

sleutelwoorden, maar waarom toch een kind? 
Er waren toch volwassenen genoeg aanwezig 
om met al hun kennis een goede oplossing 
voor het ontstane probleem te vinden? 
Misschien was de onbevangenheid van een 
kind, dat gewoon kwam met wat het had, wel 
voldoende om uit te delen tot iedereen 
verzadigd was..  

Ik hoop dat de kinderen zich van grote waarde zullen gaan voelen na deze 
zondag (!!). 
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• 25 maart Palmpasen. Op deze zondag staan we stil bij het touw waaraan de 
ezel is vast gemaakt. Het wordt zo duidelijk aan de leerlingen 
gezegd dat ze het touw los moesten maken. Op het eerste 
oog zou je zeggen, ja natuurlijk! Hoe kunnen ze anders de 
ezel ooit bij Jezus brengen!?? 
Los komen van het touw waaraan je vast zit, op weg naar 
verlossing. Vorig jaar spraken we met Pasen over 
BEVRIJDING. Alle knopen uit het touw.. We gaan samen van 
gedachten wisselen wat bevrijding voor ons is.. Ook 
knutselen we een mooie kaars.. en gaan hiermee  
HET LICHT VAN PASEN TEGEMOET. 

 

We wensen elkaar bijzondere zondagen toe! 
Namens de kinderkerkleiding 
Desiré Wenting 

Groothuisbezoek 
 
Maandag 19 en dinsdag 20 maart willen we een groot huisbezoek organiseren 
voor sectie 1 en 2. De samenleving verandert. Veel van wat vroeger gewoon 
was, is dat nu niet meer. Ook de kerk en haar plaats in de samenleving 
verandert. Op deze avond willen wij samen nadenken over wat dat voor ons 
persoonlijk betekent. Wat betekent de kerk voor ons persoonlijk, waar word ik blij 
van? Wat kan naar de zolder? Wat heb ik nodig van de kerk voor mijn 
geloofsleven? Wat heb ik te bieden? De avonden worden begeleid door onze 
kerkelijk werker Meinie Visser. Alle huishoudens in sectie 1 en 2 ontvangen nog 
een schriftelijke uitnodiging, daarin kunt u aangeven of uw voorkeur naar de 
maandag of de dinsdag uitgaat. Ook kunt u aangeven of u eventueel gastgezin 
zou willen zijn. 

Namens de taakgroep Pastoraat, 
Arrie van der Vliet en Meinie Visser 
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Kerk van de toekomst... 
 
  

het is niet goed 
  dat de mens alleen is! 
  samen ben je pas 
  'geheeld'.... 

 
VEERTIGDAGENTIJD 
vraagt om een ander levensritme, 
is een tijd om even stil te staan, 
om je heen te kijken, 
om je te concentreren 
op signalen van hoop! 
Is dat een zoektocht? 
Het vraagt om stilte-momenten, 
in ons, om ons heen! 
Het is ook een tijd van inkeer, 
concentratie, 
op onze manier van leven, 
omgang met elkaar, 
gevoelige ogen en oren  
voor tekenen van hoop! 
Of overweeg je, samen of alleen 
hoe je een medemens hoop geeft. 
En we speuren , op weg naar PASEN 
naar de medemens, 
die verlangt naar  hoop. 
  

de gezindheid van Jezus Messias 
 opent ons de ogen voor alles  
 wat strijdig is met Gods  erbarmen, 
 in een wereld  waarover de nacht valt 
 .... 

omdat zij slachtoffer worden voor wie hun 
gezag misbruiken. 

 
 

 
 

 
Signalen van hoop 
zijn veelal klein, haast onopvallend! 
 

Voor het station van Arnhem worden op een 
zaterdagmorgen tulpen uitgedeeld. 

 'Achterhoekse' tulpen.  
Een man, zit naast zijn koffer en speelt op 
zijn fluit. 
Voorbijgangers gooien een muntje in de 
koffer. 

 En dan....die kleine jongen, 
 dansend aan de hand van zijn moeder, 
 zwaaiend met de pas-gekregen tulp! 
 Hij ziet de man!  
 Hij kijkt hem aan! 
 Hij gooit de tulp in de koffer! 
 

Dat is toch een signaal van hoop! 
 
 Afzien van jezelf omzien naar de ander! 
 

Dat maken de Koptische  christenen, 
nu zo vervolgd, zichtbaar. 
 
Achter hun kerk staat/stond een bakkerij. 
Er wordt elke dag vers brood gebakken. 
Een mand met vers brood wordt voor de kerkdeur 
neergezet! 
Wie wil, kan een broodje meenemen 
om iemand te troosten, 
of omdat je honger hebt! 
Kerk voor de toekomst? 
 
Tekenen van hoop zijn veelal klein. 
Je moet er gevoelige ogen voor hebben. 
We moeten elkaar daarop attent maken! 
Dan zie je soms, even al iets oplichten 
van de kerk  die groeit naar de toekomst toe, 
die staat in het opstandingslicht!. 

     

Käti van Bergen 
    ik herinner mij niet meer, 
    waar ik de kerk van de 
    Koptische christenen bezocht heb! 
    Ik weet nog en nog, 
    hoe indrukwekkend dat was!  
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Huisgemeentes 
 
In de landelijke kerk wordt intensief nagedacht over hoe gestalte te geven aan 
kleinschalige gemeenschappen, die samenkomen om te vieren, te leren en te 
dienen. In het bijzonder daar waar geen gemeente meer is. Aan de orde is het 
fenomeen “huisgemeente”. 
 
Het Nieuwe Testament kent feitelijk alleen de kleine (huis-) gemeente als vorm 
van christelijke gemeenschap. Huisgemeentes ontstaan daar waar geen 
zelfstandige gemeente meer is ten gevolge van krimp of waar kleine groepen 
nieuwe wegen gaan, grensoverschrijdend, vanuit een missionair verlangen om 
op eigen wijze vorm te geven aan een leven vanuit het Evangelie. 
  
Eén van de uitgangspunten bij Kerk 2025 / terugkeer naar de kern als een 
kompas voor kerkenraden (classis, synode) is als volgt omschreven: God is geen 
God van chaos, maar van vrede. Daarom wordt er gezocht naar contouren en 
helderheid hoe huisgemeentes in het geheel van het kerkverband moeten 
worden opgenomen. Opties zijn dat een huisgemeente onder 
verantwoordelijkheid staat van de classis of van een naburige gemeente. De 
huisgemeente wordt geleid door een commissie. Financiële zaken worden 
geregeld door de instantie die verantwoordelijk is.  
 
Er zijn nog een aantal vragen waar over nog gesproken moet worden. 

• Wat zijn de basistaken van een huisgemeente?  

• Wie mag er voorgaan (predikanten en preekconsenthouders)?  

• Moet er eigenlijk wel veel gereguleerd worden of is het beter om 
huisgemeentes te adviseren hoe e.e.a. ingericht zou kunnen worden? 

• Is een huisgemeente er juist voor laagkerkelijken? 
 

Al met al zijn er nog op alle vragen geen antwoorden. De synode gaat in de 
voorjaarsvergadering hierover verder in gesprek. 

Jan Wes 

Ontmoeting en Inspiratie 

Herhaalde aankondiging 
 
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. 
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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 mail-berichtje. 
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, 

Joop Mol 

Bij de buren 
 
In het Nederlands spraakgebruik komt het begrip ‘buren’ er altijd goed vanaf, 
denk maar aan die goede buur die beter is dan een verre vriend en het gras dat 
altijd groener is bij de buren. Dichter bij huis is goed ‘naoberschap’ heel 
belangrijk. Ook op kerkelijk gebied zijn goede buren heel belangrijk en zullen dat 
in de toekomst steeds meer worden. Op onze website (pkn-didam.nl) vindt u een 
drietal agenda’s in de rechterkolom. De bovenste zijn de komende kerkdiensten, 
daaronder de activiteiten in onze eigen gemeente en daaronder staat de agenda 
‘bij de buren’. Daarin vindt u aankondigingen van activiteiten in onze 
buurgemeentes in de Liemers, Zevenaar, Duiven en Westervoort en ook 
Didamse activiteiten die voor anderen interessant zijn staan erin. 
 
Zo staat er voor dinsdag 20 februari een spirituele film op het programma in 
Zevenaar, op donderdag 28 februari is er een avond met verhalen en liederen 
over de natuur, ook in Zevenaar. 
 
Op dinsdag 6 en 13 maart zijn er in Zevenaar twee avonden over christelijke 
meditatie, ‘Oorverdovende stilte’. Zaterdag 10 maart is er een spirituele 
wandeling in Westervoort. Dit is maar een selectie uit het volledige aanbod. Kijk 
voor het volledige aanbod op onze website. Voor meer informatie over een 
activiteit kunt u erop klikken. U krijgt dan nadere informatie met precieze plaats 
en tijd. Ook is het nodig voor sommige activiteiten om u van te voren op te 
geven. 
Mocht het een probleem zijn om ergens te komen, neem dan even contact op 
met mij, dan gaan we samen kijken of we een oplossing kunnen vinden. 
 

Arrie van der Vliet 
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All Together 
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Personalia 

Bedankje 
 
Dank jullie wel ! 
 
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken, die de laatste tijd zo warm met ons 
heeft meegeleefd. 
Dit geldt zowel tijdens de ziekte van onze dochter Evertine als rond de operatie 
van Lo. 
Het aantal kaartjes, telefoontjes, mailtjes, persoonlijke groeten en bezoeken en 
natuurlijk ook de bloemen uit de kerk hebben wij bijzonder gewaardeerd. 
We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. 
 

Lieve groeten van Hettie en Lo Zandbergen. 

Gedoopt 
• 04-02-2018 Nóra Júlia Rigo,  

dochter van Adorjan en Wilma Rigo-Blom, Doesburgseweg 12 
 

Geboren 
• 23-12-2017 Vigo B. Brandwacht, Hoge Witteveld 40 

zoon van Mark Brandwacht en Sanne van der Knijf 
 

Gevestigd 
• Mevr. K. Westphal,   de Els 6 
• Dhr. G. Bennink,    Lieve Vrouweplein 9A 

• Mevr. J. de Cloo – Wolsing,  Waverlo 20 
 

Verhuisd 
• Fam. Froon – Koppenol, van de Beuk 38 naar Muurbloemstraat 15 

 

Vertrokken 
• Naar Lathum,  Dhr. J. Garritsen, Smallestraat 37 A 
• Naar Zevenaar,  Dhr. C. Brons,   Lieve Vrouweplein 5 

• Naar Angerlo,  Dhr. T. Lemein,  Singel 64-12 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 maart 19:30 u. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
 
21 febr 19:00 uur Taizé-vesper in 40-dagentijd 

22 febr 19.30 uur Bespreking “De Heliand, een Christusgedicht” door 
   ds. J. Mol in de kerkzaal 
25 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Boonen, Dieren 
01 mrt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 
04 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
11 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. R. Baauw, Wichmond 
14 mrt 20.00 uur Taakgroep oecumene - kerkhuis 
18 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 

21 mrt 19:00 uur Taizé-vesper in 40-dagentijd 

 

Agenda bij de buren 
 
Alle activiteiten 'bij de buren' staan ook op onze website (www.pkn-didam.nl); door op de 
activiteit te klikken is ook altijd meer informatie over de activiteit te vinden en ook de precieze 
plaats en tijd van de activiteit en of het nodig is om zich vooraf op te geven. 

 

20 febr 19.30 uur Spirituele film Dekaloog (Zevenaar) 
28 febr 20.00 uur Gery Groot Zwaaftink: Natuur-lijk (Zevenaar) 
06 mrt 20.00 uur Oorverdovende stilte (1e avond) (Zevenaar) 
10 mrt 10.00 uur Spiritueel wandelen - Schenkenschanz (Westervoort) 
11 mrt 10.00 uur Kerkenpad (Zevenaar) 
13 mrt 20.00 uur Oorverdovende stilte (2e avond) (Zevenaar) 
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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 18-2, 25-2, 11-3, 25-3, 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 20-5,  
7-5, 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 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, 
mail: a.van.der.vliet@gmail.com 

Inloopochtend  
Meulenvelden 

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

Wanneer 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  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 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 7-3, 4-4, 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

tel:228006
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