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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 

 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer!   
 

           Uit het Liedboek 634 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 24 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 25 maart t/m zondag 29 april 2018 

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

25 maart 2018 – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. W. Onderwaater, 

Aalten 
Collecte : Kerk in Actie - Moeders in Oeganda 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 50:4-7, Marcus 14:1-15:47 

29 maart 2018 – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel  (zittende viering), 
  ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Lezingen : Exodus 12:15-20, Johannes 13:1-15 

30 maart 2018 – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Lezingen : Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42 
 

31 maart 2018 
15.30 uur : Paasviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

31 maart 2018 – Stille Zaterdag 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar, m.m.v. All Together 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : nog niet bekend 

01 april 2018 – Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen,  
  m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 25:6-9, Johannes 20:1-18 
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08 april 2018 – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 26:1-13, Johannes 20:24-31 

15 april 2018 – 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Kerkdiensten in Meulenvelden 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Kinderkerk : Roos de Kroon 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Micha 4:1-5, Johannes 21:15-24 
 

22 april 2018 – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. D. van Loo, 

Amersfoort 
Collecte : Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Ezechiël 34:1-10, Johannes 10:11-16 

29 april 2018 – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 4:32-40, Johannes 15:9-17 
 
03 mei 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, Mariaviering, 
  r.-k. voorganger 
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 Rondom de kerkenraad 

De volgende stap 
 
Op de kerkenraadsvergadering van 1 maart heeft de kerkenraad een voorlopig 
beleidsplan en een voorlopige profielschets vastgesteld. Beide zijn samen-
gesteld op basis van de inbreng van de klankbordgroep. De kerkenraad heeft op 
een aparte bijeenkomst prioriteiten aangegeven. Dit was nodig, omdat er veel 
meer wensen zijn dan we kunnen realiseren.  
 
De volgende stap is nu de afstemming van het concept beleidsplan en de 
profielschets met u als gemeente. Dit zal plaatsvinden op 5 april 2018 in de 
protestantse kerk aan de Torenstraat, aanvang 19.30 uur. U bent van harte 
welkom en we hopen vele van u daar te ontmoeten. Het concept beleidsplan en 
profielschets zullen beschikbaar zijn via de website en middels een geprinte 
versie, ter inzage in het kerkgebouw. Na de gemeenteavond hopen we het 
beleidsplan en de profielschets op de kerkenraadsvergadering van 12 april vast 
te stellen.  
 
Zoals al op de gemeenteavond van  
februari 2017 was gemeld, moeten we er 
rekening mee houden, dat een nieuwe 
predikant pas eind dit jaar of misschien 
volgend jaar zal beginnen. Gelukkig 
hebben we ds. Joop Mol bereid gevonden 
om tot het eind van dit jaar aan onze 
gemeente verbonden te willen blijven. We 
zijn Joop hier bijzonder erkentelijk voor.  
 
Ik wil nog even terugkomen op de oproep voor diakenen in de vorige SAMEN. 
Het kan zijn dat u denkt “dat zou ik wel willen doen mits… .en ik weet niet of dat 
mogelijk is”. Of “ik kan pas vanaf… beginnen”. Laat deze aarzelingen geen 
reden zijn om eens het gesprek aan te gaan. Vervolgens kunnen we kijken wat 
er kan. Vaak blijkt er meer mogelijk te zijn dan we vooraf denken. Misschien wilt 
u wel, maar niet alleen. U mag natuurlijk altijd iemand meenemen. Kortom: zet 
de volgende stap en laat van u horen, u bent nodig.  

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Onderhoud kerk 
In de week van 19 maart begint de schilder aan een opknapbeurt van de 
binnenkant van de kerk. O.a. deuren en kozijnen zullen worden voorzien van een 
nieuw laagje verf. 
 
Op dit moment werkt het CvK ook aan een meerjarenplan en een daaraan 
gekoppelde begroting voor groot onderhoud aan de kerk, met name gebaseerd 
op een rapport van de provinciale monumentencommissie. 
Plan en begroting zullen door het CvK worden voorgelegd aan de Kerkenraad op 
12 april 2018. Daarna zal het CvK u verder informeren. 

Jet de Lange 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

1 april – Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Zet kinderen aan het kliederen 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter 
schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich 
in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een Bijbelverhaal 
ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze 
hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit 
eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en 
buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. 
JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke 
ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met 
tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en 
help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden. 
 

22 april – Eredienst en Kerkmuziek 
Zingen en bidden op de adem van de getijden 
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in 
ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere 
muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het 
aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden 
gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. 
Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen 
meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een 
gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt en 
dagelijks de Bijbel leest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk 
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ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te 
geven. 
 
 

Opbrengst collecten februari 
 
04 februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat €       138,81 
   Werk in eigen gemeente   €         75,80 
 
11 februari Avondmaalscollecte – Syrië  €   29,65 
   Missionair Werk    €   25,95 
   Werk in eigen gemeente   €   17,24 
 
18 februari Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €   83,85 
   Werk in eigen gemeente   €   48,45 
 
25 februari Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €   91,30 
   Werk in eigen gemeente   €        35,61 
 
 
 

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. 
 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2018 
Tot en met 26 februari is een totaal bedrag toegezegd van € 39.446,-- 
Een mooi resultaat en een stijging ten opzichte van vorig jaar.  
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden voor hun toezegging en aan al de 
vrijwilligers die het veldwerk hebben verricht. 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 24 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen vanaf 2013. 
 

 
 

Kerkbalans 2018 
Stand 26/2 
Ontvangen, op toezegging: €  13.303,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €         78,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: €  13.381,-- 
 

Kerkbalans 2017 
Stand 12/2 
Ontvangen, op toezegging: €  36.392,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €    2.675,-- 
Totaal ontvangen tot nu toe: €  39.067,-- 
 

Eindejaarscollecte 2017 
Stand 12/2 
Totaal ontvangen:   € 1.125,-- 

Wim Kooijman 
 

Actie Kerkbalans 2013 – 2018 – Toezeggingen

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Aantal aanschrijvingen: 292 287 307 307 310 329

Geen toezegging / niet ingeleverd: -53 -61 -67 -69 -57 -47

Aantal toezeggers: 239 226 240 238 253 282

 € 1,00 t/m  € 50,00 101 97 99 95 96 114

 € 51,00 t/m  € 100,00 39 32 42 43 46 54

 € 101,00 t/m  € 200,00 39 41 38 40 49 48

 € 201,00 t/m  € 300,00 25 21 25 24 26 29

 € 301,00 t/m  € 450,00 16 15 15 13 11 15

 € 451,00 t/m  € 700,00 10 13 13 15 17 15

 € 701,00 en meer 9 7 8 8 8 7

Totaal toegezegd: 39.446 37.626 39.984 39.867 42.759 43.113
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 College van Diakenen 

Toelichting collecte Kerkdienst Meulenvelden 
Op zondag 15 april zal de collecte bestemd zijn voor het in stand houden van de 
oecumenische kerkdiensten, die maandelijks worden gehouden in 
Meulenvelden. Ds. Joop Mol zal dit jaar voorgaan in de Protestantse diensten. 
De afgelopen jaren heeft ds. Käti van Bergen deze diensten geleid. 
De opbrengst van de collectes is niet voldoende om het gezamenlijk 
koffiedrinken te bekostigen. De diaconie vindt de ontmoeting met elkaar na 
afloop van de dienst heel belangrijk en wil met deze collecte een steentje 
bijdragen aan dit sociale gebeuren. 
De ouderen van Didam zullen u dankbaar zijn voor uw gift. 
 
De collecte wordt door de Diaconie verdubbeld. 

Nees Biemond 

Kerk in Actie 

Solidariteitsmaaltijd op 13 maart 2018 in Meulenvelden 
 
Al vele jaren wordt de sobere maaltijd georganiseerd i.s.m. de werkgroepen 
MOV en Kerk in Actie. Ook dit jaar was het weer een geslaagde maaltijd. Nees 
Biemond, Lucy Vermeulen, Lieuwe Verhaag en Antoinette Makkinga hebben 
onder het wakend oog van Paulina van Grol, het snijwerk verricht en daar heeft 
Paulina een overheerlijke soep van gemaakt! 
 
Thema voor deze sobere 
maaltijd: wat kom je als mens, 
vrijwilliger aan praktische en 
culturele problemen tegen als 
je een nieuwkomers gezin 
begeleid? Mevrouw Annèt 
Lammers gaf ons daar wat 
meer duidelijkheid over! 
 
Verdere medewerkers aan 
deze maaltijd waren diaken 
Theo Reuling, diaken Jan Wes en de organist Rolf Zandbergen. Wat ons betreft 
een geslaagde sobere maaltijd. Onze dank gaat ook naar die vrijwilligers van 
Meulenvelden, die jaar in jaar uit de zaal voor ons in orde brachten. 
  

Namens de werkgroep Sobere Maaltijd Kerk in Actie, 
Antoinette Makkinga 
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Van het pastoraat 
De afgelopen tijd was vrij druk voor het pastoraat. Een aantal leden van onze 
gemeente verbleven in het ziekenhuis. Gelukkig mochten sommigen alweer naar 
huis. Voor allen geldt dat een ziekenhuisopname altijd een tijd van grote 
onzekerheid is, juist in zo’n situatie mogen wij elkaar nabij zijn. Als de situatie 
daarom vraagt, zal ook onze tijdelijke dominee ds. Joop Mol pastorale zorg 
verlenen. Ook kerkelijk werker Meini Visser en de andere leden van het 
pastorale team bezoeken gemeenteleden, die dat nodig hebben. Het pastorale 
team hoeft het gelukkig niet alleen te doen, we ontvangen ook veel signalen dat 
ook gemeenteleden naar elkaar omkijken. Dat is heel goed en eigenlijk helemaal 
in de geest van hoe Jezus het ons voorgeleefd heeft. Als pastoraal team 
proberen wij zoveel mogelijk onze “voelsprieten” uit te steken om daar waar 
nodig pastorale hulp te bieden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als 
uzelf of een bekende hulp of een goed gesprek nodig heeft.  
 

Het pastorale team heeft wel versterking nodig. Anna van de Velden gaat medio 
maart het team verlaten i.v.m. een verhuizing naar elders. We danken Anna voor 
het vele werk dat ze verricht heeft voor het pastorale team. Mocht u mensen 
weten die u geschikt acht of wilt u het zelf proberen, aarzel niet om eens contact 
op te nemen met één van de leden van het team of met ondergetekende. We 
zoeken geen theologisch onderlegde praters, maar mensen die een goed 
gesprek van hart tot hart niet uit de weg gaan en mensen een luisterend oor 
willen bieden, maar ook eerlijk durven zeggen dat ze ook weleens twijfelen of het 
niet zeker weten.  
 

Al eerder in de SAMEN is de noodzaak tot samenwerking van de protestantse 
gemeenten in de Liemers ter sprake gekomen. Ook op pastoraal gebied is er 
samenwerking. Natuurlijk niet in de zin dat pastoraal medewerkers uit Didam in 
Westervoort pastorale zorg gaan verlenen. Maar we kunnen wel heel veel van 
elkaar leren en ideeën uitwisselen. Afgelopen 5 maart was een bijeenkomst in 
Westervoort waar door vertegenwoordigers van Westervoort, Rijnwaarden, 
Zevenaar, Duiven en Didam gesproken werd over hoe elk pastorale zorg 
invulde. Vooral het teruglopende aantal vrijwilligers en hoe daarmee om te gaan 
bleek in alle gemeenten te spelen. Wat pastoraat betreft zien we mogelijk 
samenwerking vooral in scholing van pastorale medewerkers en het uitwisselen 
van ervaringen en ideeën voor nieuwe pastorale initiatieven. Een volgende 
bijeenkomst is gepland voor het najaar, hier in Didam. 
 

Nu hoop ik niet te somber te klinken, want zo voelen we ons als pastoraal team 
zeer zeker niet. We weten ons geholpen en gedragen door de gebeden van 
velen, maar bovenal door de belofte van nieuw leven in het licht van het komend 
Paasfeest. 
 

Met een hoopvolle groet, 
Arrie van der Vliet 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Op 15 februari 2018 is het verjaardagsfonds weer bijeen geweest. 
Het is toch iedere keer weer geweldig wat de dames en heer weten op te halen.  
Over de afgelopen maanden –sinds oktober 2017 – is een bedrag van € 538,20 
ingezameld. Dus dat is weer een mooi resultaat.  
 
Het verjaardagsfonds vormt een aparte post in de begroting en het geld wordt 
apart gehouden in de administratie. Daardoor kan het CvK het geld verbinden 
aan een specifiek project of doel, in overleg met het verjaardagsfonds vast te 
stellen. Nu staat herstel van het binnenplaatsje op de rol. 
 
Hartelijk dank Janny Horjus, Dinie Hndriksen, Dies/Ap Folmer, Ammy Heijerman, 
Aukje Westenberg en Rein Mintjes voor alle inspanningen. 
 
In de vergadering heeft Ammy Heijerman aangegeven te stoppen met het werk 
voor het verjaardagsfonds. Na ruim 42 jaar (!) vond zij het tijd om te stoppen. Het 
CvK dankt Ammy voor haar jarenlange inspanning voor onze gemeente. Ammy 
heeft gelukkig een waardige opvolgster: Nel Blom. Wij vinden het heel erg fijn, 
dat zij dit werk van Ammy wil overnemen. Van harte welkom in het 
verjaardagsfonds! 
 
Het verjaardagsfonds komt opnieuw bijeen op 14 juni 2018 om 19.00 uur, in de 
kerk. 
            Jet de Lange 

Om stil van te worden...... 
 
In de dienst van 21 januari heb ik bij het moment voor de kinderen een kort 
verhaal verteld. Na afloop gaven diverse aanwezigen aan zich erdoor 
aangesproken te weten. Het geeft iets weer van de reden waarom we in een 
viering hoog op willen geven van Gods' bewogenheid om ons mensen. Met 
name in het optreden van Jezus zien we iemand, die anderen begrijpt en voor ze 
opkomt. Een troostvolle nabijheid. Dan nu het verhaal. 
 
Een boer had enkele jonge hondjes, die hij wilde verkopen. Hij schilderde een 
advertentie op een bord met de tekst: '4 puppy's te koop' en zette dit aan de kant 
van de weg. Net toen hij de laatste spijker in het bord sloeg, werd hij aan zijn 
overall getrokken. Hij keek in de ogen van een kleine jongen. 
 
'Meneer', zei de jongen, 'ik wil één van uw puppy's kopen'. 'Wel', zei de boer, 
terwijl hij met zijn hand achter in zijn nek wreef, 'deze hondjes hebben heel 



13 

goede ouders en kosten aardig wat geld'. De jongen liet even zijn hoofd hangen. 
Toen stak hij zijn hand in zijn broekzak en haalde er wat geld uit en liet het aan 
de boer zien. 'Ik heb twee Euro en vijftig cent, is dat genoeg?' De boer lachte en 
schudde met zijn hoofd. 'Maar is dat dan wel genoeg om er naar te mogen 
kijken?', vroeg de jongen hoopvol. 'Zeker', zei de boer en hij floot een deuntje. 
'Dolly', riep hij. Uit het hondenhok op het erf rende Dolly naar de boer toe, 
gevolgd door vier hondjes, wit en bruin gekleurd. De kleine jongen drukte zijn 
gezicht tegen het hek en zijn ogen straalden.  
 
Terwijl de honden naar het hek toe kwamen, zag de 
jongen nog iets bewegen net buiten het hok. Die 
puppy was helemaal bruin en zichtbaar kleiner dan 
de anderen. 
Op zijn achterpootjes gleed het kleintje vooruit en 
hobbelde op een onhandige manier richting het hek. 
Het kon de anderen niet bijhouden. 
 
'Ik wil die graag hebben', zei het kereltje, terwijl hij naar het waggelende hondje 
wees. De boer knielde naast de jongen en zei: 'Ik denk dat je deze echt niet wil 
hebben. Het zal nooit in staat zijn om te rennen en te spelen, zoals andere 
honden kunnen'. Toen deed de jongen een stap achteruit, reikte naar beneden 
en begon een broekspijp op te rollen. Terwijl hij dat deed werd gaandeweg een 
stalen beugel zichtbaar, die vastzat aan een speciaal gemaakt schoentje. 
Toen keek hij de boer en zei: 'Weet u meneer, ik kan zelf ook niet zo goed 
rennen en springen en hij heeft iemand nodig die hem begrijpt'. De boer kreeg 
tranen in zijn ogen, bukte zich en pakt de kleine bruine puppy op. Hij hield hem 
heel voorzichtig vast en gaf hem aan de jongen. 'Hoeveel kost deze?', vroeg hij. 
'Niets', zei de boer, 'hij is voor jou. Er is geen prijs voor liefde'. 
 
Kort en goed: er is een wereld vol van mensen die iemand nodig hebben, die ze 
begrijpt. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen, 

ds. Joop Mol 
 
 

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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Stille Week 
 palm-passiezondag 
 we lopen de STILLE WEEK binnen 
 met de profeten, Jesaja, het volk van 

God 
 met Jezus en zijn discipelen, 
 met profetische mensen, 
 de eeuwen door..... 
 Zij, allen, gaan op weg, 
 tot op de dag van vandaag 
 door donker en dood 
 naar LICHT en LEVEN! 
 GA! 
Er loopt een scheur door  
deze zondag, 
palm-passie zondag 
van vreugdevolle intocht 
naar 
het begin van de uittocht. 
Die scheur wordt al zichtbaar, 
als Jezus twee van zijn leerlingen 
oproept een ezel los te maken, 
te bevrijden uit gebondenheid, 
zoals Jezus tijdens zijn leven 
keer op keer tastbaar maakt. 
Om bij stil te staan, 
tijdens de stille week! 
 
De STILLE WEEK, 
waar Jezus, één uit het joodse volk 
zich verloren gaf. 
En toch.... 
voor ieder mensenkind 
voor ieder van ons   
in elke nacht van macht en overmacht, 
al die innerlijk verscheurde mensen, 
jongeren, ouderen, ja kinderen, 
meegesleurd door ontreddering, 
misbruikt, verdriet, verbijstering. 
Of het licht van PASEN 
hen nog bereiken kan, 
aanzet tot bevrijd leven? 
Om bij stil te staan, 
tijdens de stille week! 
 
En ik lees(zing) nog eens 
het mooie lied van Jan van Opbergen 
put hoop uit de woorden: 
 Om goed te weten dat wij 
 zijn geroepen tot vrede 
 om niet verloren te zijn 
 aan alleen maar dit heden 
 om op te staan 
 nieuwe wegen te gaan 

 is deze dag ons gegeven! 
  melodie Lof zij de Heer! 
De stille week, stemt toch tot nadenken. 
Misschien wel elke dag! 
Kunnen we wel zo'n rust-moment vinden? 
De gebeurtenissen, vaak diep ingrijpend, 
neerleggen voor Gods aangezicht? 
 
Dan herinner ik mij een jonge vrouw 
met een drukke baan, druk gezin, 
en toch, 
zij maakte tijdens de STILLE WEEK, 
ruimte voor inkeer. 
Zij nam elke avond deel aan het 

avondgebed, de stilte! 
Anderen zoeken de stilte,  
als kleine gemeenschap, 
aan het begin van de gespreksgroep, 
begin van de vergadering 
of voorafgaand aan het delen van brood en 

wijn, 
bij iemand thuis, 
een zieke of oudere! 
 
STILLE WEEK 
Wij zijn toch geroepen 
om  mensen, die ons pad kruisen, 
scheuren hebben opgelopen, 
gekwetst zijn, 
onrecht is aangedaan, 
nabij te zijn, 
los te maken 
uit gebondenheid, 
al kost het ons wat, 
tijd, energie, creativiteit 
om maar iets te noemen 
soms heel veel! 
Dat wij in de stilte de komende week, 
het onrecht dat ons bereikt, 
dag aan dag, 
ons oefenen, 
de geschonden mens, 
die ons pad kruist, 
nabij te zijn, op te richten, 
vol liefde! 
 Moge het hier 
 een schuilplaats zijn 
 voor kleinen en groten 
 een werkplaats van vrede en recht, 
 een voorhof van ruimte en rust. 
 
  
Niek Schuman (Ingezonden door Käti van Bergen)
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Voltooid leven 

Scriba van de PKN over “voltooid leven” 
(Gepubliceerd door PKN Nederland) 
 
In een brede kerk als de onze komt elke vraag die in de samenleving speelt naar 
voren in het pastoraat. Ook die van mensen die hun leven als voltooid zien. Het 
is niet goed die vraag weg te drukken. We moeten ons ertoe verhouden, meer 
dan dat we gelijk een antwoord hebben. 
 
In de Bijbel vinden we aanknopingspunten die ons verder helpen. Voor mij is dat 
psalm 31, die wordt toegeschreven aan koning David. Zijn leven verloopt in 
ellende. 'Zuchtend slijt ik mijn dagen, ik ben afgedankt als gebroken aardewerk', 
zegt hij. Dat is heftig, dat is een hele existentiële kwestie. 
 
David vraagt niet hoe hij dit af kan handelen, of hij er een einde aan mag maken. 
Nee, David zegt: mijn tijden zijn in Uw hand. Dat vind ik een prachtige zin. In de 
nieuwe vertaling staat dat zijn lot en zijn leven in Gods hand zijn. Daar spreekt 
overgave uit. Want dat is de grote vraag: ben jij diegene, die de regie over alles 
in eigen hand neemt, of ken je iets van overgave? 
 
Het idee dat we zelf de regie voeren tegenover het leven, maakt me zeer 
terughoudend over dit voorstel voor hulp bij voltooid leven. We zijn wel 
verantwoordelijk voor veel dingen en we grijpen in, op allerlei manieren. Maar 
het leven is een geschenk, het is door God gegeven. Je kunt niet zomaar zelf 
bepalen dat je leven voltooid is en dat je ermee stopt. 
 
Deze wet is het verkeerde antwoord op wezenlijke vragen. Ik vrees dat die als 
een boemerang gaat werken. Dat mensen denken: ik ben 75, ben ik de 
samenleving tot last? Al in de Middeleeuwen werd gezegd dat er een kunst is om 
te leven, maar ook een kunst om te sterven. Zijn we die kunst om te sterven een 
beetje kwijtgeraakt? En dan bedoel ik niet precies het doodgaan zelf, maar ook 
de moeite van de laatste levensfase. Dat je probeert het daarin uit te houden. 
Dat is niet makkelijk. Het vraagt veel van de mens zelf, maar ook van de 
omstanders. Die kunnen onbarmhartig zijn, mensen laten zitten, omdat ze hen 
toch alleen maar horen klagen. Geef niet op, dat is ook een appèl aan de 
samenleving. 
 
Tegenover regie zetten wij: relatie. Het is nooit: ik alleen, op mezelf. Ik kan wel 
denken dat mijn leven voltooid is, maar vinden mijn kinderen dat ook, vindt mijn 
man dat, mijn vrouw? En juist als mensen niemand hebben, dan weet de kerk 
zich geroepen naar mensen om te zien. De houding van de kerk zou een 
pastorale moeten zijn. We moeten naast iemand gaan zitten, laat die zijn verhaal 
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doen. Blijf bij de ander, in die zin ben je een representant van God. 
 
Als er een wens is om hulp bij voltooid leven, kan je daar als pastor over 
doorpraten. Je mag zeggen hoe jij erover denkt. Maar je respecteert de keus van 
diegene die dood wil. We laten geen mensen in de steek, en we leiden ook hun 
uitvaart. 
 
De kerk staat niet tussen de mens en God. De mens is verantwoording 
verschuldigd aan God, niet alleen aan zichzelf. De Protestantse Kerk schrijft niet 
voor hoe het moet. Het is niet: als je het niet met ons eens bent, ben je geen 
christen. Maar ik kan wel zeggen dat hulp bij voltooid leven, voor zover ik het 
Evangelie versta, een stap te ver gaat. 
 

Bron: Dagblad Trouw, ingediend door Jan Wes 
  

Bezinningsavond 
 
Met het indienen van het artikel: Scriba van de PKN over “voltooid leven”, heeft 
Jan een actueel thema onder onze aandacht gebracht. Een veelomvattend 
thema ook, waarbij het eigenlijk onmogelijk is om er een vaststaande mening 
over in te nemen. Je kunt er pas iets meer over zeggen op het moment dat het je 
eigen leven raakt, wanneer je mensen binnen je directe kring ziet worstelen met 
het leven, of wanneer het jezelf betreft. 
 
Wil dit dan zeggen dat je tot die tijd de vraag over voltooid leven dan maar links 
moet laten liggen en er niet verder over na hoeft te denken? Natuurlijk kan dat 
een keuze zijn die je maakt. Het kan echter ook bijzonder zinvol zijn om je te 
laten informeren over al die aspecten, die een rol spelen bij dit vraagstuk, om zo 
meer inzicht te krijgen.  
 
Eén van de mogelijkheden daartoe is het bezoeken van de bezinningsavond  
‘Mogen we het leven als geschenk van God teruggeven?’. 
 
Mirjam Verschure, ritueel begeleider, zal deze bijeenkomst leiden.  
Datum: 10 april om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar. 
De kosten zijn €5,-. Te voldoen bij aanvang van de bijeenkomst. 
 
Deze avond is onderdeel van het programma Inspiratie, Ontmoeting en 
Bezinning van de protestantse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. 
Tot 31 maart kunt u zich opgeven via mij (m.visser@pkn-didam.nl) met 
vermelding of u vervoer ter beschikking heeft. Bij meerdere aanmeldingen kan 
vervolgens gekeken worden of het vervoer naar Zevenaar, desgewenst, 
gecombineerd kan worden. 
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Mocht u verhinderd zijn deze avond te bezoeken, maar u loopt wel rond met 
vragen over dit onderwerp, dan is er ook de mogelijkheid om een persoonlijk 
gesprek met mij aan te vragen. 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

 

Vorming en toerusting: 3 mei a.s. 

De laatste getuigen 
 
Onder deze titel wil ik aandacht schenken aan het leven en werk van Elie 
Wiesel. 
Hij is in het afgelopen jaar overleden. Als kind is hij met zijn vader naar een 
vernietigingskamp vervoerd. Als door een wonder ontkwam hij aan de gaskamer. 
Over zijn gruwelijke ervaringen kon en wilde hij aanvankelijk niet spreken of 
schrijven. Op aandrang van François Mauriac is hij daar uiteindelijk wel aan 
begonnen. Met tot gevolg aangrijpende weergaven van wat eigenlijk niet te 
bevatten is. 
 
Nu de generatie van overlevenden van de holocaust vrijwel niet meer onder ons 
is, moeten we de gedachtenis aan hen in bewustzijn houden. Ook al doet het 
pijn dit verschrikkelijke onder ogen te zien. Op de avond vóór de vierde mei 
zullen we met belangstellenden wat fragmenten lezen uit zijn indrukwekkende 
boeken en artikelen. 
 
Om voldoende teksten te vermenigvuldigen, wil ik vragen om u aan te melden. 
Dat kan op mijn mailadres: janjohannes1947@gmail.com of telefonisch. Mijn 
nummer is: 06-48345970 
 
De bijeenkomst wordt gehouden in de huiskamer van de kerk aan de 
Torenstraat. Op 3 mei a.s. Aanvang: 19.30 uur. Koffie of thee staat klaar. 
Weet u welkom! 
 
Hartelijke groeten, 

ds. Joop Mol 
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KerkTV: even bijpraten 
Het is alweer even geleden, dat we iets schreven over kerkTV. Inmiddels draaien 
we alweer bijna een jaar, vanaf Palmzondag 2017 kunt u alle kerkdiensten 
terugkijken! Het experimentele stadium is inmiddels wel voorbij.  
 
De uitzending zelf en alles er omheen is vrijwel volledig 
geautomatiseerd, mogelijk gemaakt door YouTube en 
Google. De bediening van de camera wordt gedaan door 
een klein team (Wim, Anneke, Gijs en Arrie). Reguliere 
kerkgangers kijken niet meer op als er iemand in de kerk 
zit die meer aandacht voor de mobiele telefoon dan voor 
de kerkdienst lijkt te hebben: dan wordt de camera bediend; dit kan van overal 
waar internet is, dus ook vanuit de kerkbank. We zoeken nog een definitieve 
plaats voor de camera. De huidige plaats op de balustrade is zeker in het vroege 
voorjaar met een laagstaande zon die bijna recht in de camera schijnt niet 
ideaal.  
 
Uit vele reacties blijkt dat we inmiddels een vrij vaste kring van kijkers hebben. 
We weten ook dat dit gemeenteleden zijn, die heel graag zelf naar de kerk 
zouden komen, maar door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn en die op 
deze manier toch een heel directe band met onze kerk kunnen onderhouden. 
 
Om kijkers nog meer te betrekken bij de diensten, sturen we sinds een paar 
weken op vrijdagavond een mail met de orde van dienst van de komende 
zondag rond. Behalve de orde van dienst kunnen we nog andere informatie in de 
mail zetten, zoals informatie over de collecte of een foto van de bloemschikking 
in de veertigdagentijd. Ook links naar de rechtstreekse uitzending en naar de 
afgelopen 4 diensten staan in deze mail. De gegevens van de orde van dienst 
komen van onze organist Rolf Zandbergen, die ze op zijn beurt ontvangt van de 
voorganger. Rolf zet deze gegevens in een elektronische agenda die b.v. ook 
zichtbaar is op onze website. Als u, telkens vanaf vrijdag, klikt op de kerkdienst 
in de rechterkolom op onze website krijgt u deze orde van dienst ook te zien. 
 
Automatische programma’s van, alweer Google, zorgen ervoor dat deze 
gegevens in de mail naar onze kerkTV abonnees komen. Als u ook deze mails 
wilt ontvangen of voor alle andere vragen of opmerkingen, stuur een mailtje naar 
kerktv@pkn-didam.nl.  
Ook als u naar kerkTV wilt kijken maar niet weet hoe dat moet, neem gerust 
contact met ons op, dan gaan we met u zoeken naar een oplossing. 
 
Hartelijke groet namens het team van kerkTV, 

Arrie van der Vliet 

mailto:kerktv@pkn-didam.nl
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Ontwikkelingen bij SAMEN 
De redactie van SAMEN wil u op de hoogte brengen van enige ontwikkelingen 
die op komst zijn. 

De bemensing 
Allereerst gaat er in de samenstelling van de redactie een wijziging komen.  
Giny Hagen, met op de achtergrond Jan, en Ria van Hamburg, met op de 
achtergrond Klaas, gaan stoppen met hun bijdrage in de redactie van SAMEN. 
De kronieken hebben niet een exacte registratie bijgehouden, maar zeker meer 
dan 30 jaar hebben zij in de redactie meegewerkt. Ongelofelijk, wat een inzet! 
Wij zullen in de vergadering van 25 april afscheid van hen nemen. In ieder geval 
ook hier al: Giny en Ria heel veel dank voor jullie bijdrage! 
 

We hebben gelukkig vervanging kunnen vinden. Marianne Blom gaat 
meedraaien bij het lezen, beoordelen en corrigeren van de ingekomen kopij, 
terwijl Teus en Lies Beijer zich gaan inzetten bij het klaarmaken van de boekjes 
voor de bezorging. Marianne, Lies en Teus van harte welkom!! 

De distributie 
Bovenstaande ontwikkeling heeft de redactie van SAMEN nog eens met de neus 
op de feiten gedrukt. Vooral bij de distributie zijn we afhankelijk van veel 
enthousiaste bezorgers, maar een aantal daarvan is al aardig op leeftijd. Om te 
voorkomen dat we in de toekomst bij de bezorging in de problemen komen, wil 
de redactie een proef gaan starten met het distribueren van SAMEN via e-mail. 
 

We willen dat als volgt aanpakken:  

• Er zijn binnen de redactie van een beperkt aantal mensen e-mail adressen 
bekend. Deze mensen zullen op korte termijn benaderd worden met de vraag 
of dit adres gebruikt mag worden voor SAMEN. 
Met de reacties als gegeven, zal er ingaande 
de SAMEN nr. 4, begin mei, een proef gestart 
worden, waarbij voor deze bekende adressen 
de SAMEN per e-mail en op papier, bezorgd 
wordt. 

• De redactie zal de ervaringen evalueren en 
als alles goed verloopt zal met ingang van 
januari 2019 de bezorging van de papieren 
versie vervallen voor degenen, die een e-mail 
versie ontvangen. 

• De redactie zal de tweede helft van 2018 ook gebruiken om de e-mail 
adressen van meer ontvangers van SAMEN te verzamelen. Het gebruik 
hiervan zal altijd in overleg met de betreffende mensen gebeuren. 

 

Hopelijk kunnen we dan de gedrukte oplage van SAMEN wezenlijk verminderen. 
Dit maakt dat we minder afhankelijk zullen zijn van de beschikbaarheid van 
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bezorgers en, ook niet onbelangrijk, de kosten voor drukken en postverzending 
zullen dan lager worden. Hoe meer mensen van de e-mail versie gebruik gaan 
maken, hoe groter de voordelen zullen zijn. 
 
Namens de redactie, 

Dick Schep 

 

Palmpasenbrunch 

 

De kinderen van de Kinderkerk en de  

jeugd van de Jeugdkerk nodigen u uit! 

 
De leden van de Kinder- en Jeugdkerk organiseren op zondag 25 maart a.s.  
na de Kerkdienst een  

 Palmpasenbrunch  
waarbij u van harte wordt uitgenodigd. 

We zien uit naar een grote belangstelling zodat we er een  
  gezellige maaltijd van kunnen maken. 

Ook wanneer u die ochtend niet in de gelegenheid bent onze kerk  
 te bezoeken, bent u uiteraard van harte welkom!! 

  
 Namens de Kinder- en Jeugdkerk, 
          Desiré, Jan en Pieter Jan 
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Inloopmiddag 
  
Ondanks het slechte weer aan het begin van de middag waren we toch met  
ca. 20 aanwezigen en hadden een gezellige middag met elkaar. 
Daar we dit jaar een vroege Pasen hebben, is besloten om nog een middag te 
organiseren en wel op 26 april. 
 
Ds. Joop Mol zal dan ook aanwezig zijn om een bijdrage aan deze middag te 
leveren. Dit is dan de laatste middag van dit seizoen en zien we in september 
wel weer verder. 
 
Een goede Paasgroet voor iedereen en tot 26 april. 
  

Jan Hagen 
0316-223357 

Dodenherdenking 
 
Het Oranjecomité Didam organiseert in samenwerking 
met  het Oranjecomité van Nieuw-Dijk en Loil en met de 
taakgroep Oecumene van de gezamenlijke  kerken op 4 
mei a.s. om 18.45 uur de jaarlijkse ceremonie in verband 
met de Dodenherdenking voor de gevallenen in de 2e Wereldoorlog en tijdens 
Vredesmissies. 
 

De ceremonies vangen op het genoemde tijdstip aan in Waverlo, Meulenvelden, 
met de ingang aan de Kerkstraat. Dit jaar wordt tevens deelgenomen door de 
kinderen van de basisschool de Toorts, leerlingen van het Liemers College 
locatie Didam en muziekvereniging De Club Didam. 
 
Na de herdenkingsbijeenkomst in Waverlo gaan we middels een stille tocht naar 
het Monument der Gevallenen op het Lieve Vrouweplein. 

 
Het thema is dit jaar: ‘het jaar van het verzet’. 
Op het moment dat de copy van deze SAMEN 
wordt ingeleverd en wordt samengesteld, is het 
programma nog niet bekend. Houdt u zich via de 
plaatselijke publicaties op de hoogte. 

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2018 
website: www.oranjecomitedidam.nl en mail: info@oranjecomitedidam.nl 
 
Met een hartelijke groet, 
          Pieter Jan van den Berg  
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Bij de buren 
 
Zaterdagmiddag 28 april is het zover! Elly en Rikkert komen in de Samen op 
Wegkapel achter het gemeentehuis in Duiven. 
 

  
 
Op deze eerste middag van de meivakantie is elk kind van 4-12 welkom! Wel 
begeleid door een (groot)ouder of buur (18+). Dan zingen Elly en Rikkert, 
bijgestaan door Rainbow de Duif, uit eigen repertoire alle bekende liedjes. Maar 
ook onbekendere liedjes over kinderen in de knel. Zoals over kinderen in andere 
landen, waar ze soms hard moeten werken, nooit kunnen spelen of naar school 
kunnen. Door SAVE in Zuid-India wordt geprobeerd kinderen uit fabrieken te 
halen en met ouders tot andere oplossingen te komen, zodat kinderen naar 
school kunnen. Er wordt een optreden van 5 kwartier gegeven, tussen 14.30 en 
15.45 uur. Daarbij is er een collecte en wordt een kort verhaal over ‘kinderen in 
de knel’ gehouden. 
 
Dit optreden kost € 3,- en de kaartjes kun je bij ‘zingenindekerk.nl' bestellen. Niet 
te lang wachten met bestellen. Alle kinderen van 4-12 zijn welkom! Dus neem 
ook je klasgenootjes, buurkinderen, neefjes en nichtjes gerust mee. 
 
Rainbow zegt: ‘tot zaterdag 28 april!!’ Dat is de eerste dag van de meivakantie, 
meteen een mooie aftrap.  
          Ingezonden door Jan Wes 
 
 
  



23 

Personalia 

Bedankje 
 
Van de familie Plomp ontvingen we een kaart met de volgende tekst: 

 
Geachte Gemeenteleden, 
 
Wij vonden het fijn dat ook jullie als gemeente jullie oud-
gemeentelid 
 
Aart Willem Plomp 
 
tijdens de dienst op 21 januari 2018 hebben herdacht. Wij 
willen u allen danken voor uw medeleven. 
 
Fie Plomp en kinderen. 
 

 

Gevestigd 

 
• Mevr. Y. te Dorsthorst – Miechels,  Schweitzerstraat 12 
• Mevr. I. Hendriks,     de Meidoorn 20 

• Mevr. J. de Feijter,    Leeuwerikstraat 47 

• Mevr. J. Wijnen,     de Pontilaan 2 
 

Vertrokken 

 
• Naar Wehl,     dhr. H. Vellekoop,        Timp 9 
• Naar Terborg, mevr. J. van Reemst – Velthorst, Komweg 29 
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Agenda 

 
25 mrt 10.00 uur Palmzondag- Dienst van Schrift en Gebed – 
  mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 

29 mrt 19.30 uur Witte Donderdag - Dienst van Schrift en Tafel – 
  ds. J. Mol, Gaanderen 
30 mrt 19.30 uur Goede Vrijdag - ds. L. den Besten, Zevenaar 
31 mrt 15:30 uur Paaskerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
31 mrt 21.30 uur Paasnachtdienst – ds. L. den Besten, Zevenaar 
01 april 10.00 uur Pasen - dienst van Schrift en Gebed – 
  ds. J. Mol, Gaanderen 

04 april 20:00 uur Oecumenische Bijbelkring 
04 april 20:00 uur Gespreksgroep 40+ 
05 april 19:30 uur Gemeenteavond over beleidsplan en profielschets 
08 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
  mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 
15 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  ds. K. Bakker, Doetinchem 

22 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. D. van Loo, Amersfoort 
29 april 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 

03 mei 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 
 

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. 

 
10 april 20.00 uur   Mogen we het leven als geschenk van God teruggeven?  
                               (Zevenaar) 
28 april 14.30 uur   Optreden Elly en Rikkert (Duiven) 
29 april 00.00 uur   Kerkenpad - (Duiven) Tijd nog niet bekend. 
05 mei  10.00 uur    Spiritueel wandelen - Millingen (Westervoort) 

   

https://www.pkn-didam.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2018/04/10/2917/107/mogen-we-het-leven-als-geschenk-van-god-teruggeven-zevenaar?Itemid=1&filter_reset=1
https://www.pkn-didam.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2018/04/28/3689/107/optreden-elly-en-rikkert-duiven?Itemid=1&filter_reset=1
https://www.pkn-didam.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2018/04/29/2914/107/kerkenpad-duiven?Itemid=1&filter_reset=1
https://www.pkn-didam.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2018/05/05/2930/107/spiritueel-wandelen-millingen-westervoort?Itemid=1&filter_reset=1
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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 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 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 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  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 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 4-4, 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

tel:228006
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          De redactie van SAMEN wenst U allen een gezegend Pasen! 
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