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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 april 2018 
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Voorwoord 

Het verhaal dat wij door willen geven 
 

Het verhaal dat wij door willen geven, 
is gerechtigheid, vrede op aarde; 

geloof en liefde - 
en hoop op een betere wereld. 

 
Het verhaal dat wij door willen geven, 

is gerechtigheid, vrede op aarde; 
geloof en liefde – 

en wie lijden, zij worden getroost. 
 

Het verhaal dat wij door willen geven, 
is gerechtigheid, vrede op aarde; 

geloof en liefde – 
en gevangenen komen weer vrij. 

 
Het verhaal dat wij door willen geven, 

is gerechtigheid, vrede op aarde; 
geloof en liefde – 

en de armen, zij leven weer op. 
  

Uit de bundel ‘Hosanna! Ecumenical Songs for Justice and Peace’ 

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

Periode zondag 6 mei t/m zondag 24 juni 2018 

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

06 mei 2018 – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Missionair Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 45:15-19, Johannes 15:9-17 

10 mei 2018 – Hemelvaartsdag 
Na het dauwtrappen op de fiets of wandelend, bent u van harte welkom in de 
kerk aan de Torenstraat. Ook wie niet fietst of wandelt, wordt van harte 
uitgenodigd deel te nemen. De koffie staat klaar om 9.30 uur 
10.00 uur : korte dienst met samenzang en lezingen,  
  ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 

13 mei 2018 – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. D.R. Juijn, Velp 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
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 : Exodus 19:1-11, Johannes17:14-26 

18 mei 2018 – Huwelijksviering Marianne Blom en Roel Kersjes 
Het huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend aan de Torenstraat. Die dienst 
begint om 13.30 uur. Na afloop is er aldaar gelegenheid het paar te feliciteren. 
Marianne en Roel wonen aan de Verheijstraat, op nr. 21. 
We wensen hen een vreugdevolle tijd toe in de aanloop naar deze heugelijke 
dag en veel geluk in hun verdere samenzijn. 
 

19 mei 2018 
15.30 uur : Pinksterviering in Meulenvelden, ds. J.J. Mol, 

Gaanderen 
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20 mei 2018 – Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen, 
  m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie - zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : Christien van der Vliet 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Genesis 11:1-9, Johannes 14:8-17 
 
Deze feestelijke dienst krijgt extra kleur door de doop van twee kinderen. 
De kinderen die gedoopt gaan worden zijn:  

• Shamira Catherine, dochter van Gert-Jan Broere en Donna Arsalem. Haar 
grote zus Jara is eveneens gedoopt in de kerk aan de Torenstraat. Het gezin 
woont in Helmond. 

• Vigo Benjamin, zoon van Mark Brandwacht en Sanne van der Knijff. Zij zijn 
samen met zoon Sef woonachtig aan het Hoge Witteveld, nr. 40, hier in 
Didam. 

27 mei 2018 – Trinitatus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Kinderkerk : Roos de Kroon 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 3:1-6, Johannes 3:1-16 

03 juni 2018 – 1e zondag na Trinitatus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Deuteronomium 26:5-11, Marcus 2:23-3:6 
 

07 juni 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J.J. Mol, Gaanderen 

10 juni 2018 – 2e zondag na Trinitatus 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Datema, Varsseveld 
Collecte : Stichting Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Rechters 1:1-6, Marcus 3:20-35 
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17 juni 2018 – 3e zondag na Trinitatus, overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kinderkerk 
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 : Ezechiël 17:22-24, Marcus 4:26-34 

24 juni 2018 – 1e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. H.G.T. Günther, Deventer, m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie - binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Kinderkerk : geen kinderkerk 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Job 30:15-26, 38:1, Marcus 4:35-41 
 

 Rondom de kerkenraad 

Gemeenteavond over het beleidsplan en profielschets predikant 
 

Afgelopen 5 april hebben we als gemeente het, toen nog voorgenomen, 
beleidsplan en de profielschets van een predikant voor onze gemeente 
besproken. De reacties van de aanwezigen waren positief en de profielschets 
werd als “logisch” ervaren en was herkenbaar. 
Voor de volledigheid zal ik het tot stand komen van het beleidsplan nog even 
schetsen.  
 

Onder leiding van ds. Zijstra is met een klankbordgroep het beleidsplan 
opgesteld. Op een aparte bijeenkomst van de kerkenraad is het beleidsplan 
besproken. Eén van de doelen van die bijeenkomst was om keuzes te maken. 
Het beleidsplan is zeer volledig en uitgebreid. Aan de ene kant is dat heel fijn, 
maar aan de andere kant kan het leiden tot verwachtingen die niet realiseerbaar 
zijn. Er moesten keuzes gemaakt worden en die keuzes zijn aan u, als 
gemeente, voorgelegd. De gemaakte keuzes hebben ook invloed op de 
profielschets. Daarom is het gehele pakket op de gemeenteavond besproken. 
Vervolgens zijn het beleidsplan en de profielschets op de kerkenraads-
vergadering van 12 april ongewijzigd vastgesteld. Op de gemeenteavond heeft 
ds. Zijlstra de stappen laten zien die nu volgen.  
 

1. Gemeenteleden kunnen namen voor de beroepingscommissie & 
predikanten noemen en deze kenbaar maken aan de scriba. 

2. Consulent: ds. Alle Jonkman (PG Zevenaar) zal het beroepingswerk 
begeleiden.  
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3. Kerkenraad stelt de beroepingscommissie samen. De consulent instrueert 
de beroepingscommissie. 

4. De kerkenraad onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking met een 
andere gemeente. Dit lijkt ons als kerkenraad verstandig, maar deze stap 
wordt ook nadrukkelijk door de classis / RCBB – bepleit bij kleine parttime 
vacatures. 

5. Advies inwinnen van het mobiliteitsbureau op grond van de profielschets. 
6. Opties:  

a) advertentie en sollicitatieprocedure 
b) zelf kandidaten benaderen (kan kortere route zijn) 

7. Beroepingscommissie advies naar kerkenraad 
8. Gemeentevergadering 
9. Beroep officieel uitbrengen na afkondiging & aflopen van bezwarentermijn. 
10. Neemt predikant/prop. aan  goedkeuring door classis 

 

U ziet dat ds. Jonkman van de gemeente Zevenaar ons zal begeleiden met het 
beroepingswerk. We zullen eerst stap 4 doen en niet stap 3, omdat de uitkomst 
van stap 4 effect heeft op stap 3. In het geval dat we het beroepingswerk samen 
met een andere gemeente doen, hebben we minder mensen nodig voor de 
beroepingscommissie. Op de gemeenteavond hebben we het volgende 
aangegeven. 

 
Met het afronden van het beleidsplan en de profielschets is ook een einde 
gekomen aan het werk van ds. Zijlstra in onze gemeente. Op de gemeenteavond 
hebben we hem bedankt en ook als gemeente afscheid genomen. We zijn  



8 

ds. Zijlstra erkentelijk voor zijn werk waarbij we niet alleen met het resultaat heel 
tevreden mogen zijn, maar zeker ook over de wijze waarop hij in onze gemeente 
werkzaam is geweest.  

Inmiddels heeft Arrie van der Vliet het beleidsplan 
en de profielschets met een begeleidende tekst 
op onze website gezet. Zodoende kunt u als 
gemeente, maar kunnen ook geïnteresseerde 
mensen van buiten onze gemeente, waaronder 
eventuele geïnteresseerde predikanten, hiervan 
kennis nemen.  
Tot nu toe hebben we als kerkenraad de planning 
van het geheel grotendeels in eigen hand gehad. 
We komen nu in een fase waarbij de snelheid 
van het beroepingswerk meer door anderen zal 
worden bepaald en waarbij het zich aandienen 

van een geschikte kandidaat waarschijnlijk bepalend zal zijn. 
Johan Boelee 

 

Groet van de interimpredikant 
 
Beste gemeenteleden, 
Mijn werk in Didam is op 15 april jl. tot een afronding gekomen. 13 maanden ben 
ik met plezier in de gemeente werkzaam geweest. Samen hebben we het nodige 
kunnen doen om een weg te vinden naar de toekomst toe. Ik wil iedereen 
hartelijk bedanken voor de medewerking en inzet. Ik denk daarbij ook zeker aan 
de leden van de klankbordgroep en de kerkenraad. Tevens aan al die andere 
mensen waarmee ik gesproken heb, die de moeite namen om op de bijpraat- en 
gemeenteavonden mee te denken. Ik heb genoten van de betrokkenheid, die 
jullie hebben getoond. 
 
Nu laat ik de gemeente weer los. Ik doe dat met veel vertrouwen. Er zit veel 
talent in de gemeente. Ik wens en bid dat het jullie allen persoonlijk en samen 
heel goed mag gaan. Veel vreugde in de dienst aan God, aan elkaar en de 
wereld. Ook veel wijsheid en zegen bij het vinden van een nieuwe predikant. Ik 
zal het vanaf de zijlijn, met veel belangstelling blijven volgen. 
 
Met een hartelijke groet aan u/jullie allen, 

Marcel Zijlstra 
 
 

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

Nieuwe privacywetgeving 

Algemeen: de AVG 
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
in werking. Dit is een Europese wet die voor alle lidstaten van Europese Unie 
regelt hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Deze AVG vervangt 
de (Nederlandse) Wet Bescherming Persoonsgegevens. Regelgeving ter 
bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op het 
mensenrecht/grondrecht van ieder mens op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en is neergelegd in Europese Verdragen en in artikel 10 van de 
Grondwet. 
 
De nieuwe verordening is geschreven vanuit een algemeen maatschappelijk 
kader en vindt haar aanleiding in de Googles en Facebooks van deze wereld. De 
kerken beheren echter een bijzonder domein: de vrijheid van godsdienst 
(eveneens neergelegd in Europese verdragen en in artikel 6 van de Grondwet). 
Dat heeft tot gevolg dat de kerken een bijzondere positie hebben gekregen in de 
AVG: 

• Zij mogen hun bestaande regelgeving op het terrein van 
gegevensbescherming blijven hanteren, mits zij deze toetsen aan de AVG en 
daarmee in overeenstemming brengen (een overgangsrecht als het ware). 

• Het verbod van artikel 9 AVG op verwerking van persoonsgegevens waaruit 
de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, geldt niet voor de 
kerkelijke gemeente (onder voorwaarden). Deze uitzonderingspositie moet 
wel met waarborgen omkleed zijn en die waarborgen moeten door de 
gemeente worden geregeld. Het verwerken van gegevens mag alleen maar 
als dat past binnen de activiteiten van onze gemeente, gericht op het 
gemeente-zijn en als de gegevens betrekking hebben op leden die regelmatig 
contact met ons onderhouden. Zij mogen niet zonder toestemming aan 
derden buiten onze gemeente worden verstrekt. 

Wat gaan wij er mee doen? 
Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alles wat te herleiden is (direct of 
indirect) tot één of meer personen, dus ook telefoonnummers, postcodes, of 
bepaalde persoonskenmerken. 
 
Ondanks het feit dat de kerk een bijzonder positie inneemt binnen de AVG, 
moeten wij in onze gemeente opnieuw nadenken over wat wij doen met het 
nemen van foto’s, het opnemen van kerkdiensten, het publiceren van gegevens 
in SAMEN, de inhoud van de wekelijkse mededelingen in de kerkdienst etc. etc. 
Het is als het ware een herijking van ons beleid op het gebied van privacy. 
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Een werkgroep bestaande uit de Jet de Lange (voorzitter CvK), Arrie van der 
Vliet (webmaster, coördinator pastoraat) en Wim Kooijman (LRP-beheerder voor 
onze gemeente), gaat zich buigen over het privacybeleid van onze gemeente en 
de aanpassingen die daarin moeten worden gedaan en de maatregelen die 
moeten worden genomen. De werkgroep zal voorstellen doen aan de 
kerkenraad. De werkgroep buigt zich over vragen als:  
 

• Welke gegevens worden verwerkt en wie kunnen daarbij? Wie is er 
verantwoordelijk voor? 

• Hoe zit het met de geheimhoudingsplicht, ook voor vrijwilligers? 

• Hoe informeren we de gemeenteleden? 

• Hoe gaan we om met het ongewenst lekken van gegevens? 

• Hoe gaan wij om met foto’s, video’s, persoonlijke informatie in SAMEN? 

• Wat staat er op onze website (namen, adressen, SAMEN, kerk-TV)? 
 

Jet de Lange 

Leden Registratie PKN 

 
Protestantse gemeente te Didam; leeftijdsopbouw per 15 april 2018. 

 

 

Leeftijd M V M+V %

0 – 9 8 7 15 3,5%

10 – 19 11 16 27 6,3%

20 – 29 9 16 25 5,8%

30 – 39 9 13 22 5,1%

40 – 49 19 25 44 10,3%

50 – 59 20 36 56 13,1%

60 – 69 30 37 67 15,7%

70 – 79 53 62 115 26,9%

80 – 89 19 30 49 11,4%

90 – 99 1 7 8 1,9%

Totaal 179 249 428 100,0%
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Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

6 mei – Collecte Missionair Werk 
Help de nieuwe kerk in Deventer. 
Vondst is een community van de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen met 
creatievelingen uit de stad geeft deze pioniersplek vorm aan een programma, 
dat draait om bezieling, creativiteit en vernieuwing. Samen met twijfelaars, niet-
weters, atheïsten en gelovigen gaat de community op zoek naar actuele vormen 
van kerkzijn. Ze neemt het goede mee uit het verleden, maar richt de blik op de 
toekomst. In kleinschalige, intieme events worden mensen tot stilte en reflectie 
uitgedaagd. In de kroeg worden verhalen uit de Bijbel en andere klassieke 
geschriften op literaire wijze besproken. Een eigentijdse vorm van spiritualiteit, 
die aansluit bij het dagelijks leven van de huidige generatie. 
 

20 mei – Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)  
Bijbelonderwijs op platteland in Bangladesh. 
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te 
worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun 
voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh 
(MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen 
en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo 
biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun 
inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel 
lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de 
zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP 
huiswerkbegeleiding en kinderkampen. 
Collecteer juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan 
ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. 
 

3 juni – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Bijenhouden biedt jongeren een toekomst. 
Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door de gruwelijke burgeroorlog 
die het land decennia lang teisterde. De sociale en economische ongelijkheid in 
het land zijn groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben 
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie 
Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bij 
voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de 
jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een 
onderneming starten. Ook leert de organisatie jongeren op te komen voor hun 
rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te 
verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil 
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het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in 
(mensen-) rechten. Maakt u dit mogelijk met deze collecte? 
 

24 juni – Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
Inloophuis als rustpunt. 
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. 
Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een 
rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een 
inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een 
spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse 
inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht 
Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in 
inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat, die klaarstaan voor 7.500 mensen 
die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen 
als plek waar mensen gezien en gehoord worden. 

Opbrengst collecten  
 
04 maart Avondmaalscollecte – Syrië  €       55,90 
  Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €       60,50 
  Werk in eigen gemeente   €       29,05    
 
11 maart Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €       80,50 
  Werk in eigen gemeente   €       44,20 
 
18 maart Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €       82,96 
  Werk in eigen gemeente   €       46,52 
 
25 maart Kerk in Actie – Moeders in Oeganda €       95,80 
  Werk in eigen gemeente   €       48,50 
 
29 maart Avondmaalscollecte – Syrië  €       37,60     
  Algemeen diaconaal werk   €       39,35 
     
01 april Jeugdwerk (Jop)    €     102,22  
  Werk in eigen gemeente   €       83,02     
 

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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Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2018 
In de maand mei ontvangt u van ons een brief met het verzoek om een bijdrage 
te geven aan de Solidariteitskas.  
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt  
€ 5,-- afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage?  
Alvast hartelijk dank. 

Kerkbalans 2018 
Stand 16/4/2018 
Toegezegd    € 40.896,-- 
Ontvangen     € 18.490,-- 

Kerkbalans 2017 
Stand 16/4/2018 
Toegezegd    € 39.811,-- 
Ontvangen     € 40.739,-- 
 
Toegezegd, niet ontvangen: €      520,-- 

Wim Kooijman 

 College van Diakenen 

Nieuws over Project Heilig Avondmaal collecte 

Syrische kerken als Bakens van Hoop 
 
Wat kan de kerk doen in Oost-Ghouta in Syrië? 
 

Vanaf maart wordt  Oost Ghouta, een enclave net buiten Damascus, beheerst 
door elkaar beconcurrerende milities, waaronder zeer extreme groepen die 
betrokken waren bij Al Qaida.  Ruim 20.000 strijders vormen een coalitie tegen 
de Syrische overheid. Over en weer bestoken ze elkaar, waarbij aan beide zijden 
burgerslachtoffers vallen. Ondanks internationale oproepen tot een staakt-het-
vuren of een gevechtspauze, gaat de strijd in alle hevigheid door. Duizenden 
gezinnen lopen groot gevaar. 
 
Kerk in Actie werkt in Oost-Ghouta met lokale kerken en partnerorganisaties die 
doen wat ze kunnen om de families te helpen. Het merendeel van de bewoners 
in het getroffen gebied heeft toevlucht gezocht in één van de duizend 
ondergrondse schuilkelders. Er is geen eten of drinken. Vrouwen en kinderen 
zijn doodsbang. 
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Het is moeilijk om mensen in dit gebied zelf hulp te bieden. De kerken staan wel 
klaar, net als andere hulporganisaties, maar moeten wachten tot toegang wordt 
gegeven tot het gebied. Wel zijn de kerken actief in aangrenzende plaatsen om 
mensen op te vangen. Hiervoor is uiteraard geld nodig. Daarom wil de diaconie 
deze kerken financieel ondersteunen om getroffenen te helpen. 

Een gebed voor Oost Ghouta 
 

Heer, wij bidden U voor mensen in Oost Ghouta en in Damascus, 
die gebukt gaan onder bombardementen en mortierinslagen. 
We bidden voor hen die vrezen voor hun leven. 
Voor de kinderen in Oost Ghouta die niet weten hoe ze aan eten of drinken 
komen. 
Wijs ons wegen Heer, wijs ons wegen om hulp te bieden. 
Zegen hen die klaar staan om met gevaar voor eigen leven hulp te verlenen. 
In Jezus naam, 
Amen 

Toelichting voor de collecte van 10 juni 2018 
 

Op 10 juni wordt de collecte gehouden voor de Stichting Betuwe Wereldwijd. 
 

Het werk bij de Stichting bestaat uit het inzamelen en opknappen van gebruikte 
gereedschappen, naaimachines , breimachines, fietsen en computers. Dat wordt 
gedaan met mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke 
beperking, vrijwilligers en (langdurig) werklozen). Ook vluchtelingen dragen hun 
steentje bij. De opgeknapte goederen worden verzonden naar opleidingscentra 
en andere organisaties in ontwikkelingslanden.  
 
Bijvoorbeeld: in Ghana zet een organisatie zich in voor een brede doelgroep 
jonge vrouwen, die naailes krijgen. Hiervoor worden naaimachines ingezameld. 
In Uganda verlaten kinderen de school als zij gemiddeld 13 jaar oud zijn. Daar 
worden voor jongeren opleidingen verzorgd voor het maken van kleding, 
timmerwerk en het verkrijgen van monteurs- en computervaardigheden. Voor 
deze projecten is nog veel geld en oefengereedschap nodig. 
 
Voor verdere informatie bezoek: de website van de Stichting Betuwe Wereldwijd.   
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. De diaconie zal de opbrengst 
verdubbelen. 

Nees Biemond secr. 

Kerkinactie 

Themadienst “ Vluchtelingen “ 
Zondag 27 mei zal er een themadienst gehouden worden over het onderwerp 
“Vluchtelingen”. De heer R. Baauw uit Wichmond (u wel bekend), die ook 
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werkzaam is in het vluchtelingenwerk, zal in deze dienst voorgaan. De 
vluchteling staat in deze dienst centraal. 
 
Dagelijks worden wij via de media geconfronteerd met verschrikkelijke beelden 
van duizenden vluchtende mensen, die proberen een beter bestaan te krijgen in 
vooral Europese landen. Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen, maar 
we kunnen vluchtelingen die naar Nederland komen wel helpen door 
persoonlijke steun en aandacht te geven bij het opbouwen van een nieuw 
bestaan. Hierbij is de taal het allerbelangrijkste. De beste manier om Nederlands 
te leren is door de omgang met Nederlanders. 
Wij moeten vluchtelingen wel een kans geven! 
 

Het belooft een prachtige dienst te worden! Wij rekenen op u allemaal! 
 

Namens de werkgroep Kerk in Actie,  
Antoinette Makkinga 

Tegeltjeswijsheid 
Bij het bezoeken van ouderen kom ik mensen tegen 
die vol verbazing naar hun eigen hoge leeftijd kijken. 
“Hoe is het mogelijk dat ik al zo oud ben, terwijl het 
van binnen niet zo voelt!” (Hierbij hoeft het niet uit te 
maken of men kampt met lichamelijke gebreken of 
dat de gezondheid relatief  weinig te wensen 
overlaat.) Bij genoemde uitspraak valt de dagelijkse 
beleving van de leeftijd niet samen met het getal 
daarvan. In deze kijk op leeftijd zit daarmee iets 
dubbelzinnigs. 
 

Jo Wijnen, een 79 jarige columnist van dagblad De 
Gelderlander, heeft deze dubbelzinnige kijk ook bij zichzelf bemerkt. Hij schreef 
er op 17 april jl. het volgende over: “Je bent op zekere leeftijd nooit helemaal 
meer in overeenstemming met jezelf. Je innerlijk spoort niet meer met je jaren. 
Je kunt de ouderdom van anderen precies invoelen, maar die van jezelf niet. Je 
denkt dat er nog altijd iets van je jeugd  in je aanwezig is, wat de dokter en de 
psycholoog er ook van zeggen. Eigenlijk ben je, ondanks je jaren, leeftijdloos. 
Alleen bij anderen klimmen de jaren. Jij blijft wie je bent.” 
 

Is het o.a. dat gevoel van leeftijdloosheid wat het voor mensen zo lastig kan 
maken om het ouder worden, en daarmee ook de toenemende lasten van de 
ouderdom, te dragen? Natuurlijk is hier geen eenvoudig, eensluidend antwoord 
op te geven. Daarvoor zijn mensen en hun situaties te verschillend. Waar we 
echter niet verschillend in zijn is dat we ballast, die op onze schouders drukt, 
kwijt willen raken of in ieder geval verminderen. Nu las ik een suggestie van  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyu6e8dLaAhVJy6QKHXZ2BmwQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/293437731948635890/&psig=AOvVaw2_GRRqDJ-XoyUzOs5DBhFR&ust=1524658384362890
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ds. E. Th. Thijs (Als de jaren gaan tellen, blz. 119) die daarbij zou kunnen 
helpen: 
 

“Op momenten waarop u tegenslag of leed in uw leven ervaart, vergelijkt u 
zichzelf dan eens met een tafeltje, dat ingelegd is met mozaïektegeltjes. Elk 
tegeltje heeft een eigen kleur en een eigen naam: werk, kleinkinderen, leegte, 
verlies, man, kennis, teleurstelling, pijn, verdriet, boosheid, scheiding, 
ontspanning, vreugde, gezelschap, vriendschap ……. enz. Waar het nu om gaat 
is deze tegeltjes uit elkaar te houden. Probeer de kleuren niet in elkaar te laten 
overvloeien. Dus wanneer u bijv. met het tegeltje ‘ontspanning’ bezig bent, zal 
het helpend zijn wanneer u dan niet tegelijk denkt aan het tegeltje ‘teleurstelling’ 
of ‘verdriet’. Probeer bij het tegeltje te blijven waar u mee bezig bent. Dit vergt 
oefening en doorzettingsvermogen maar het kan leiden tot meer ruimte in het 
hoofd en een positievere blik op het leven. Natuurlijk zal dit niet altijd lukken en 
dat is begrijpelijk. Wanneer leed je overkomt, dan is de kans groot dat voor 
langere tijd alle tegeltjes dezelfde kleur krijgen. De kunst is echter om dan toch 
te proberen de kleuren weer uit elkaar te halen en de kleur van het leed terug te 
brengen naar het tegeltje met de naam ‘leed’. En dan kan het gebeuren dat een 
mens, ondanks alle tegenstrijdigheid die van binnen gevoeld wordt, mag ervaren 
dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden. Welk leeftijdsgetal er 
ook bij hoort.” 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

Van de redactie 

Afscheid van Giny Hagen en Ria van Hamburg 
In de redactievergadering van 25 april hebben we speciaal aandacht besteed 
aan het afscheid van de  redactieleden 
Giny Hagen en Ria van Hamburg.  
Gezien de staat van dienst van Giny en 
Ria hadden we de vergadering feestelijk 
aangekleed en werd er van beide dames 
afscheid genomen met een bloemetje. 
Het zal binnen de redactie zonder hen 
wel even wennen zijn. De vergaderingen bij 
Giny thuis waren, naast productief, ook 
altijd heel gezellig en we werden goed 
voorzien van koffie, koek en (fris)drank. 
Het verzendklaar klaar maken van de boekjes gebeurde meestal bij Ria thuis. 
Ondanks dat hun echtgenoten Jan en Klaas niet in de redactie zaten, werden 
ook door hen de nodige hand- en spandiensten verricht. Giny, Ria, Jan en Klaas, 
hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
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Samenstelling redactie 
Vanaf nu bestaat de redactie uit: Dick Schep (voorzitter), Anneke Ketterink, 
Magda Kooijman (secretaresse), Henk Boender, Marianne Blom, Teus en Lies 
Beijer. 
Binnen de redactie hebben we de volgende rolverdeling: 

• Anneke verzamelt de kopij en bereidt deze voor om in de redactievergadering 
te bespreken. 

• Dick stelt het boekje definitief samen en verzorgt de communicatie naar de 
drukker. 
(In deze twee rollen zijn Anneke en Dick elkaars vervangers) 

• De kopij wordt in de redactievergadering gelezen en gecontroleerd door Dick, 
Anneke, Magda, Henk en Marianne. Gecontroleerd in de zin van spelling, 
doublures tussen stukjes en relevantie. 

• Het adressenbestand voor SAMEN wordt bijgehouden door Henk. Hij zorgt 
ook voor de etiketten. 

• Het klaarmaken voor het rondbrengen gebeurt door Teus, Lies, Magda en 
Henk. 
 

We hebben ook nog twee correctoren buiten de redactie, die de definitieve 
versie nog op spelling controleren. Dit zijn Arja Schep en Wim Kooijman. 
 
Voor het rondbrengen zijn er een groot aantal (20+) vrijwilligers, die we ook, 
namens alle kerkleden, heel dankbaar zijn voor hun inzet.  

Proef verzending per e-mail 
Zoals we in de vorige SAMEN reeds gemeld hebben, gaan we met ingang van 
deze SAMEN van start met een proefverzending via e-mail. Een beperkt aantal 
mensen heeft zich daarvoor opgegeven. De komende maanden zullen we deze 
proef uitbreiden om in het vierde kwartaal een beslissing te nemen over of we dit 
definitief maken en in welke vorm. De redactie houdt zich aanbevolen voor 
commentaar (e-mail: publiciteit@pkn-didam.nl). 
 
Namens de redactie van SAMEN, 

Dick Schep 

Groot huisbezoek 
 

Op 19 maart 2018 was er groot huisbezoek bij de familie Steenblik onder leiding 
van Meinie Visser. Er waren 8 leden van onze gemeente aanwezig. Het gesprek 
ging o.a. over: Gemeenschap zijn en blijven in een tijd van secularisatie. Over 
verantwoordelijk voor elkaar zijn in woorden en daden. Over samen dingen 
delen. Het was een inspirerende avond, met dank aan de familie Steenblik. 

Wim Locher 

mailto:publiciteit@pkn-didam.nl
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Oaver Diem 2018 
Donderdag 19 april jl. werd weer de jaarlijkse ledenvergadering van de O.V.D. 
(Oudheidkundige Vereniging Didam) gehouden, waar na de pauze aan de 
auteurs het nieuwe jaarboek “Oaver Diem 2018” werd uitgereikt. 
Als gastauteur begonnen en nu als vaste auteur, vind ik het belangrijk dat ook de 
stem van de betrekkelijk kleine Protestantse gemeenschap wordt gehoord in de 
vorm van artikelen over gebeurtenissen, specifiek voor onze Protestante 
gemeente en uit vroeger tijden. Het nieuwe jaarboek ligt ter inzage op de 
leesplank in de hal van onze kerk, met daarin o.a. het wel en wee over de 
toenmalige Protestantse Mariakerk, vanaf ±1870 tot en met 1955. 
Ik wens u veel leesplezier en voor sommigen een stukje herkenning! 
 Herman Makkinga 

Het dilemma 
 

Woord & Weg, het inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland 
heeft een vaste rubriek, waarin de lezers worden uitgenodigd om over een 
bepaald onderwerp verder na te denken. 
 
Hier een kleine opsomming van de gepubliceerde thema’s: 
 

• Zijn protestantse kerkdiensten te wit? 

• Kleine feestdagen te klein voor de kerk?  

• Verplichte coaching voor ambtsdragers? 

• Pastoraal huisbezoek passé? 

• Naar nieuwe vormen van verbinding? 

• Diaconaat is het gezicht van de kerk? 

• Een leek die preekt? 

• Moet de kerk worden opgeleukt? 

• Predikant: een schaap met vijf poten? 
 
Over elk thema geven 4 “deskundigen” een mening. De standpunten zijn zeer 
verschillend, zodat ze slechts een bijdrage leveren aan hoe je zelf tegen zo’n 
onderwerp kunt aankijken. Het geeft aan dat er veel in beweging is in onze 
protestantse kerk.  
 
Wie geïnteresseerd is kan hierover meer lezen in het tijdschrift Woord & Weg. 
Digitaal zijn alle nummers te vinden op de website www.protestantsekerk.nl (link 
naar abonnementen – tijdschriften). 

Jan Wes 

http://www.protestantsekerk.nl/
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Pasen in Spanje 
 
Helaas wat aan de late kant maar toch ….. 
Beste gemeenteleden, mogelijk is het u opgevallen maar wij zijn al enige tijd niet 
meer in Didam naar de kerk kunnen gaan omdat we 3 maanden in Spanje 
verbleven. Op zich natuurlijk een heerlijke overwinteringsplaats, maar voor het 
eerst in 7 jaar hebben we het Spaanse Pasen beleefd in al zijn facetten. 
 
Op Palmzondag maakten we kennis met de Rooms-Katholieke symboliek: een 
kleurige stoet met originele witgele palmtakken. Deze komen van bomen die er 
speciaal voor in Elche gekweekt worden en daarna in droogkamers met zwavel 
hun goudgele kleur krijgen. Niet alleen de palmbladeren zelf, maar ook de 
prachtige ornamenten welke daarvan gemaakt worden en die dan later aan de 
balkons of huisdeuren worden vastgemaakt. 
Op Goede Vrijdag zijn wij op een open uitnodiging ingegaan van de 
interkerkelijke gemeente in Quademar om in Rojales de kruiswegroute te lopen 
langs de 15 staties. Onder leiding van een Nederlandse predikant en tevens 
historicus kregen we een heel mooi beeld. Ds. De Wil van die kerk las de 
Bijbelteksten. Het was goed te ondervinden hoe deze belevenis onze geestelijke 
rijkdom nog meer verruimde en aangevulde. 
 
’s Avonds in onze stad hebben wij een echte Spaanse processie meegemaakt, 
waar ca. 50 Romeinse soldaten vooraf gingen aan de kruistocht. Dit ziende geeft 
toch wel kippenvel, natuurlijk als protestant hebben we niet zoveel met deze 
beelden, maar de devotie waarmee de toeschouwers dit ondergaan is 
overweldigend. Dit alles werd begeleid door violisten en een mooi gezongen 
cantate. Zaterdagavond (bij ons de Paaswake) werd er weer een grote processie 
gehouden waarbij de deelnemers in rode, blauwe, witte en zwarte gewaden door 
de stad trokken. Iedere kleur vertolkte een onderdeel: bloed, dood en ten grave 
gebracht. Misschien herkent u die beelden wel, maar het was wel een beetje 
griezelig ( Ku klux klan associatie). 
 
Zondag 1e Paasdag gingen uit tegenovergestelde richting twee processies door 
de stad. Eén met de opgestane Heer en de andere met de rouwende Maria in 
het zwart. Midden in de stad ontmoetten de twee processies elkaar en een 
knulletje, als engeltje verkleed (boodschapper), vertelde dat Jezus was 
opgestaan uit de doden en liet een witte duif los. Daarna werd Maria verlost van 
het zwarte rouwkleed en begroette als stralende moeder haar zoon. Het is 
werkelijk emotioneel om te zien hoe de mensen hierop reageren. Dansend ging 
men met deze zware beelden door de stad en vanuit heel veel appartementen 
kwamen confetti en kaartjes met heilige afbeeldingen naar beneden. Er werd 
door de kinderen op porseleinen waterfluitjes geblazen en tot slot klonk het 
Halleluja van Händel door de gehele stad. Al met al een prachtige ervaring. 
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Wij willen absoluut geen mening geven over de manier waarop de Spanjaarden 
Pasen vieren. Wij constateerden dat hele families en veel jonge mensen hieraan 
meededen, en de passie die ermee gepaard gaat, maakt dat Pasen wel een echt 
feest is of je nu Protestant of Rooms-Katholiek bent. 
 
Hartelijke groet, 

Toos en Leendert Santema 
 

De Voedselbank 
 
De Stichting Groenteteelt Voedselbank Montferland i.o.  is naarstig op zoek naar 
vrijwilligers die een vrijdagmorgen willen helpen bij het onderhouden en oogsten 
van de moestuin aan de Luijnhorststraat in Didam. 
We willen graag naar een vrijwilligersbestand van minimaal twaalf vrijwilligers uit 
onze gemeente Montferland. Het zou mooi zijn wanneer we dat aantal gaan 
halen. Zoals gezegd moet er gezaaid, onderhouden en geoogst worden voor de 
mensen die deze hulp nodig hebben. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd. 
 
Een hartelijke groet, 

Stichting Voedselbank Montferland 
Pieter Jan van den Berg 

 
 
 
 
 
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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Personalia 

 

Bedankje 
 

• Graag wil ik iedereen bedanken, die mij tijdens mijn ziekte op enigerlei wijze 
blij heeft gemaakt. Wat een voorrecht vond ik het om zoveel lieve mensen om 
mij heen te weten, die middels kaarten, bezoekjes, gebeden, apps en 
anderszins hebben bijgedragen aan mijn herstel. Het was een echte opkikker. 
Inmiddels ben ik herstellende en hoop binnenkort mijn activiteiten weer te 
kunnen oppakken. 
Nogmaals dank voor de hartverwarmende belangstelling. 

 
J. Slootweg-Schutten 

Gevestigd 
• Mevr. A.A. van den Top- van Vliet, de Hazelaar 43 
• Dhr. R.P. Florissen, Geulencampweg 8 b 

 

Verhuisd 
• Dhr. en mevr. Van der Veen – de Haan, van de Meidoorn 46 naar Rozenstraat 49 

 

Vertrokken 
• Naar Doetinchem, mevr. J.A. Wijnen, de Pontilaan 2 
• Naar Arnhem, mevr. E. Veens, Bosstraat 25 

• Naar het buitenland, dhr. en mevr. Wicherson-Pit, Heeghstraat 62 c 
 

 

  



22 

 Agenda 
 
06 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. W. ten Boom, Didam 
10 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag, korte dienst met samenzang en lezingen 
13 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. D.R. Juijn, Velp 
18 mei 13.30 uur Huwelijksviering Marianne Blom en Roel Kersjes 
19 mei 15.30 uur Pinksterviering in Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 
20 mei 10.00 uur Pinksteren, Dienst van Schrift en Gebed –  
  ds. J. Mol, Gaanderen 
23 mei 20.00 uur Oecumenisch overleg in Zeddam 
03 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. W. ten Boom, Didam 
07 juni 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
10 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. K. Datema, Varsseveld 
17 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
24 juni 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 

 
 
 

Agenda bij de buren 

 

05 mei  10.00 uur  Spiritueel wandelen – Millingen (Westervoort) 
27 mei    Aansluitend aan de kerkdienst, Kerkenpad (Westervoort) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



23 

Activiteiten in en om de kerk 
Kinderkerk Tijdens de dienst gaan de kinderen naar het kerkhuis en 

hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer 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 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 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  9-5 , 20:15 uur 

Waar  Wilhelminastraat 83 

Contactpersoon Dorien Schlief, tel: 224828, mail: j.schlief@chello.nl 

Inloopmiddag  Ontmoeting onder het genot van koffie/thee/drankje, soms 
komt een gemeentelid wat vertellen over zijn/haar hobby. 

Wanneer 14:30-16:30 uur, start in het najaar weer 

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 19:45 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

  

tel:228006


24 

 

 
 

© 2018 Protestantse Gemeente te Didam  


