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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 mei 2018 
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Voorwoord 
 
Lieve God, 
er zijn voor elkaar 
als het goed gaat 
als het minder gaat 
het klinkt zo gewoon. 
 
Er zijn omdat je geeft om de ander 
wat is dat toch bijzonder 
wat is het soms toch zwaar 
ontvangen van de ander 
wat is dat toch bijzonder 
wat is het soms toch zwaar. 
 
God, 
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden 
we kunnen Uw hulp niet missen 
wees met ons. 
Amen. 

 
Medemens (2009) 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 augustus 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 1 juli t/m zondag 12 augustus 2018 

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

 
01 juli 2018 – 2e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 3:25-4:6, Marcus 5:22-43 
 
05 juli 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

08 juli 2018 – 3e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Ezechiël 2:1-7, Marcus 6:1-6 
 

15 juli 2018 – 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 52:1-6, Marcus 6:6b-13 
 

22 juli 2018 – 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jeremia 23:1-6, Marcus 6:30-44 



5 

29 juli 2018 – 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 63:7-14, Marcus 6:45-52 
 
02 augustus 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J.J. Mol, Gaanderen 

5 augustus 2018 – 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 10:12-21, Marcus 7:1-23 

12 augustus 2018 – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : 2 Koningen 4:8-18, Marcus 7:24-30 
 
 
 
 
 
 
 

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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Rondom de kerkenraad 
 

Nieuwe classis van start 
 
Voordat de informatie over de nieuwe classis volgt eerst kort iets over het 
beroepingswerk. Zoals aangegeven op de gemeenteavond zijn enkele 
gemeentes benaderd met de vraag of zij in principe bereid zijn met een andere 
gemeente gezamenlijk een predikant te benoemen. Van de gemeente Wehl 
hebben we vernomen, dat zij zelfstandig een predikant willen benoemen. De 
gemeente Gendringen wacht nog op de beslissing vanuit Utrecht voor welk 
percentage zij een predikant mogen beroepen. De gemeente Drempt-
Oldekeppel kan voor 0,5 FTE een predikant beroepen. Zij hebben nog geen 
besluit genomen over de wijze van beroepen. 
 
Daarnaast hebben we het mobiliteitsbureau bericht, dat we als gemeente een 
predikant zoeken en de profielschets toegestuurd. Zij kunnen een aantal 
predikanten adviseren die in principe beroepbaar zijn. Of deze predikanten 
vervolgens in de praktijk beroepbaar zijn, zal moeten blijken en of ze naar Didam 
willen komen of wellicht verhuizen, is een andere vraag. Onlangs kwam ik een 
oosterse wijsheid tegen, die ik goed vind passen bij de huidige situatie waarbij 
we onderzoeken om gezamenlijk een predikant te beroepen en ook met de 
Liemerse gemeente voorzichtig nadere samenwerking aan het bekijken zijn. De 
wijsheid luidde: Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen 
bang om stil te staan. 
 
Vanuit de classis is onderstaande informatie aangereikt voor de kerkbladen: 
Op 8 mei is de nieuwe classicale vergadering van de classis Gelderland Zuid & 
Oost van start gegaan.  
Alle 74 oude classes zijn per 1 mei opgeheven en er zijn 
nu 11 nieuwe classes, waarvan de classis Gelderland Zuid 
& Oost er één is. Deze classis omvat de Bommelerwaard, 
de Betuwe, gebieden rondom Nijmegen en Arnhem en de 
gehele Achterhoek. Een groot gebied dus en dan komt 
daar ook nog Duitsland bij, want de Nederlandse Kerk in 
Duitsland, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in 
Nederland, behoort ook tot de classis Gelderland Zuid & 
Oost. 
Het belangrijkste onderdeel van de eerste classicale 
vergadering was de benoeming van de nieuwe 
classispredikant. Met ingang van 1 september 2018 wordt 
dr. Jaap van Beelen classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost. 
Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze 
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functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de 
regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.  
 
De classispredikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn regio. Hij 
bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classispredikant 
signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en 
verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.  
Dr. Van Beelen heeft nadrukkelijk gekozen voor deze classis – die hij in zijn 
huidige functie als regionaal adviseur van de classicale vergaderingen van de 
Veluwe, Overijssel en Flevoland en Gelderland Zuid & Oost goed heeft leren 
kennen – vanwege de kerkelijke breedte en de mooie diversiteit in 
geloofsbeleving. 
  
Naast de classispredikant is er ook een breed moderamen van de nieuwe classis 
benoemd en zijn de visitatoren nieuwe stijl aangewezen. Verder is er een 
classicale regeling vastgesteld en is de verkiezingsregeling voor leden van de 
classis in eerste lezing vastgesteld. De verkiezingsregeling wordt voor 
commentaar toegestuurd aan alle kerkenraden binnen de classis, waarna deze 
tijdens de volgende classicale vergadering op 26 september definitief zal worden 
vastgesteld. 
 
Voorafgaande aan de volgende classicale vergadering zullen de kerkenraden 
uitgenodigd worden om kandidaten voor te dragen voor de vacatures die in 2019 
zullen ontstaan in de classicale vergadering en de generale synode. 
Voor de ring Achterhoek West, waartoe Didam behoort, is er voorlopig geen 
verkiezing nodig. De door de oude classis Achterhoek West aangewezen 
afgevaardigden zijn: ds. Gerjanne van der Velde, ouderling Janny van Marle, 
diaken Jan Wes en ds. Ina Veldhuizen. 
 
Tot zo ver de berichtgeving vanuit de classis.  
 
Inmiddels zijn we in de zomerperiode aangekomen. Elk jaar verbaas ik me er 
over dat de kalender aangeeft dat het bijna zomer is, terwijl het voor mijn gevoel 
nog maar net lente is geworden. Maar de kalender geeft aan dat het seizoen 
bijna achter ons ligt en de voorbereidingen voor de startzondag al weer gestart 
zijn. We mogen terugkijken op een seizoen met vele mooie momenten. Naast de 
mooie momenten zijn er op het persoonlijke vlak van een aantal gemeenteleden 
ook momenten van droefheid, onzekerheid en verdriet geweest. Ik hoop dat de 
zomer u mag sterken. Diegenen die op vakantie gaan wens ik graag een goede 
vakantie en behouden reis toe. Voor de mensen die thuis blijven hoop ik dat het 
mooie weer zich voortzet en dat u kunt genieten van deze mooie tijd en de 
mooie aarde waarop wij in dankbaarheid mogen leven.   

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 
 

Groot onderhoud aan de kerk 
Vorig jaar hebben we door de Gelderse monumentenwacht het kerkgebouw 
eens goed laten onderzoeken. Er blijken veel verborgen gebreken te zijn en ook 
de isolatie van de kerk zal aandacht krijgen. 
Het herstel zal in 3 fases worden uitgevoerd en fase 1 gaat beginnen rond 1 
september. 
In de volgende SAMEN zullen we er uitgebreider op terugkomen. 
 
Namens het CvK,  

Gijs Blom 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

1 juli – Collecte Jeugdwerk  
Met school naar de kerk 
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze 
organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij 
godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend 
oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun 
geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing 
bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen 
en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de 
collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer 
leerlingen het goede nieuws horen. Collecteert u mee? 
 

12 augustus – Collecte Kerk in Actie (Zending) 
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen 
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. 
Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en 
kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de 
school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen 
eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en 
sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bij 
voorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is 
ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert 
ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. 
Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapten en twintig 
dove kinderen passend onderwijs krijgen. 
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Opbrengst collecten  
 
08 april Steun kerken in Syrië  (avondmaal) € 43,25 
  Algemeen diaconaal werk   € 30,75 
  Werk in eigen gemeente   € 23,60    
 
15 april Kerkdiensten in Meulenvelden  € 43,52 
  Werk in eigen gemeente   € 32,50 
 
22 april Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd € 72,34 
  Werk in eigen gemeente   € 68,54 
 
29 april Algemeen diaconaal werk   € 51,43 
  Werk in eigen gemeente   € 39,80 
 
06 mei Steun kerken in Syrië  (avondmaal) € 66,11 
  Missionair Werk    € 45,38     
  Werk in eigen gemeente   € 35,27 
     
10 mei Algemeen diaconaal werk   € 30,85  
  Werk in eigen gemeente   € 14,20 
 
13 mei Werk in eigen gemeente)   € 87,06  
  Werk in eigen gemeente)  
 
20 mei Kerk in Actie – Zending   €     138,15  
  Werk in eigen gemeente   € 82,66 
 
27 mei Algemeen diaconaal werk   € 66,85  
  Werk in eigen gemeente   € 44,10     

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 
 

Solidariteitskas 2018 
Eind mei / begin juni zijn 361 brieven rondgebracht waarin wij u vragen om een 
bijdrage van € 10,-- te betalen voor de solidariteitskas. 
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Tot op heden is € 1.390,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

Kerkbalans 2018 
Stand 11/6/2018 
Toegezegd       € 40.896,-- 
Ontvangen       € 23.835,-- 

Kerkbalans 2017 
Stand 11/6/2018 
Toegezegd       € 40.061,-- 
Ontvangen       € 40.859,-- 
 
Toegezegd, niet ontvangen: € 400,-- 

Wim Kooijman 

 Kerk in Actie  

Uit het Magazine DIAKONIA 

Wat heeft Kerk in Actie samen met donateurs en kerken kunnen doen? 
 
In 2017 hebben we als Kerk in Actie honderden lokale kerken in binnen- en 
buitenland kunnen ondersteunen in hun diaconale werk ter plaatse. 
 
Diaconieën in Nederland hebben met veel inzet vluchtelingen begeleid. Kerken 
in het Midden-Oosten bieden hulp aan mensen in nood, vooral in Syrië. Met de 
campagne Geloven in delen rondom Pinksteren hebben we dit zichtbaar 
gemaakt. Tv-spots lieten zien dat de kerk geen hulporganisatie is die alleen 
invliegt als er nood is, maar geworteld is in de samenleving, voor, tijdens en na 
rampen. Vanuit het geloof zetten christenen zich wereldwijd in voor hun naasten. 
In veel landen is vooruitgang geboekt door betere toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg. Kerken en christenen hebben een roeping om te kijken naar 
de meest kwetsbaren in de samenleving. Dat geldt zelfs voor een rijk land als 
Nederland. 
 
2017: Bijna 20 miljoen voor 401 duizend mensen. 
 
In 2017 is er door kerken en particulieren een totaalbedrag van € 19.816.697,45 
gegeven aan Kerk in Actie, ruim de helft daarvan is afkomstig uit de kerken. Met 
deze steun zijn 400.956 mensen geholpen, waarvan 219.500 mensen in 
noodhulpsituaties.  

Ingezonden door Nees Biemond 
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In actie voor vluchtelingen 
 
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Dankzij uw betrokkenheid kon 
Kerk in Actie ook in 2017 kerken in binnen- en buitenland ondersteunen die 
vluchtelingen opvangen en perspectief bieden. 

Kerken bieden hulp in Syrië 
Hier duurt de oorlog nu al zeven jaar. Twaalf miljoen Syriërs, de helft van de 
bevolking, hebben huis en haard achter zich gelaten en hebben vaak geen 
inkomen meer. Kinderen gaan niet naar school en hebben door traumatische 
ervaringen veel psychische problemen. 
De infrastructuur, scholen en ziekenhuizen in het land zijn vernield. Ook veel 
kerken hebben schade opgelopen. 

Voedsel, onderdak, onderwijs 
Toch klinken tussen die puinhopen verhalen van hoop. Wij vragen nog steeds 
uw aandacht en steun voor de kerken in Syrië. Zij spelen een belangrijke rol in 
het verlenen van noodhulp aan oorlogsslachtoffers, zeker omdat de regering 
geen buitenlandse hulporganisaties toestaat. In 2017 werd in totaal 1,7 miljoen 
euro bij elkaar gebracht. In Syrië, Libanon en Jordanië werden er 7.000 
voedselpakketten uitgedeeld, kregen 50.000 mensen toegang tot schoon 
drinkwater en is aan 10.000 kinderen onderwijs gegeven. Kerken zorgen voor 
onderdak, psychologische hulp en hygiënepakketten. 
 
Nog steeds is verdere hulp noodzakelijk. De werkgroep Kerk in Actie Didam zet 
zich voor dit project verder in. 

Lieuwe Verhaag 
 

Een Paasgroet van onvoorwaardelijke liefde 
 
Tijdens de Paasgroetenactie hebben ook wij, met onze gemeente, kaarten 
verstuurd naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland. Protestantse 
kerken in heel Nederland hebben meegedaan aan de Paasgroetenactie. 
Meer dan 50.000 gevangenen kregen een kaart in de veertigdagentijd, in 
Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. 
 
Een kaartje, hoe eenvoudig het gebaar ook lijkt, is belangrijk voor de ontvangers. 
Die realiseren zich hierdoor dat er aan hen gedacht wordt! 
Zo’n aantal was een groot succes. Kerk in Actie wil u hartelijk bedanken voor uw 
spontane medewerking! 
 

Namens de Werkgroep Kerk in Actie,  
Antoinette Makkinga 
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Verslag Themadienst “Vluchtelingen” 
Zondag 27 mei werd na een intensieve voorbereiding de themadienst over 
vluchtelingen gehouden onder de enthousiaste leiding van pastor Rien Baauw, 
die 2 Syrische vluchtelingen had meegebracht om de dienst een eigentijdse 
inhoud te geven. 
 
De viering had als onderwerp: Wie is mijn medemens? 
De  Syrische vluchteling Saïd begon de dienst met het aansteken van de twee 
tafelkaarsen en het voorlezen van een mooi gedicht. Saïd had zich verdiept in de 
woorden en had het zelfs ook nog in het Arabisch vertaald. In Syrië was hij 
boekhouder en hij is nu bezig met een opleiding tot logistiek medewerker. 
 
De lezing van de oude, maar springlevende gelijkenis van de Barmhartige 
Samaritaan werd verzorgd door ons gemeentelid Siva, die vroeger journalist was 
in Afghanistan.  
 
De kinderkerk kreeg tijdens de dienst nog bezoek van een moeder en dochter uit 
Irak die te laat waren om de hele dienst bij te wonen. 
 
Verder was de dienst levendig en warm, mede door het voorlezen van het 
gedicht Druppels en het Onze Vader in het Nederlands en Arabisch.  
 
Tijdens het koffiedrinken vond er, onder leiding van Pastor Baauw, nog een 
levendige discussie plaats tussen gemeenteleden en vluchtelingen.  
 
Wij kunnen terugzien op een geslaagde dienst met dank aan Pastor Baauw. 
 

Lucie Vermeulen 

Komt een vrouw bij de dokter...….. 
 
Ze heeft een hand vol klachten. De dokter vraagt haar die te vertellen. 
 
Ze laat haar ene hand zien en zegt: 
'De eerste vinger is het verdriet om mijn gestorven man. 
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 
De derde vinger is dat ik steeds minder kan. 
De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel. 
De vijfde vinger doet me beseffen dat er zoveel bekenden zijn weggevallen'. 
 
'Dat is inderdaad een hele hand vol. 
Maar de andere hand dan?', vraagt hij oprecht geïnteresseerd. 
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'Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?' 
 
'Graag', zegt de arts 
 
'De eerste vinger is, dat ik elke dag voldoende te eten heb. 
De tweede dat mijn huisje in de winter lekker warm is. 
De derde dat er mensen om mij heen zijn, die me helpen. 
De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekte en pijn. 
De vijfde dat ik gelukkig wat geld heb om mijn rekeningen te betalen'. 
 
De dokter kijkt naar beide handen. 
De vrouw kijkt hem aan en zegt: 
'Hier zijn twee handen, die verdriet hebben verdragen, tranen hebben 
gedroogd en weleens tot vuisten zijn gebald. Twee handen die weten wat 
leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind aan wat er gebeurt als ik mijn handen 
vouw tot een gebed?' 
 

'Nee', zegt de dokter. 
 

'Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. 
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met verdriet en 
klachten. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen 
tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven 
tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. 
Daarna tel ik de zegeningen. 
Weet u, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb. Ze houden elkaar in 
evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar'. 
 
De dokter knikt begrijpend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de 
vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in gedachten zitten. 
 

(ingezonden door ds. Joop Mol) 

Ds. Mol afwezig 
 

De week van 15 t/m 22 juli ben ik niet beschikbaar of bereikbaar voor 
werkzaamheden. Dan hoop ik de Vierdaagse van Nijmegen voor de vijftiende 
keer te voltooien.  
En allen die op een of andere wijze van hun vakantie gaan genieten, wens ik een 
goede tijd toe en een veilig weerkomen. Ook voor alle thuisblijvers hoop ik dat de 
zomerperiode voor de nodige ontspanning zal zorgen. 
Sterkte voor diegenen die door omstandigheden gedwongen, daar niet aan 
toekomen. 
Met een hartelijke groet, 

ds. Joop Mol 



15 

Gedachten tijdens Pinksteren 2018 
 
VERNIEUWING 
wil zeggen: 
tentpinnen  
lostrekken 
en gaan...gaan 

 
VERNIEUWING is een kernwoord. 
Daarop hoop je toch 
in de gemeente, 
in ons persoonlijk leven. 
Het brengt beweging op gang. 
Het voorkomt dat je vastgroeit, 
ja, onwrikbaar wordt. 
Dat geldt voor iedere gemeente. 
Dat geldt voor elk mensenkind, 
hoe jong of oud ook! 
Zo nu en dan je tentpinnen lostrekken 
en gaan, gaan, gaan! 
 
Juist tijdens de vakantieperiode, 
als je afstand neemt van je dagelijkse 
bezigheden,  
tijdens een stil moment, 
dringt de vraag zich aan je op. 
Ga ik door, op de aangewezen weg, 
of kies ik toch een andere route. 
Wil ik mijn energie steken in wat nieuws. 
Zoek ik een andere uitdaging? 
Stille momenten zijn nodig, 
om je te bezinnen! 
Hoe wil ik verder gaan, 
veranderen misschien! 
Soms word je daartoe gedwongen 
als je kinderen afscheid nemen 
van de basisschool! 
Of als één van je kinderen 
zelfstandig gaat wonen. 
Ook jouw levensritme verandert! 
  
Vernieuwing speelt juist in onze tijd 
een belangrijke rol in de gemeente! 
De gemeente krimpt! 
Het percentage ouderen stijgt. 
Dat vraagt om aanpassing 

En je kijkt, na de zomerperiode 
met nieuwe ogen naar de gemeente, 
leven in de gemeente! 
Wat vraagt van ons nieuwe aandacht 
voor de liturgie, het komende seizoen? 
Misschien heb je elders in een 
gastgemeente, 
nieuwe ervaringen opgedaan! 
 
Hoe bevorder je samenhang, ontmoeting 
met elkaar, als gemeenteleden. 
Misschien door de wijze waarop  
we de stoelen rangschikken? 
Niet achter elkaar, maar in kringen! 
Dat bevordert toch de aandacht voor 
elkaar, verbinding, woord van deze tijd! 
 

Je probeert de droom op te vangen 
van God met deze wereld! 

Of zoals ik elders las: 
Steen voor steen bijdragen 
aan de wereld 
waar liefde sterker is dan macht 
waar vrede sterker is dan geweld. 

Gert van Maanen (Oicokredit) 

 
En we gaan als gemeente,  
als enkeling 
op de weg van vernieuwing.... 
Misschien wel met de woorden : 

Maak uw kerk 
de schatkamer 
van recht en vrede 
die mensen verrijkt 
met het geschenk van liefde. 
Maak haar tot schuilplaats 
voor wie nergens thuis zijn, 
voor wie alleen gaan. 

Sytze de Vries 

 
Dat wij verrijkt worden 
door elkaars nabijheid 
gedragen door elkaars gebed. 
 

Käti van Bergen 
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Bijbelkring in Didam 
Komende winterhalfjaar 2018-2019 is er in Didam eens per maand op de 
woensdagavond weer een Bijbelkring. Deze wordt gegeven door dominee Leen 
den Besten. We komen bij elkaar in een zaal van de Protestantse Gemeente, 
Torenstraat 10 te Didam. 
 
De avonden duren van 19.45 uur tot 21.30 uur. Op woensdag 3 oktober 2018 zal 
de Bijbelkring weer van start gaan. 
De overige data zijn: 7 november en  12 december 2018, en in 2019: 9 januari, 6 
februari, 6 maart en 3 april. 
 
Er zijn geen kosten aan verbonden behalve dan 1 euro voor de koffie of thee. 
De dominee geeft van te voren op welke tekst hij wil bespreken. Deze kan je dan 
thuis eerst doorlezen. We kunnen ook zelf aangeven welke tekst we willen 
bespreken. Er wordt niet alleen uitleg gegeven over wat er geschreven staat, 
maar ook ingegaan op de tijd waarin de verhalen zijn ontstaan. Hoe werd in die 
tijd de gedachtewereld van de schrijver gevormd, door welke filosofische 
stromingen is de schrijver beïnvloed? De culturele, sociale en politieke 
omstandigheden waarin de teksten tot stand zijn gekomen worden uitvoerig 
belicht. 
  
Afgelopen seizoen zijn o.a. aan bod gekomen de brieven van Paulus, Genesis, 
het Hooglied. Besproken werd uit welke stroming en traditie deze verhalen zijn 
voortgekomen en wat zij ons te zeggen hebben. 
 
De dominee gaat ook in op actuele vragen zoals: welke groepen van de Islam 
staan in het Midden-Oosten tegenover elkaar, welke stromingen zijn belangrijk in 
deze godsdienst, hoe is het tot een oorlog gekomen in deze regio. In het vorige 
seizoen zijn ook vertaalprincipes aan de orde gekomen. Er bestaan namelijk vele 
verschillende Bijbelvertalingen. Wat is daar de achtergrond van en waarin 
verschillen de teksten dan van elkaar? 
 
Kortom, er komt veel meer ter tafel dan alleen de gelezen Bijbelteksten. Het zijn 
zeer bijzondere en interessante avonden, waarin een heel brede kijk wordt 
gegeven op de Bijbelverhalen en hun ontstaansgeschiedenis. Er is ruimte voor 
eigen vragen, die vaak tot boeiende gedachtewisselingen leiden. Wij hopen dat u 
geïnteresseerd bent geraakt. 
 
U kunt zich opgeven voor deze cursus per email:  
feike.tielgroenestege@outlook.com 
 
Namens de Oecumenische Taakgroep, 

Wim Locher, Feike Tiel Groenestege 
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Triduüm 3 en 4 september 2018 
 

 
 

De voorbereidingen voor het komende Triduüm zijn 
volop in gang. Dit jaar voor de 70ste keer, u begrijpt, 
met een feestelijk tintje. 

 

Het beloven weer een paar gezellige 
ontmoetingsdagen te worden voor zieken, ouderen 
en alleenstaanden van alle gezindten. 

 
Dit jaar is het thema: “Voetsporen in de tijd”. 

 
Twee dagen van ontmoetingen bij Jan & Jan 
in Didam. Met vieringen, praatjes, muziek en 
gezelligheid. Het is ook mogelijk om één dag mee 
te doen. 

 
Ds. Joop Mol zal in één van de vieringen voorgaan. 

 
Spreekt u dit aan, of kent u iemand die dit wel zou 
willen, bel of mail dan met Dieneke Ros (oecumene), 
tel: 06 20187939, zij zal die dagen aanwezig zijn.  
 
Email: oecumene@pkn-didam.nl 
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Mijn moeder is een held 
Mijn moeder is een held. 
Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. 
In het weekend iets lekkers erbij. 
Zo gauw de kinderbijslag er is, krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die 
nodig zijn. 
  
Mijn moeder is een held. 
Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken. 
Ze vindt altijd wel weer iets uit. 
Laatst nog had ze een cadeaubon van haar vrijwilligerswerk gekregen. 
Daar heeft ze iets van gekocht bij de HEMA. 
Dat bracht ze de volgende dag weer terug en toen kreeg ze er contant geld voor. 
Daarvan konden we extra boodschappen doen bij de Aldi. 
Ze nemen daar namelijk geen cadeaubonnen aan. 
Toen hebben wij wel gezegd dat ze iets extra lekkers voor zichzelf moest kopen, 
want het was toch haar extraatje geweest. 
  
Mijn moeder is een held. 
Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar een paarse bies gestikt. 
Nu hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode. 
  
Mijn moeder is een held. 
Laatst nog heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente om ons te laten 
sporten, gebruikt om de huur te betalen, want de woningbouw deed moeilijk. 
Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om onze 
sport te betalen. Met het geld van de belasting heeft ze daarna Essent betaald 
toen daar een dreigbrief van kwam en de school heeft ze gevraagd te wachten 
tot de kinderbijslag binnen is. En nou is alles weer mooi rond. 
Knap hè? 
  
Mijn moeder is een held. 
Ze heeft een prachtige smoes verzonnen, waardoor ik niet mee hoefde op 
schoolreis. 
Nou hoeven we gelukkig ook niet meer na te denken over de aanschaf van een 
toilettas met spullen, zakgeld, pyjama, ondergoed dat door iedereen gezien mag 
worden, extra beltegoed, de verzekering, vervanging zoeken voor mijn 
krantenwijk en het geld van twee keer oppassen mis lopen. 
 
Mijn moeder is een held. 
Maar ik kan niet over haar opscheppen, omdat ze niet wil dat iemand weet dat 
we zo weinig geld hebben.  

Een meisje van 16 jaar 
 
Uit:Nieuwsbrief Knooppunt Kerken en Armoede  ingezonden door Klaas van Hamburg 
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Nieuws van het verjaardagsfonds 

 
Het verjaardagfonds is 14 juni weer bij elkaar geweest. De totaal opbrengst deze 
ronde was EUR 465,90.  
Weer een mooi bedrag!  
 
Wij bedanken de leden van het verjaardagsfonds hartelijk voor hun 
werkzaamheden.  
 
De volgende bijeenkomst is op 11 oktober. 
 Marijn de Kroon 

Inloopochtend Meulenvelden 
 
Sinds onze gemeente vacant is hebben we in ds. Christa Klaver een fijne, 
betrokken gespreksleider gehad voor de maandelijkse ontmoeting voor senioren 
in Meulenvelden. Dit was echter op tijdelijke basis tot er een vaste opvolger voor 
ds. Klaver zou zijn gevonden. Nu mijn tijdelijke contract als kerkelijk werker in de 
gemeente is omgezet in een vast contract is daar het moment om deze pastorale 
activiteit van haar over te nemen.  
Namens de deelnemers en de vrijwilligers wil ik ds. Klaver hartelijk danken voor 
haar bereidheid om de inloopochtenden in de vacante periode voort te zetten. 
We wensen haar alle goeds toe en hopen haar nog vaak te zien als voorganger 
in een zondagse kerkdienst. 
Ik zie er naar uit het stokje in september van haar over te nemen en hoop dan 
diverse gemeenteleden te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom om deel 
te nemen aan de ontmoetingen.  
De geplande data na de 
zomervakantie zijn: woensdag 
19 september, 17 oktober, 21 
november en 19 december. 
Graag tot ziens! 
 
 Meinie Visser 
 kerkelijk werker 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 augustus 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5a7l193bAhWNY1AKHe9eDFoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.legerdesheils.nl/gelderland/ontmoeten-verbinden&psig=AOvVaw3pzbHTG4nvWjJwAyMsIMv2&ust=1529427522821593
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Van de kinderkerk 
 
Het zal de meesten van jullie wel zijn opgevallen dat de gemiddelde leeftijd van 
onze kinderen/onze jeugd stijgende is. Als we verder gaan op de manier waarop 
we voorgaande jaren hebben gewerkt, zou het betekenen dat er ongeveer 2 à 3 
kinderen in de leeftijdscategorie kinderkerk vallen en ongeveer 10 kinderen deel 
kunnen nemen aan de jeugdkerk. 
De kinderkerk wordt 2 wekelijks aangeboden, de jeugdkerk komt eens per 6 
weken samen. 
 
Het leek ons zinvol om deze 2 groepen samen te voegen. 
We krijgen de naam  “De Jeugdgroep”. 
Zondag 17 juni zijn we al een beetje van start gegaan. 
We zijn maar eens begonnen om na te gaan denken, op te schrijven, hoe deze 
groep vorm zou kunnen gaan krijgen. Verrassend wat er dan naar voren komt… 
Naast het feit dat er verlangend wordt uitgekeken naar een ‘uitje’, was er 
eveneens de behoefte om eens wat meer te horen over andere godsdiensten. 
Om eens een kijkje te gaan nemen in andere kerken. 
Knutselen blijft ook een geliefd onderdeel, maar dan samen iets moois maken, 
een wat groter project. 
Er kwamen nog meer dingen naar voren, daar gaan we ook als leiding verder 
mee aan de slag. 
 
Nog even samenvattend: 

• We vormen vanaf september 1 groep, de Jeugdgroep. 

• We komen 1 soms 2 keer per maand bij elkaar, het tijdstip staat vermeld in 
SAMEN en de betreffende kinderen en hun ouders worden via app op de 
hoogte gebracht. 

• De methode Kind op zondag gaat plaatsmaken voor vragen, onderwerpen en 
activiteiten die vanuit de jeugd zelf komen. 

• Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van het maandblad JOP. 

• Jan van der Knijff, Pieter-Jan van den Berg, en Desiré Wenting hebben de 
leiding, Christien van der Vliet en Rosemarijn de Kroon denken het meest 
achter de schermen met ons mee. 

 
Mochten er toch jonge kinderen op enig moment in de kerk aanwezig zijn, dan 
zijn ze uiteraard van harte welkom om mee te lopen. 
De kast ligt nog vol met tekeningen en andere materialen en onze hoofden en 
harten zijn eveneens gevuld met allerlei verhalen! 
 
 Desiré Wenting 
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Startzondag 2018 
 
Zondag 2 september 2018 is de Startzondag 
gepland met als thema 'Een goed gesprek'. De 
Evenementencommissie is een leuk programma aan 
het voorbereiden. De Jeugdgroep heeft een eigen 
programma. Verdere informatie volgt.  
 
De dag ziet er ongeveer zó uit!  

 
10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur:   start activiteit 
ca.14:00 uur:  gezamenlijke maaltijd 
uiterlijk 15:30 uur:     afsluiting 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via 
mail: lakz@planet.nl of  
telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór  28 augustus a.s.! 
 
(om te voorkomen dat we het eten in te 
kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 

De Evenementencommissie 

Van de redactie 
 

Zoals u heeft kunnen lezen zijn we gestart met het op proef verzenden van 
SAMEN via e-mail. We hebben van 20 mensen toestemming gekregen om 
hiervoor het e-mail adres te gebruiken. We zouden graag de proef willen 
uitbreiden, maar daarvoor hebben we e-mail adressen nodig. Wilt u meedoen, 
stuurt u dan een e-mail naar publiciteit@pkn-didam.nl. Van de redactie krijgt u 
dan een  elektronisch formulier toegezonden waarmee u toestemming kunt 
geven. Gedurende 2018 krijgt u SAMEN dan op papier en via e-mail. Eind 2018 
wordt door de redactie geëvalueerd en beslist over een definitieve invoering van 
de elektronische versie in plaats van de papieren SAMEN. 
 

De redactie hoopt op een groot aantal positieve reacties, zodat we de proef 
grootschalig kunnen vervolgen. 
 

Dick Schep 
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Personalia 

Overleden 
• 05 mei 2018, Dhr. J. Brussen,  Waverlo 31 
• 10 mei 2018, Mevr. J. Minkman,  Tesma 14 

• 11 mei 2018, Mevr. M. Hemmen,  Tesma 32 
 

Gevestigd 
• Dhr. W. Bouknegt,  Wilhelminastraat 26 

• Mevr. N. Prösch,   Hebingskamp 29 

Verhuisd 
• Dhr. D. Herstel, van Tesma 26 naar Tesma 14 

Vertrokken 
• naar Terherne, Mevr. A. van der Velden-de Boer, Didamseweg, Beek 
 
 

Agenda 
 
01 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. A. Jonkman, Zevenaar 
05 juli 15.30 uur Dienst Meulenvelden, r.-k. voorganger 
08 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
10 juli 10.00 uur Taakgroep oecumene - parochiecentrum 

15 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 

22 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J.J. Mol, Gaanderen 

29 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J.J. Mol,Gaanderen 

02 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - ds. J.J. Mol, Gaanderen 

05 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
12 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. R. Baauw, Wichmond 

19 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J.J. Mol, Gaanderen 
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Activiteiten in en om de kerk 

Jeugdgroep Tijdens de dienst gaan de jongeren naar het kerkhuis en 
hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zomervakantie. Start weer op 2-9, zondag, tijdens de  
dienst, 2-9, 16-9, 21-10, 4-11, 18-11, 9-12 

Waar kerkhuis 

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

Cantorij ter ondersteuning van de kerkdiensten,  
o.l.v. Trudi Boelee 

Wanneer dinsdagavond, van 19:30-20:45 uur, vakantie tot 21-8, 
dan beginnen we weer 

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. Vakantie tot 20-8,  
dan beginnen we weer 

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. Meinie Visser 

Wanneer 19-9, 17-10, 21-11, 19-12 , 10:30 uur 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380, mail: gerritkooij@yahoo.com 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen o.l.v.  
.ds.J.Mol 

Wanneer  19-9, 24-10, 21-11, 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 3-10, 7-11, 12-12, in 2019: 9-1, 6-2, 6-3, 3-4, 19:45 uur.  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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