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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 

Waar twee of drie 
 
Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, hoop koesteren, 
liefde schenken, 
elkaar de hand toesteken, 
elkaars zwakte dragen, 
elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven. 
 
Met maar twee of drie durft U het aan 
een nieuw begin te maken, 
een andere weg te wijzen, 
de toekomst te openen 
voor het gedeelde brood, 

voor het levende water, 
voor de klare wijn. 
Zó verandert U eenlingen 
in een volk dat samengaat. 
 
Geef dat ik met die twee of drie 
mij op weg durf te begeven, 
mij van harte wil inzetten, 
mij persoonlijk geroepen weet 
uit honger naar recht en rede, 
uit dorst naar echte vrede, 
om waarheid te doen en te spreken. 
Wil zo tastbaar aanwezig zijn 
als bron van mijn leven. 

 
Alfred Bronswijk 
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 19 augustus t/m zondag 30 september 2018 

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

19 augustus 2018 – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 35:1-10, Marcus 7:31-37 
 

26 augustus 2018 – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. P. Endedijk, Arnhem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 2 Koningen 4:42-44, Marcus 8:1-21 
 

02 september 2018 – 11e zondag van de zomer, Startzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 
  m.m.v. De Cantorij en All Together 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : UITJE 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Zacharia 8:4-8, 20-23, Marcus 8:22-26 
 
06 september 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

09 september 2018 – 12e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. E.S.A. van Buren, Rheden 
Collecte : Missionair Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 4:1-2, 9-20, Marcus 8:27-9:1 
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16 september 2018 – 13e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : Pieter Jan en Jan 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 45:20-25, Marcus 9:14-29 
 

23 september 2018 – 1e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Visser, Tolkamer 
Collecte : Hakuna Matata 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Deuteronomium 13:2-6, Marcus 9:30-37 
 

30 september 2018 – 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Numeri 11:24-29, Marcus 9:38-50 
 
04 oktober 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 
 
 
 
 

Weet U , dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster  
vande 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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Vrijheid 
 
Het is zomer en wat voor een! Door 
het aanhoudende warme weer ben 
ik veel meer buiten dan normaal. 
De pauzemomenten breng ik het 
liefst door in de tuin en ’s avonds 
maken we van de warme maaltijd 
een lopend buffet dat buiten, met 
het bord op schoot, in alle rust 
wordt  genuttigd. Het geeft me een 
gevoel van vrijheid en ontspanning, 
omdat het de normale gang van 
zaken doorbreekt. 
Het woord ‘vrijheid’ is in deze periode van het jaar, voor veel mensen, ook gelinkt 
aan het vieren van hun vakantie. Even weg uit de sleur van alle dag, de dagelijkse 
verplichtingen doorbreken, je leefwereld vergroten maar tegelijk ook een kans om 
weer dichterbij jezelf te komen. Heerlijk, wanneer dat tot je mogelijkheden behoort.  
 
Het verlangen naar vrijheid zit in ons geworteld, maar wat is vrijheid eigenlijk ten 
diepste? Heeft het te maken met het gaan van je eigen gang, waarbij ieder zijn 
eigen grenzen bepaalt zonder rekening te houden met een ander?   
 
De een roept uit zo’n auto: 
“Hé, maffe idioot!” 
De ander kijkt niet op of om 
en fietst gewoon door rood. 
De ene coacht de jeugd, 
geeft schreeuwend goede raad 
en een ander belt de politie 
omdat ze voetballen op straat. 
De een schrijft boze brieven, 
meestal op hoge toon 
en een ander die vindt seks op de buis 
normaal en doodgewoon. 

 
Refrein: 
Maar de ene is de ander niet. 
Ze doen toch wat ze willen 
en kiezen zelf voor hun moment. 
Lang leve de verschillen. 
Nee de ene is de ander niet. 
Ja, ieder mens is anders 
en vrijheid is een ruim begrip, 
vooral voor Nederlanders. 
 

(fragment uit ‘Vrijheid’ van Fluitsma en Van Tijn) 

 
In bovenstaand tekstfragment lees ik (terecht of onterecht?) dat vrijheid door veel 
Nederlanders opgevat wordt als: doen wát je wilt op het moment dát je het wilt. En 
ja, dan is vrijheid een ruim begrip, maar naar mijn mening ook een te ruim begrip. 
Natuurlijk weten we wel dat onze handelingsvrijheid niet oneindig is. Overal ter 
wereld wordt deze begrensd door allerlei regels en wetten op diverse gebieden 
van ons leven. Deze zijn veelal ingesteld om te voorkomen dat de vrijheden die de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs842hnbfcAhUisKQKHSK_BR4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.serracoaching.com/2015/05/wat-is-mijn-talent-de-waarheid-over-vrijheid-2/&psig=AOvVaw3PUVbKb-bRovQMGQAYCSrV&ust=1532504085611190
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ene mens neemt, de vrijheid van een ander teveel zal belemmeren of gevaar op 
zal leveren. Denk  hierbij bijv. aan het eenvoudige voorbeeld van geldende 
verkeersregels. Op het moment dat jij voor rood licht komt te staan, wordt jouw 
vrijheid om je weg te vervolgen tijdelijk beperkt, zodat andere weggebruikers de 
vrijheid krijgen om ongeschonden de overkant van de straat te bereiken. Neem je 
echter toch de vrijheid om door rood licht te rijden, dan riskeer je een boete. 
 
De vrijheid van elk individu heeft daarmee ook te maken met verantwoordelijk zijn 
voor de ander. Dat kan in onze huidige selfie-cultuur een lastig gegeven zijn. We 
zijn gericht op zelfbehoud en zelfrealisatie. Zelfontplooiing lijkt te zijn verheven tot 
het ultieme levensdoel. Erkennen we nog wel de vrijheid van de ander wanneer 
we zoveel mogelijk mensen willen ‘liken’ of zien we de ander alleen nog maar als 
instrument ter vergroting van onze eigen mogelijkheden? In hoeverre erkennen we 
nog de eigenheid en de vrijheid van de ander? 
 
Een spannend gegeven waarbij we ook op zoek mogen gaan naar antwoorden, 
die de Bijbel ons kan bieden. Al lezend in dit boek vol eeuwenoude wijsheden 
kunnen we tot de conclusie komen, dat het evangelie ons uitnodigt tot een vrijheid 
die tegen de verwachtingen van onze cultuur ingaat. We komen verhalen tegen 
waarin Jezus ons heeft voorgeleefd, dat je pas over eigen vrijheid kunt spreken 
wanneer daar de vrijheid van de ander aan vooraf is gegaan. Ogenschijnlijk de 
omgekeerde wereld wanneer we het vergelijken met de huidige beleving. Jezus’ 
leven heeft in het teken gestaan van onvoorwaardelijke dienstbaarheid. Hij ging 
daarin zelfs zover dat het leidde tot zijn dood. Toch betekende dat niet het einde, 
maar heeft het de weg naar God geopend. 
 
Op momenten waarop het lukt om het eigenbelang los te laten (te laten sterven) 
en de ander de hand te reiken, kan dat leiden tot bevrijding van angsten, 
vooronderstellingen of verlangens die een mens gevangen kunnen houden. 
Onnodige ballast mag afgeworpen worden, zodat je weer op kunt staan. Met als 
gevolg dat ongelijkheid tussen mensen kan verdwijnen waardoor een grotere 
vrijheid mogelijk wordt. 
 
Er staat ons nog wat te doen deze zomer. 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van kerkrentmeesters 
 

Groot onderhoud van start 
Het CvK is zeer verheugd u te kunnen melden dat wij van de gemeentelijke 
monumentencommissie subsidie hebben gekregen voor onze plannen voor groot 
onderhoud aan de kerk en de begraafplaats. De gemeentelijke subsidie betekent 
dat we meer dan de helft van de kosten voor het groot onderhoud aan beide 
gemeentelijke monumenten vergoed krijgen. In 2017 hebben wij ook al subsidie 
ontvangen voor het binnen- en buitenschilderwerk, dat staat hier nog los van. 

Wat gaat er allemaal gebeuren 
De aannemer zal de daken en goten van onze kerk onder handen nemen, het 
dakbeschot is er slecht aan toe en de goten en gootbetimmering en windveren zijn 
zeer slecht. Tijdens deze werkzaamheden zal ook extra isolatie worden 
aangebracht, zodat we wat kunnen bezuinigen op de stookkosten. Ook de 
klokkentoren zal goed onder handen worden genomen; er zijn daar zelfs al 
lekkages. 
 
Bij de begraafplaats zal de muur aan de voorzijde en aan de rechterzijde worden 
gerenoveerd. Het voegwerk is zeer slecht en hier en daar liggen de stenen los in 
de muur. Na het renoveren van de muren zal ook de haag aan de rechterzijde 
worden vervangen. 
 
Uiteraard zullen de werkzaamheden merkbaar zijn; wel zal worden geprobeerd de 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen en zo te plannen dat de normale activiteiten 
zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. 
 
De schilder gaat binnenkort al aan de slag met het buitenschilderwerk, voor zover 
dat i.v.m. de bouwwerkzaamheden mogelijk is. Na de bouwvakvakantie gaan wij in 
overleg met de aannemer en wij hopen dat hij snel kan beginnen, maar 
aannemers hebben het momenteel erg druk. 
 
We zullen u op de hoogte houden, 

Marijn de Kroon 
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Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 

 

2 september – Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Jeugdwerk materiaal 
Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend 
jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste! Dat is wat JOP, 
Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure 
abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden 
programma’s en ideeën direct en gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en 
ondersteunt daarmee elke week duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak 
in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met  kinderen en jongeren. De 
collecteopbrengst wordt onder meer besteed om deze programma’s en ideeën te 
ontwikkelen. 
 

9 september – Collecte Missionair Werk 
Help de nieuwe kerk in Hilversum 
Het Christelijk Spiritueel Centrum (CSC) richt zich op zoekers naar ontspanning en 
rust, of het nu christenen zijn of onafhankelijke spirituelen. Bijna een kwart van de 
Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd, maar niet gebonden 
aan een gemeenschap. Het pioniersteam heeft met een divers aanbod manieren 
gevonden om aan te sluiten bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Zo zijn er 
evenementen rond stilte, massage en gezond leven. Het centrum voelt zich thuis 
bij de neo-monastieke beweging, waarin sociale gerechtigheid, stilte en het ritme 
van de eeuwenoude kloostergewoonten opnieuw ontdekt worden, bij voorbeeld via 
stiltewandelingen. 
 

16 september – Collecte Vredesweek 
Werken aan vrede is urgenter dan ooit 
Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht 
voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het 
belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer 
door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden 
aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in 
oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en 
veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX 
daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? 
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Opbrengst collecten 
  
03 juni Steun kerken in Syrië  (avondmaal)  € 49,80 
  Kerk in Actie – werelddiaconaat   € 39,70 
  Werk in eigen gemeente    € 32,05 
 

10 juni Stichting Betuwe Wereldwijd   € 79,60 
  Werk in eigen gemeente    € 34,75 
 

17 juni Kinderkerk      €    110,35 
  Werk in eigen gemeente    € 66,30 
 

24 juni Kerk in Actie – binnenlands diaconaat  € 46,25 
  Werk in eigen gemeente    € 35,90 
 

01 juli Steun kerken in Syrië  (avondmaal)  € 61,80 
  Jeugdwerk (JOP)     € 50,80 
  Werk in eigen gemeente    € 36,87 
 

08 juli Algemeen diaconaal werk    € 46,95 
  Werk in eigen gemeente    € 41,83 
 

15 juli Algemeen diaconaal werk    € 71,35 
  Werk in eigen gemeente)    € 61,83 
 

22 juli Algemeen diaconaal werk    € 78,10 
  Werk in eigen gemeente    € 55,75 
 

29 juli Algemeen diaconaal werk    € 58,12 
  Werk in eigen gemeente    € 37,01 

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. 
 

Wim Kooijman 
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Werkgroep inzameling gelden 
 

Kerkbalans 2018 
Totaal toegezegd bedrag: € 40.996,--  Ontvangen tot en met 23 juli: € 28.773,--  

Solidariteitskas 2018 
In mei/juni hebben alle belijdende leden en alle doopleden ouder dan 21 jaar een 
brief ontvangen met het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te betalen. 
Tot nu toe is € 1.710,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die deze bijdrage 
nog niet hebben voldaan. 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen / Kerk in actie 
 

 Project Heilig Avondmaal collecte 

“Syrische kerken als Bakens van Hoop” 
Al jaren gaat de burgeroorlog in Syrië onverminderd door. Talloze kinderen zijn 
getraumatiseerd. Zij zijn getuige van het geweld en hebben familieleden verloren. 
Meer dan twee miljoen kinderen gaan niet naar school. Buitenspelen met vriendjes 
is al helemaal ondenkbaar. Door oorlogsgeweld is er gebrek aan alles. 
   
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te 
bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen 
liggen veelal in puin, er is een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van 
de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedsel-
pakketten, onderdak en onderwijs. Syrische Christenen willen voorkomen dat er 
nog meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken Christenen terugkeren. 
 
Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben ons gebed en onze steun hard 
nodig, zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn, om 
voorzichtig weer te werken aan een toekomst. 
 

(Samenvatting uit de Berichtenbox van Kerk in Actie) 

Nees Biemond 

Stichting Hakuna Matata 
Op 23 september is de collecte weer bestemd voor de Stichting Hakuna Matata. 
Jan en Ineke Vervoort hebben al een aantal keren filmpjes laten zien over de 
activiteiten in Burkina Faso. Voor 2018 staan nog diverse projecten op stapel 
zoals: 
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• Wat betreft de elektriciteit wordt het Landbouwcentrum voorzien van 
zonnepanelen. Als de landbouwschool geopend is, zal in de loop van 
september begonnen worden met de bouw van de slaapgelegenheid voor 50 
leerlingen. 
 

• In dorpen rondom Boulsa wilde de Stichting de watervoorziening aanpakken. 
Helaas is het niet gelukt om naar water te boren. Op 5 meter diepte stuitte 
men op een rotslaag. Er zal nu in een groter gebied onderzocht worden of een 
nieuwe boring mogelijk is. 

 

• Het leemstenen molengebouw in Bonam moet vervangen worden door 
cementstenen. Door de jaarlijkse heftige regenbuien was het 5 jaar oude 
gebouwtje in verval geraakt. 

 

• Het centrum voor zonne-energie is gereed.  De elektriciens  hebben een 
demonstratie gegeven over de zonne-energielamp aan een vrouwengroep. 
Het werken met vrouwengroepen verdient de voorkeur.  25 vrouwen namen 
een pakket mee om dit thuis een maand lang gratis te proberen. Het gebruik 
van zonne-energie betekent een technische revolutie in dit landelijke gebied. 
De kwalitatief goede zonne-energielamp is betaalbaar voor mensen met 
weinig geld en is door haar lichtopbrengst ideaal om huiswerk bij te maken 
i.p.v. bij de walmende olielamp. Het lijken kleine dingen maar het betekent 
een grote verandering in zo’n dorp. 

 

• Schoolgeld. De meeste gezinnen die van de landbouw moeten leven zijn arm.  
Onze Stichting zal de helft van het schoolgeld van de eerste groep leerlingen 
betalen. Ook voor enkele meisjes uit arme gezinnen wordt het schoolgeld 
betaald. 

 

• In Guéngo, een arm in het Sahel gebied gelegen dorp, is een multifunctioneel 
gebouw gekomen. Hier wordt regelmatig een kerkdienst gehouden. Met onze 
bijdrage van vorig jaar heeft Didam meebetaald aan het realiseren van dit 
gebouw dat ook gebruik wordt als kerkje. 

 
Er is nog veel geld nodig om allerlei projecten af te ronden en om nieuwe plannen 
voor 2019 te kunnen realiseren. 
  
De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen! 
 

Nees Biemond 
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Van het pastoraat 
 
Terwijl ik dit schrijf genieten veel mensen nog van hun vakantie. Alhoewel 
genieten? Als ik naar buiten kijk en natuur en mensen zie lijden onder droogte en 
hitte is het minder genieten. Maar toch, ook in deze tijd hoop ik dat wij als 
pastoraat en wij als gemeente naar elkaar omzien en met name eens extra 
omzien naar diegenen die het moeilijk hebben door dit weer of door 
levensomstandigheden.  
 

Als pastoraal team staan de werkzaamheden nu nog op een wat lager pitje, maar 
in het nieuwe seizoen staat er weer een aantal extra activiteiten op de agenda 
buiten het normale pastorale werk. Zo hebben we een groot-huisbezoek in de 
planning voor secties 3 en 4 in de eerste week van oktober. Ook een pastorale 
scholing en een regio-avond voor pastoraal medewerkenden staat in de planning. 
 

Wat ook op ons verlanglijstje staat is de vervulling van de vacature voor een 
pastoraal medewerker(m/v!), de vacature die ontstond door het vertrek van Anna 
v.d. Velden. Mocht u zelf interesse hebben, of iemand weten die geschikt zou zijn, 
aarzel niet en neem contact op met ons. 
 
Met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet  
(avandervliet@gmail.com  
of 0316-227994) 

Ontmoetingen in de ring  

(Achterhoek West) 
 
Op 20 juni jl. vond de eerste ontmoeting plaats in de ring Achterhoek-West. Een 
ontmoeting tussen ambtsdragers, die zich buigen over de vraag: wat ontmoeting 
inhoudt en hoe hieraan vorm gegeven kan worden. 
Vanuit “Kerk 2025” zijn er enkele kernpunten vastgelegd zoals: 
 

• De Reformatie 500 jaar na dato betekent voor de kerk: terug naar de kern. 

• Er dient een omslag te komen van “vergaderen naar ontmoeten”. Dit gaat niet 
vanzelf en vraagt moed om los te laten en je open te stellen voor een ander. 

• De roep om “kerk in de samenleving” te zijn is groot. Hier dient ruimte en vorm 
aan gegeven te worden. 

 
In een eerste ronde is er gesproken over de vraag voor welk onderwerp je uit de 
stoel zou willen komen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Vele thema’s 
zijn genoemd. Uiteindelijk is er een keuze gemaakt welke onderwerpen het meest 
aanspreken: 
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• Jeugd en jongeren 

• Muziek/theater 

• Een soort “Kirchentag” (op een zondag met viering en workshops) 

• Musical weekend 

• Regionale liedboekdag 

• Diaconale uitwisseling 

• Gebruik kerkgebouw in de breedste zin. 

• Gebruik multimedia 
 
Een aantal ideeën zullen nu verder uitgewerkt worden in de hoop, dat de mensen 
hiervoor uit hun stoel komen en meedoen bij volgende ontmoetingen. 

Jan Wes 

In het spoor van Luther 
 

Op donderdag 20 september is er, na een geanimeerde avond in het voorjaar, de 
gelegenheid opnieuw in het spoor te gaan van Luther op een reis door de Duitse 
geschiedenis. We hervatten de ‘pelgrimstocht’ van eerder, maar zoals dat 
tegenwoordig gaat met onze reizen, kun je altijd instappen. 
 

Aan de hand van mijn reizen door Duitsland in de afgelopen jaren en het boek dat 
ik daarover schreef ‘Van Luther tot Heidegger’, bezinnen we ons op, en laten ons 
bevragen door, veelal moeizame, maar ook voor ons beslissende figuren uit de 
Duitse geschiedenis, zoals Friedrich Nietschze en zijn ‘dood van God’, Thomas 
Müntzer en zijn ‘Godsrijk op aarde’, keizer Otto I en Johann Sebastian Bach; de 
beeldende kunstenares Käte Kollwitz, de dichter Hölderlin en niet in de laatste 
plaats Luther zelf. Vele stemmen die ons allemaal iets kunnen melden over de 
toekomst van Europa en de (noodzakelijke?) plaats daarin van de kerk. 
 
Ik nodig hartelijk uit tot deze inleiding én gesprek! (Voor informatie, bel 0316-
769092.) 

Wessel ten Boom 

Vakantie 
 
Van 17 augustus t/m 8 september ben ik afwezig i.v.m. mijn vakantie. Heerlijk 
natuurlijk, maar het houdt helaas wel in dat ik de Startzondag moet missen. Ik 
wens jullie allen nu dan ook alvast een gezellige, inspirerende dag toe. Dat het 
een geslaagde start mag zijn van een nieuw, uitdagend seizoen. 
 Meinie Visser 
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Over grenzen heen zien, verder en verder...  
 

Dat hebben velen van ons ervaren 
tijdens een kortere of langere 
vakantieperiode. 
Soms ver, en heel ver weg,  
soms dichtbij in eigen land! 
Wie weet, zocht u naar nieuwe 
impulsen, voor het seizoen, dat voor u 
ligt! Of brengen nieuwe ervaringen u op 
andere gedachten, andere aanpak van 
uw werk, nieuwe invulling van uw leven, 
persoonlijk, samen of alleen. 
 
In deze warme vakantiedagen, lees ik 
keer op keer, dat mensen ouder en 
ouder worden! 
Hoe vul je dan je levensdagen in?  
Waar ontdek je nieuwe impulsen voor je 
dagelijkse leven en geloofsbeleving! 
Natuurlijk in soms onverwachte 
ontmoetingen, gesprekken. 
Of je bezoekt een expositie samen met 
anderen, of juist alleen. 
 
En mijn gedachten dwalen terug naar 
een tentoonstelling van schilderijen over 
het leven van Mozes! 
Eén vergezicht is mij bij gebleven, 

Mozes staat op de berg Sinaï.  
Hij had één van de vergezichten 
op beloofd land! 
Dat werd de kracht van zijn leven! 

 
Als je zo 'n moment ervaart, het 
alledaagse loslaat, één of enkele malen, 
misschien, dan is dat een topervaring! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloven is toch:  
meer zien dan voor ogen is! 
En Mozes? 
Ik zie hem staan op de berg,  
met een stok in de hand,  
om onderweg te blijven. 
Misschien ook om te leren los te laten! 
 
Een beeld uit de deense film Green 
Pastures, komt mij weer voor ogen. 

Mozes zit alleen op de berg! 
Zijn einde is nabij. 
Achter hem trekken zijn 
volgelingen, voorbij. 
Even leggen ze bij wijze van 
afscheidsgroet, hun hand op zijn 
schouder. Tot er niemand meer 
langs trekt. 
Niemand grijpt zijn hand meer! 
En God grijpt zijn hand! 

 
En Mozes kijkt over grenzen heen, 
verder en verder.... 
In het LICHT van de EEUWIGE 
 
aan de rand van de tijdloosheid  
waar vergezichten opengaan  

uit een gedicht 
      van Ida Gerhardt 

 
__________________________ 
*expositie in de kerk van Westervoort 
 Gerard Ursum 2012 
*Green Pastures /Deense film 

 
 
   Käti  van Bergen 
 

K
ä
t 

i 
v
a



16 

Triduüm 2018 
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Startzondag 

 

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 

Onze gast Johan 
 

Vele kerkgangers kennen Johan, die elke maand met ons in de kerk komt. Hij is 
57 jaar, zwaar autistisch en heeft problemen met veranderingen. 
In een gesprek met zijn arts en begeleiders werd ons meegedeeld dat er 
geconstateerd is dat Johans gedrag aan het veranderen is en dat hij 
waarschijnlijk een lichte vorm van dementie heeft. Hij kan agressief reageren, 
wat bij ons thuis niet gebeurt, omdat wij na jaren duidelijk de grenzen kennen. 
Ons advies aan u is daarom: aanspreken is geen probleem, maar aanraken 
moet u niet doen. Dat initiatief moet van hem uitgaan, denk maar aan een hand 
geven. Hij kan van een aanraking in de war raken en de gevolgen kunnen wij 
dan niet in schatten. Wij doen ons best om alles te beheersen en we doen hem 
een groot plezier met zijn kerkgang, waar hij soms mag helpen met afsluiten en 
genieten van zijn kopjes koffie. 
 
Alvast onze hartelijke dank en wij zullen proberen om zo lang mogelijk Johan 
een plezierige zondag te bezorgen. 

Giny en Jan Hagen 

mailto:lakz@planet.nl
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Personalia 

Overleden 
• 04-07-2018 Dhr. W.B. Hendriksen, Berkenhof 47 

Gevestigd 
• Mevr. B. van Heijgen – Simons,  de Hazelaar 7 
• Dhr. F.Kolstee,     Willibrordusweg 56 

• Dhr. R.Neymann,     Hebingskamp 10 

• Dhr. H. Vellekoop,    Fluunseweg 14c 

• Mevr. N. Florissen,    Geulencampweg 8b 
 

Verhuisd 
• Fam. Grootherder,  van St. Stephanusstaat 10 naar Dijksestraat 47 

Vertrokken 
• Naar Arnhem,  Mevr. M. Koster,   Verheijstraat 7 
• Naar Bredevoort,  Fam. Elfrink-Winkelhorst,  Pr.Beatrixstraat 21 

• Naar Giethoorn,  Dhr. W. Bouknegt,   Wilhelminastraat 26 
 

 Agenda 
 
19 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 

26 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. P. Endedijk, Arnhem 
02 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
06 sept 15.30 uur Meulenvelden dienst, r.-k. voorganger 
09 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
16 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
17 sept 14.00 uur Overleg Meulenvelden diensten - Torenstraat 
19 sept 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 
23 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. S. Visser, Tolkamer 
30 sept 10.00 uur   Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
04 okt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 
07 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C. Klaver, Beek 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 september 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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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 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,  

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. 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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