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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 

 
God onze Vader, 

 
van U zijn de eeuwen en tijden, 

 
de dagen en de nachten. 

 
Laat niet toe dat wij leven 

 
alsof wij niets meer te verwachten hebben. 

 
Wek in ons hart de heilzame onrust 

 
omwille van het uur waarop uw Zoon zal wederkomen, 

 
Jezus Christus onze Heer. 

                                                               Uit het liedboek 

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

Periode zondag 7 oktober t/m zondag 18 november 2018 

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

07 oktober 2018 – 3e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Maleachi 2:10-16, Marcus 10:1-16 
 

14 oktober 2018 – 4e zondag van de herfst, oogstdankdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W.H. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 15:1-11, Marcus 10:17-31 
 

21 oktober 2018 – 5e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
  m.m.v. de Cantorij 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 29:18-24, Marcus 10:32-45 
 

28 oktober 2018 – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Kerk in Actie - Hervormingsdag 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 59: 9-19, Marcus 10:46-52 
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01 november 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

04 november 2018 – 7e zondag van de herfst, gedachtenisdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
  m.m.v. de Cantorij en All Together 
Collecte : Kerk in Actie - najaarszendingsweek 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Job 19:23-27a, Marcus 12:18-27 

11 november 2018 – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. P. Vroegindeweij, Ermelo 
Collecte : Kerk in Actie - binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Leviticus 19:1-2 en 9-18, Marcus 12:28-34 

18 november 2018 – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Voedselbank 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : Pieter Jan / Jan 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 30:11-16, Marcus 12:38-13:2 

 

Rondom de kerkenraad 

Beroepingswerk gaat van start 
In de vorige bijdrage van Rondom de Kerkenraad was  het nog niet geheel 
duidelijk hoe in de omliggende gemeentes, waar een vacature is, het 
beroepingswerk vorm gegeven zou worden en wat de omvang van de 
predikantsplaats zou worden. Inmiddels is dat bekend. De gemeente Gendringen 
mag een 80% predikant gaan beroepen. De gemeente Drempt-Oldekeppel gaat 
zelfstandig een predikant voor 0,5 FTE beroepen en heeft hiervoor een 
advertentie gezet. Dat betekent dat gezamenlijk beroepen niet haalbaar is. 
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Inmiddels zijn we gestart met het samenstellen van een beroepingscommissie 
voor Didam. We hopen in oktober te kunnen starten. 
 
 
 

Samenwerking 
De samenwerking als gemeentes in de Liemers gaat gestaag vooruit. Er is 
inmiddels een brochure waarin alle activiteiten die in de Liemers plaats gaan 
vinden, vermeld staan. U bent dan ook van harte uitgenodigd om daaraan mee 
te doen. Het programma kunt u op onze website inzien onder het hoofdstuk 
Inspiratie, bezinning en ontmoeting.  
 
Op 24 september werd de intentieverklaring van de gemeentes in de Liemers 
getekend. Hierin wordt aangegeven dat de gemeentes in toenemende mate 
willen samenwerken, waarbij ze hun eigen identiteit en vierplek behouden. Er zal 
een persbericht uitgaan, dat u ook op onze website kunt vinden. U ziet, dat naast 
plannen, er ook al concrete resultaten van de samenwerking zichtbaar aan het 
worden zijn.  

Johan Boelee 

 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

7 oktober – Collecte Kerk en Israël 
Het gesprek houdt nooit op 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de 
eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De 
Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op 
landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema’s als 
antisemitisme ter sprake. 
Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met 
en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er 
ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël 
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Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de 
collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over 
Israël nooit op zal houden. 

14 oktober – Collecte Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal. 
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht 
maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is 
chronisch ondervoed. 
Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun 
inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te 
stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van 
(water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en 
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van 
groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het 
hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte 
ondersteunt u dit vernieuwende project! 

28 oktober – Collecte Kerk in Actie (hervormingsdag) 
De kerk als goede buur. 
In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en 
het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten 
rondkomen van minder dan € 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en 
door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen 
hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede 
Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om 
sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme 
gezinnen. 
LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de 
jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze 
Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale 
kerken, die zoeken naar vernieuwing, te begeleiden om sociale initiatieven op te 
zetten. 

4 november – Collecte Kerk in Actie (zending) 
Meer kansen voor inheemse bevolking. 
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is 
verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor 
interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse 
bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast 
op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel 
inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze 
bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en 
publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis 
over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN 
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stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer 
te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs 
betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –
materialen. 

11 november – Collecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
Perspectief voor (ex)gedetineerden. 
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter 
zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus 
Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-
gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus 
kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en 
zingeving. 
Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de 
Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden 
kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij 
daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. 
Collecteert u mee om (ex)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun 
gevangenschap? 

Opbrengst collecten  
 
05 augustus Steun kerken in Syrië  (avondmaal) € 78,76 
   Algemeen diaconaal werk   € 50,15 
   Werk in eigen gemeente   € 38,65    
 
12 augustus Kerk in Actie – zending   € 59,20 
   Werk in eigen gemeente   € 45,10 
 
19 augustus Algemeen diaconaal werk   € 79,33 
   Werk in eigen gemeente   € 56,41 
 
26 augustus Algemeen diaconaal werk    € 39,00 
   Werk in eigen gemeente   € 33,40 

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 

 
Het lijkt nog ver weg, maar over goed drie maanden wordt de actie Kerkbalans 
weer gehouden. De voorbereidingen voor de actie zijn in volle gang. Het thema 
van de actie is “Geef voor je kerk”. In de periode 19 januari t/m 2 februari 
ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. 
  
Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie voor de kerk 
belangrijk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een 
bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De 
inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen 
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen. 
 
De actie kan alleen een succes worden dankzij de inzet van veel vrijwilligers, 
zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering. We mogen dankbaar zijn dat dit 
elk jaar weer lukt.   

Kerkbalans 2018 
Totaal toegezegd bedrag: € 40.996,--   
Ontvangen tot en met 17 september: € 32.924,-- 
 

Solidariteitskas 2018 
In het voorjaar heeft u van ons een brief ontvangen met het verzoek om per lid  
€ 10,-- bij te dragen aan de Solidariteitskas.  
In september is een herinneringsbrief verstuurd aan gemeenteleden die (nog) 
niet hebben gereageerd. 
Tot en met 17 september is € 1.775,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven 
 

Wim Kooijman 
 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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 College van Diakenen / Kerk in Aktie 

Dankdag  
 
Zondag 14 oktober 2018 mogen we samen Dankdag 
voor Gewas en Arbeid vieren. We denken dan ook 
aan de mensen in onze eigen kerkgemeente, die wat 
extra aandacht nodig hebben. 
 
Zaterdag 13 oktober a.s. tussen 12.00 en 14.00 uur 
is ons kerkgebouw open, zodat u fruit kunt brengen. 
Doet u weer mee door wat fruit af te geven? Liever 
geen bloemen. 
 
De leden van de werkgroep Kerk in Actie zullen daar aanwezig zijn om er leuke, 
kleurrijke bakjes van te maken. Naast fruit kan het bakje worden gecompleteerd 
met een blikje fruit, omdat dat langer houdbaar is. Dus potjes of blikjes zijn ook 
welkom. 
 
Het fruit dat overblijft wordt naar de koeling van de Voedselbank gebracht. Het 
wordt dan in de week daarop aan de cliënten van de Voedselbank uitgereikt. 
 
Wij rekenen uiteraard weer op uw medewerking! 
 
Een hartelijke groet namens de werkgroep Kerk in Actie,  

Antoinette Makkinga 
 

Voedselbank 
Tijdens de kerkdienst van 18 november a.s. zal er weer gecollecteerd worden 
voor de Voedselbank van de gemeente Montferland. Het aantal uitgiftes is 
nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. Op dit moment zijn er 
nog 63 gezinnen die gebruik maken van dit Voedselpakket. Hieronder vallen ook 
de kinderen in de volgende leeftijdscategorie: 
 
Kinderen van 0-3 jaar:  23 
Kinderen van 4-7 jaar:          8 
Kinderen van 8-12 jaar:      13 
Kinderen van 14-16 jaar:    15 
 
Sinds december vorig jaar is de Voedselbank verhuisd naar Pittelderstraat 20 in 
Didam. Dit is logistiek een hele verbetering. Hoewel de voedselbank  werkt met 
70 vrijwilligers zijn er wel de nodige kosten voor de koel- en vriesruimtes, 
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transport e.d. Ook wordt geld gevraagd voor de Stichting Groentetuin, die poot- 
en zaaigoed nodig heeft voor het kweken van groenten in de tuin aan de 
Luynhorstweg. Hier zijn ook een 12-tal vrijwilligers werkzaam die zorgen voor het 
onkruidvrij houden en oogsten van verse groenten.  
 
Op 20 oktober 2018 van 11.00-15.00 uur is er een gezamenlijke Opendag van 
de Voedselbank, Kledingbank en de St. Groentetuin. Lees meer hierover in deze 
SAMEN. 
 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst wordt 
verdubbeld! 

Nees Biemond 
 
 

Heilig Avondmaal collecte 

“Syrische kerken als Bakens van Hoop” 
Kerken in het Midden-Oosten vormen de bakermat van het Christendom. 
Vandaag de dag is de kerk nog steeds niet weg te denken uit landen als Syrië en 
Libanon.  Zij laten zich niet verdrijven, maar blijven. “Wij horen hier, op de grond 
van onze voorouders”. Kerken blijven om slachtoffers te helpen en om te 
bouwen aan een toekomst waarin plaats blijft voor Christenen. 
  
Mathilde Sabbag keerde in 2016 terug naar Syrië om dominee te worden in Al-
Hassakah, een klein plaatsje in het noorden. Op de eerste dag als predikant viel 
er een raket dwars op haar huis. Dagenlang heeft zij met haar familie in de 
badkamer geschuild. Inmiddels gaat het iets beter in Syrië, maar de situatie is 
nog altijd zorgelijk. Het geloof in Christus heeft haar geholpen om vol te houden. 
 
De betrokkenheid vanuit Nederland heeft haar gesterkt. Ze wil in Syrië blijven en 
niet vluchten naar het westen. De nood is hoog om de kerkdiensten te behouden 
en de school te onderhouden en daarvoor hebben ze onze hulp nodig. Ze wil 
samen met haar man aan een toekomst bouwen waarin Gods naam wordt 
verkondigd en de jonge generatie leert dat er iets anders is dan oorlog, namelijk 
vrede. 
Denkt u aan haar tijdens de avondmaalscollecte? 

Nees Biemond 
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Allerzielen 
Op zondag 4 november 2018 herdenken wij in de dienst de gemeenteleden die 
in de periode van november vorig jaar tot nu zijn overleden. Voor iedereen 
bestaat de mogelijkheid een naam aan te dragen van iemand die u dierbaar was. 
Deze naam zal dan tijdens de plechtigheid genoemd worden. Namen kunt u 
indienen bij Arrie van der Vliet, ouderling pastoraat. 
Per email naar: pastoraat@pkn-didam.nl of telefonisch 0316-227994. 
 

Arrie van der Vliet 

Van het pastoraat 
De hete en droge zomer van 2018 lijkt alweer ver weg. De gele vlaktes in tuin en 
park, die zo dor en doods leken, zijn weer wonderbaarlijk groen geworden. Dit 
septemberweer, af en toe een buitje en tussendoor zonneschijn is toch voor de 
meesten van ons dragelijker. Het pastoraat is weer in volle gang in dit nieuwe 
kerkelijke seizoen. Voor en achter de schermen zijn er activiteiten.  
 
Als u dit leest heeft het eerste groothuisbezoek al plaatsgevonden en vieren we 
op 14 oktober de oogstdienst. In deze dienst danken we God voor alle goede 
gaven, die wij in overvloed mogen ontvangen. Iets van die overvloed willen we 
delen in de vorm van fruitbakjes. Na afloop van de dienst wordt iedereen 
gevraagd een bakje mee te nemen en te bezorgen bij een gemeentelid. Ook dit 
is een vorm van pastoraat, omzien naar elkaar, waar we iedereen graag toe 
oproepen.  
 
Op 4 november is de herdenkingsdienst waar we aan allen die ons zijn 
voorgegaan denken. De dienst zelf, maar ook in de periode eromheen, worden 
we gevraagd om in het bijzonder naar elkaar om te zien. 
  
Om ons als Didams pastoraal team beter op onze taak voor te bereiden houden 
wij regelmatig een pastorale scholing. Op 24 oktober vindt dit plaats. De 
regionale samenwerking van de kerken in de Liemers vindt plaats op alle 
terreinen, dus ook pastoraat. Op 5 november hebben we een regionaal pastoraal 
overleg hier in Didam waar de dominee van Duiven, ds. Jolande van Baardewijk, 
ons zal vertellen over het Trossenmodel waarmee in Duiven gewerkt wordt. 
 
Wat ook op ons verlanglijstje staat, is de vervulling van de vacature voor 
pastoraal medewerker(m/v). Mocht u zelf interesse hebben, of iemand weten die 
geschikt zou zijn, aarzel niet en neem contact op met ons. 
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Natuurlijk blijft de uitnodiging om naar elkaar om te kijken als gemeente staan. 
Mocht u zelf, of iemand in uw omgeving een luisterend oor nodig hebben, aarzel 
niet met een van ons contact op te nemen. 
Met een hartelijke groet, 

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

Inspiratie, Vorming en Toerusting 

Joodse en Jiddische elementen in het werk van Marc Chagall 
 
De veelzijdige kunstenaar Marc Chagall (1887 - 1985) was afkomstig uit Wit 
Rusland en groeide op in een chassidische sfeer. Die leefwereld van zijn jeugd is 
in zijn werk volop terug te vinden. Maar de details van de soms wat verborgen 
verhalen die daarbij horen, vragen wel om enige toelichting. 
 
Voor geïnteresseerden gaan we daar naar op zoek aan de hand van een serie 
afbeeldingen. Een kleurrijke presentatie daarvan wil ik verzorgen op donderdag 
8 november a.s. Je hoeft geen voorkennis te hebben. Belangstelling voor wat 
verbreding van kennis en inzicht is genoeg. 
 
Omdat er mapjes met afbeeldingen moeten worden samengesteld, wil ik vragen 
om u aan te melden. Dat kan bij: janjohannes1947@gmail.com via de mail (bij 
voorkeur) of telefonisch: 06-48345970. 
 
De avond wordt gehouden in de huiskamer van de kerk, begint om 19.30 uur en 
koffie of thee staan klaar vanaf 19.15 uur. 

13 december a.s.: De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer 
 
Over de invloed van Dietrich Bonhoeffer zijn we in kerk en theologie nog lang 
niet uitgedacht. Zijn naam wordt veelvuldig aangehaald, veel uit zijn werk 
geciteerd en geactualiseerd en zijn leven wordt nog volop in herinnering 
gebracht. Dat is terecht en blijft leerzaam. 
 
In het kader van nadere verkenning en bezinning wil ik met belangstellenden 
kijken naar de bij hem onderliggende spiritualiteit. Geloven was voor Bonhoeffer 
geen zaak van theorie, maar van praktijk. Hoe hij zijn geloof beleefde, welke 
vormen spiritualiteit bij hem aannamen en hoe hij erover sprak in preken en 
geschriften, is het onderwerp van deze avond. Inleider is ds. Joop Mol 
 
De avond wordt gehouden in de huiskamer van de kerk aan de Torenstraat. 
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Koffie en thee staan klaar vanaf 19.15 uur. We beginnen om 19.30 uur en 
aanmelden is niet noodzakelijk. Wel behulpzaam om een beetje te weten 
hoeveel koffie er gezet moet worden. 
 
Voor beide avonden geldt: van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 

Joop Mol 
 

Open dag 
Beste gemeenteleden, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor de "OPEN DAG", die door de Voedselbank 
Montferland, de Groentetuin én de Kledingbank Montferland gezamenlijk is 
georganiseerd. 
Op zaterdag 20 oktober a.s. stellen we u van 11.00 - 15.00 uur in de 
gelegenheid om een bezoekje te brengen aan het nieuwe pand van de 
Voedselbank aan de Pittelderstraat, aan de (sinds maart in gebruik genomen) 
prachtige Groentetuin aan de Luijnhorststraat én aan de Kledingbank, die is 
gevestigd in de Lockhorststraat. 
U kunt er in uw uppie, met uw partner, vrienden en/of familie een leuk 
"fietsrondje Didam" van maken! 
 
U hebt enige tijd geleden in de plaatselijke kranten kunnen lezen, dat, na sluiting 
van de vorige moestuin die groenten leverde aan de Voedselbank, een nieuwe 
groep vrijwilligers zich heeft opgeworpen, die met hart en ziel een groot perceel 
aan de Luijnhorststraat heeft omgetoverd tot een speciale groentetuin, zodat de 
wekelijkse levering van verse groenten aan de Voedselbank voortgang kon 
vinden. De tuin is werkelijk een lust voor het oog! 
 
Overal zult u met open armen worden ontvangen door vrijwilligers. Zij zullen u 
niet alleen alles kunnen vertellen over het reilen en zeilen van hun organisatie, 
maar zij staan ook klaar om u een rondleiding te geven door hun pand of over 
hun tuin én om uw vragen te beantwoorden. 
 
De meesten onder u hebben wel gehoord van genoemde organisaties, maar u 
zult op alle drie de locaties versteld staan om te ervaren wat een werk er achter 
de schermen verzet wordt om voor onze minder bedeelde medemens een flinke 
steun in de rug te kunnen betekenen. 
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Hoe leuk zal het zijn om van enthousiaste mensen, onder het genot van een 
kopje koffie of thee, op de werkplek te horen wat hun werkzaamheden inhouden 
en met hoeveel plezier zij die uitvoeren! 
 
Kom kijken! Verruim uw blik en wees trots op onze Diemse vrijwilligers! 
 
Met vriendelijke groet, 

Arja Schep - van der Klis, 
Voorzitter Stichting Kledingbank Montferland 
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Schuldhulpmaatjes gezocht 
 
 

Momenteel zijn er 23 schuldhulp-maatjes actief in Montferland. Maar we zoeken 
er meer!! 
 
Schuldhulpmaatje worden is niet voor iedereen weggelegd. De maatjes moeten 
over goede sociale vaardigheden beschikken en hun eigen huishoudboekje moet 
in orde zijn. Na het kennismakingsgesprek met de coördinator en het 
wederzijdse akkoord, wordt het nieuwe maatje aangemeld. Een 3-daagse 
training volgt en daarna kan het maatje aan de slag. Uiteraard hoort een goede 
begeleiding vanuit de coördinator erbij, net als de georganiseerde 
bijeenkomsten. 

Steun en toeverlaat  
Een SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn 
vastgelopen of dat dreigen te raken. Na een intakegesprek met de coördinator 
wordt een vrijwillig maatje ingezet. De vrijwilliger kan iemand helpen om nog op 
tijd het tij te keren, ondersteuning geven tijdens een traject van 
schuldhulpverlening en ook daarna nog helpen om de financiële  
huishouding op orde te krijgen en te houden. Schuldhulpmaatje is er voor 
iedereen, ongeacht identiteit, leeftijd of geloofskeuze.  

Preventief  
Schuldhulpmaatje richt zich niet alleen op Montferlandse inwoners die al in de 
schulden zitten, maar wil ook preventief ondersteuning bieden in situaties waar 
mensen door veranderende omstandigheden (tijdelijk) de greep op hun 
geldzaken dreigen te verliezen.  
Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de diaconie 
(diaken Jan Wes tel. 06-57775159). 
SchuldHulpMaatje Montferland is een gezamenlijk project van de kerken in 
Montferland en de Stichting Welcom. 

Jan Wes 
 
 
 

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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Vergezicht hoop op bevrijd leven.... 

    kunnen wij dat vasthouden..... 

Vergezicht 
 
Op de grens van een nieuw seizoen, 
zoeken we toch 
naar nieuwe inspiratie? 
Persoonlijk, maar ook in de kerk! 
Misschien heeft de vakantieperiode 
nieuwe ervaringen geboden, 
die ons geraakt hebben. 
En we gaan nu deze nieuwe periode 
tegemoet om ze waar te maken, 
persoonlijk of als gemeente. 
We putten hoop uit vergezichten! 

Van een kerk staat niet alleen op 
zondag de deur open, maar ook in de 
week. 

 Je kunt er binnenlopen. 
 En altijd is er iemand, die luistert 
 naar jouw verhaal. 
 Op een morgen stapt een vrouw uit Iran 
 wat schuchter, de kerk binnen. 
 Ze gaat zitten, 
 we drinken thee......en ze vertelt! 
 Ze woont al een paar jaar in de wijk. 
 Ik heb het goed: een baan, eten, 
 dak boven mijn hoofd! 

Mijn moeder, in Iran is arm, heeft 
honger! 

 Dan zegt de vrouw: 
 Nu wil ik hier geld geven 
 voor de armen dichtbij! 

Waarom, zo vraag ik, stuurt u dit geld 
niet naar uw moeder? 

 Dan zegt ze: 
  wij geloven 
  als je geld geeft, 
  waar je leeft, 
  dan doet dat ook  de familie 
  in Iran goed! 
Dat is toch zo'n hoopvol vergezicht?  
Soms heb je een ander nodig, 
die je ogen opent voor zo'n hoopvol  
moment in donkere tijden. 
  
Dan denk ik aan de profeet Jesaja, 
die joodse ballingen vergezicht geeft 

uitzicht op terugkeer naar Jeruzalem! 
(Jesaja 35) 

Hoop in donkere tijden, 
om je aan vast te houden. 
Het is van alle tijden. 
 Zoals de vrouw, 
 die acht chemokuren moet ondergaan. 
 Het moet de weerstand tegen  
 kankercellen verhogen! 
Een vergezicht op bevrijd leven! 
Kan ze dat vasthouden? 
 
Een hoopvol vergezicht   
heb je niet zomaar. 
Het vraagt om een gevoelig hart en handen, 
om woorden, rituelen misschien. 
Zo steekt een vrouw een kaars aan als ze haar 
man meer dan in andere tijden, mist. 
LICHT in haar nacht 
Dat hoopvolle licht verdrijft de duisternis! 
Ze denkt terug aan de mooie, hoopvolle  
momenten, samen. 
VERGEZICHT 
 
En wij, 
in kerk en samenleving, steken wij een kaars 
aan voor wiens hoop hier en nu, 
overschaduwd wordt, dichtbij en ver weg? 
Dan zijn we tot zegen voor, misschien, die ene, 
 Zegen is toch een baken in elke nacht, 
 en tilt je door het donker heen. 
 Brengt je aan het licht! 
 
  Ik geloof in de zon,  
  ook wanneer hij niet schijnt. 
  Ik geloof in liefde 
  ook wanneer ik haar niet voel 
  Ik geloof in God, 
  ook wanneer hij zwijgt. 
 

(woorden uitgebeiteld in de muur van 
de Keulse kelder door joden tijdens 
vervolging in de oorlog) 

  
VERGEZICHT     Käti van Bergen, september 2018 
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Triduüm 
 
Maandag 3 en dinsdag 4 september jl. waren de triduüm dagen 
bij Jan en Jan in Didam. 
Voetsporen in de tijd was dit jaar het thema. 
Voor de 70ste keer, ontmoetingsdagen voor ouderen, 
alleenstaanden, zieken en gehandicapten. Voor en door de 
geloofskernen uit Didam, Loil en Nieuwdijk. 

 

Samen één in Christus, samen één om elkaar te ontmoeten in Gods naam. 
 

En hoe fijn om te zien dat het aantal bezoekers dit jaar was toegenomen. Waar 
er vorig jaar krap 100 bezoekers waren, waren het er dit jaar zeker 125. 
Waarvan de protestante gemeente heel goed vertegenwoordigd was.  
 

Maandag was er een Eucharistieviering, een Mariaviering, Burgermeester Peter 
de Baat stelde zich voor en “Tijdloos” zorgde voor de muzikale ontspanning. 
Dinsdag deed ds. Joop Mol de openingsviering, ‘s middags vertelden 
medewerkers van Elver over hun project “ Huize Betheljada”, daarna was er het 
sluitingslof. 
 

Wij mogen terugkijken op twee fijne ontmoetingsdagen, waarin het woord van 
God een centrale plaats kreeg, er was tijd voor een onderonsje, onder het genot 
van een drankje en een hapje. Héérlijk verzorgd. 
 

In het liturgieboekje stond het volgende gedicht, “God van onze toekomst”:  
 

God van ons verleden, 
U ziet de pijn die wij elkaar en u doen, als wij kerk willen zijn zonder elkaar, als 
wij leven alsof de ander er niet is, als wij niet samen uw volk willen zijn en niet 
samen voor deze wereld zorgen. Leer ons bidden: Heer, vergeef ons 
God van ons heden, 
vandaag danken wij voor wat wij ontvingen: geloof, hoop en liefde, 
hervonden vertrouwen, het helen van wonden. Maar bovenal een nieuw 
verlangen 
om samen te zijn en samen te gaan verbonden in uw naam: Heer, ontferm u 
over ons 
God van onze toekomst, met U bidden wij: 
laat ons allen één zijn, zoals u één bent. Opdat de wereld gelooft 
en wij met iedereen uw weg kunnen gaan, 
een pelgrimage van gerechtigheid en vrede, delend in uw aanwezigheid: Heer, 
kom ons tegemoet 
 
Namens de werkgroep Triduüm,  

Dieneke Ros.  
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Inloopmiddag 
  
Nu de zomer weer voorbij is (en wat voor een zomer) maken wij ons weer op 
voor de winteractiviteiten. De eerstvolgende inloopmiddag is vastgesteld op 
donderdag 11 oktober. Voor degenen die alles in hun agenda zetten hebben wij 
ook al de volgende data: 22 november, 10 januari en 23 februari. 
 
We hopen op dezelfde gezelligheid, die wij ook vorig seizoen hadden en denken 
met dankbaarheid terug aan diegenen die hun bijdragen leverden, vaak in de 
vorm van foto’s en/of filmbeelden of de verzorging van de apparatuur. En aan 
Ine en Henk Vreeman, die ons altijd weer verzorgden met koffie, thee en 
frisdrank. 
 
Mochten er ook anderen zijn die in het bezit van fotoseries zijn of een andere 
liefhebberij hebben, deel het ons mee en laat het ons zien of horen. 
Voor nieuw-ingekomenen: de plaats van samenkomen is het lokaal bij de 
zijingang van de kerk, tijdstip 14.30 uur – 16.30 uur. 
 

U bent van harte welkom op de genoemde middagen. 
 

Herman, Antoinette, Janny, Giny en Jan  
0316-223357 

SAMEN per e-mail  
Zoals u weet zijn we gestart met het verzenden van SAMEN via e-mail. We 
hebben tot nu toe van 31 mensen toestemming gekregen om hiervoor het  
e-mailadres te gebruiken. We zouden dit aantal graag willen uitbreiden, maar 
daarvoor hebben we e-mailadressen nodig. Wij vragen u dringend om te gaan 
meedoen.  
Dit kunt u doen door een e-mail te sturen 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 een voorstel gedaan 
aan de kerkenraad over of en hoe we een definitieve invoering van de 
elektronische versie in 2019 kunnen realiseren. 
 

De redactie hoopt op een groot aantal positieve reacties, zodat we in de nabije 
toekomst minder afhankelijk zijn van vrijwilligers voor de distributie en kosten 
kunnen besparen. 
 

Bedankt voor uw medewerking, 
Namens de redactie, 
Dick Schep  
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Personalia 

Bedankje 
Graag wil ik iedereen bedanken die tijdens en na mijn laatste ziekenhuisverblijf 
mij hebben verrast met bezoekjes, kaarten, bloemen etc. 
Alle aandacht was een hartverwarmende ervaring. 

Vriendelijke groet, Jos Slootweg 

Gedoopt 
16-09-2018, Malique George Anton Jozef, Leonahardt,  

   zoon van Yovanni & Viviane Bos, Maalstoel 19. 

Geboren 
11-09-2018, Jansje Geertruida,  

   dochter van Lisette & Thijs Midden, Berliozepad 18 Amersfoort. 

Gevestigd 
Dhr. D.T. van Antwerpen, Koningsweg 23 

Verhuisd 
Dhr. L.H. Schepes, van Waverlo 36 naar Waverlo 24. 

Vertrokken 
Dhr. A.G.W. Masselink, Gladiolenstraat 3, naar Deventer. 
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Agenda 
 
07 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 

11 okt 19.00 uur Verjaardagsfonds 
14 okt 10.00 uur Oogstdankdienst - ds. W.H. ten Boom, Didam 
17 okt 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 
21 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
28 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J Ek, Brummen 
01 nov 15.30 uur Dienst Meulenvelden, r.-k. voorganger 
04 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - Gedachtenisdienst - 
   ds. J. Mol, Gaanderen 
08 nov 19.15 uur Joodse en Jiddische elementen in het werk van 
   Marc Chagall verzorgd door ds. J. Mol 
11 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. P. Vroegindeweij, Ermelo 
18 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen  
21 nov 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 november 
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, 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 dinsdagochtend, van 10.00-11.15 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 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  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 11-10, 22-11, in 2019 : 10-1, 21-2, 14:30-16:30 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 , mail: j.hagen860@chello.nl 
(vervoer kan geregeld worden) 

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v. ds. Leen den Besten,  

Wanneer  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, of  
sophiatielgroenstege@gmail.com 

  

  

mailto:desirewentingjansen@outlook.com
mailto:r.eysink@kpnplanet.nl
mailto:a.van.der.vliet@gmail.com
mailto:gerritkooij@yahoo.com
mailto:j.schlief@chello.nl
mailto:lochernap@gmail.com
mailto:sophiatielgroenstege@gmail.com
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