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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 mw. A. Makkinga van Rouwenoortweg 18 6942 PK T. 228709 antoinette.makboa@concepts.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 november 2018 
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Voorwoord 
 

Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 
maakt de dag minder stil 

Eén vonk 
kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 
het begin van een lied 

Eén kind 
het begin van een toekomst 

 
Jacqueline Roelofs-van der Linden 
Uit: Medemens 4 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 25 november 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

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

25 november 2018 – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Günther, Deventer 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Sefanja 1:14-2:3 en Marcus 13:14-27 

02 december 2018 – 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. S. Hiemstra, Almelo 
Collecte : Missionair Werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Zacharia 14:4-9 en Lucas 21:25-31 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 
06 december 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

09 december 2018 – 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : Desiré Wenting 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-6 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
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16 december 2018 – 3e zondag van Advent, met Carols en samenzang, 
    m.m.v. het Oecumenisch Carolkoor 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Het Passion in Hummelo 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 
22 december 2018 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

23 december 2018 – 4e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Hiemstra, 

Westervoort 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Micha 5:1-4a en Lucas 1:39-45 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 

24 december 2018 – Kinderkerstfeest 
18.30 uur : viering met de kinderen, mw. M. Visser, Duiven 
Collecte : Kinderkerk 

24 december 2018 – Kerstnachtdienst 
21.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en H. Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7 en Lucas 2:1-20 

25 december 2018 – Kerstmorgen, m.m.v. De Cantorij 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 52:7-10 en Johannes 1:1-14 
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30 december 2018 – Zondag na Kerst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en mw. P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3 en Lucas 2:33-40 
 

31 december 2018 – Oudejaarsavond 
19.30 uur : avondgebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Eindejaarscollecte - werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : niet bekend 
 
03 januari 2019 : geen kerkdienst in Meulenvelden 

06 januari 2019 – Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12 
 

Rondom de kerkenraad 

Beroepingscommissie is gestart 
 
In de vorige SAMEN hadden we aangegeven dat we hoopten in oktober met het 
beroepingswerk te kunnen starten. Om te kunnen starten was het noodzakelijk 
dat we mensen hadden voor de beroepingscommissie. We hebben inmiddels de 
volgende mensen bereid gevonden namens onze gemeente op zoek te gaan 
naar een nieuwe gemeentepredikant: Roos 
de Kroon, Meta van der Laan, Janny van 
den Berg, Dick Schep, Janny Horjus en 
Selma de Jongh. Zij zullen in de dienst van 
18 november de belofte van geheimhouding 
afleggen. We hopen nog 1 persoon erbij te 
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krijgen zodat we op het mooie Bijbelse getal van zeven uitkomen.   
 
De startbijeenkomst was op 31 oktober met daarbij als consulent  
ds. Alle Jonkman. Ook Jan de Jongh was daarbij. Jan de Jongh  was  voorzitter 
van de vorige commissie en is bereid de beroepingscommissie te ondersteunen. 
Vlak voor deze bijeenkomst had ds. Alle Jonkman aangegeven te stoppen als 
consulent vanwege het starten van een studie. Gelukkig is er direct een 
vervanger gevonden in de persoon van ds. Henk Boonen.  Ds. Boonen heeft 
onlangs afscheid genomen als predikant in Dieren, maar is nog wel aan de 
protestantse gemeente van Wehl verbonden als predikant.  
 
De beroepingscommissie heeft vanuit de kerkenraad het beleidsplan, de 
profielschets en het werkplan meegekregen. Vanuit de PKN is er een gids voor 
beroepingswerk beschikbaar, waarin de noodzakelijke stappen zijn vermeld die 
je als beroepingscommissie moet nemen. Daarnaast bevat het adviezen en een 
leidraad voor het hele proces. Kortom: er is genoeg informatie beschikbaar om te 
kunnen starten. Nu de beroepingscommissie is gestart, zal zij u in het vervolg 
informeren over de stand van zaken van het beroepingswerk. 
  
De grote vraag is uiteraard hoe moeilijk of makkelijk het zal zijn om een nieuwe 
predikant te vinden. Het antwoord op deze vraag weten we natuurlijk niet. Wel 
kunnen we de vraag beantwoorden of ds. Joop Mol ons nog zal ondersteunen in 
2019. Daarop kunnen we mededelen dat we heel blij zijn dat ds. Joop Mol heeft 
aangegeven bereid te zijn om ons ook in 2019 te ondersteunen totdat we een 
nieuwe predikant hebben. En, zoals uw weet, is Meinie Visser als kerkelijk 
werker vast aan onze gemeente verbonden voor één dag in de week.  
  

Afsluitend nog enkele korte mededelingen 
 
In de afgelopen kerkenraad is de begroting voor 2019 goedgekeurd. Het College 
van Kerkrentmeesters zal u hier nog nader over informeren.  
 
In het vervolg zullen we de afkondigingen ophangen bij de koffiekamer zodat u 
de gelegenheid hebt om ze nog even in te zien. 
 
Het einde van het kerkelijk jaar is nabij. We hebben net een indringende en 
emotionele Allerzielen dienst achter de rug met ds. Joop Mol als voorganger. We 
mogen dankbaar zijn dat we op deze wijze onze dierbare overledenen mogen 
gedenken. Een naderend einde betekent ook een nieuw begin. Advent komt 
eraan.  

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Begroting 2019 
De begroting voor 2019 is door het CvK vastgesteld op 18 oktober en 
goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 8 november 2018.  
Het resultaat van de begroting 2019 is € 0,--. 
Het meerjarenperspectief laat voor 2020 een bescheiden positief resultaat zien, 
de jaren daarna laten een wat minder gunstig resultaat zien. Het College beraadt 
zich de komende tijd op maatregelen om deze ontwikkeling om te buigen. De 
begroting ligt ter inzage in de consistorie van onze kerk aan de Torenstraat op 
25 november en 2 december 2018, na afloop van de kerkdienst. 

 

Tarieven begraafplaats 
Het CvK heeft zich gebogen over de tarieven voor de begraafplaats en gekeken 
naar voorbeelden uit de omgeving, zoals Zevenaar. Op basis van deze 
voorbeelden heeft het CvK besloten om in de grafrechten een onderscheid te 
maken tussen het vastrecht en het bedrag voor onderhoud. Het CvK verwacht 
dat daarmee duidelijk wordt gemaakt dat er ook geld besteed wordt aan het 
onderhouden van het graf en de begraafplaats. De onderhoudskosten zijn door 
het CvK vastgesteld op € 35 per jaar per graf/urn. 
Dat komt voor 20 jaar neer op een bedrag van € 700. 
Tevens heeft het CvK de tarieven aangepast op de omgeving, hetgeen neerkomt 
op een lichte verhoging van de bedragen. 
 
Een en ander komt er dan als volgt uit te zien (in €): 

 
Tarieven per 20 jaar Was Wordt met ingang van  

1 januari 2019 

Familiegraf   

20 jaar 

1.500 1.000 vastrecht 

700 onderhoud begraafplaats 

Kindgraf (tot 12 jaar)  

20 jaar 

1.000 450 vastrecht 

700 onderhoud begraafplaats 

Rechten nis in urnmuur  

20 jaar 

975 450 vastrecht 

700 onderhoud begraafplaats 

Urn bijzetten in muur (plaatsen) 250 300 

Delven en dichten van een graf 

en bijkomende administratie  

 

600 650 

 

Het is ook mogelijk om grafrechten met 10 jaar te verlengen. 
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De grafrechten plus onderhoud begraafplaats worden in één keer betaald voor 
de afgesproken termijn van de overeenkomst. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

In de kerkenraadsvergadering van 27 september 2018 heeft de kerkenraad op 
voorstel van het CvK, besloten om in het kader van de gegevensbescherming de 
onderstaande maatregelen te nemen. 
Daarbij is er rekening mee gehouden dat kerkgenootschappen een bijzondere 
positie innemen binnen de AVG. Deze positie komt er, kort gezegd, op neer dat 
het verzamelen, vastleggen, raadplegen, gebruiken, doorzenden of zelfs het 
vernietigen van persoonsgegevens toegestaan is in het kader van het werken en 
leven van onze Didamse kerk als geloofsgemeenschap (eredienst, diaconie, 
pastoraat etc.). 
 
Dat neemt niet weg dat er wel ‘passende waarborgen’ moeten zijn. 
Het privacystatement bevat de wijze waarop die waarborgen worden geboden. 
Het privacystatement ligt ter inzage in de consistorie en wordt gepubliceerd op 
onze website. Daarnaast zijn de onderstaande concrete maatregelen genomen. 

De maatregelen van het CvK, met akkoord van de kerkenraad zijn: 
 

1. Het ontwikkelen van een ‘cloud’: een beveiligde, met een persoonlijk 
wachtwoord afgeschermde omgeving, waarin iedereen die een activiteit 
heeft, moet werken. Met daarbij de maatregel c.q. afspraak 
adressenlijstjes, namenlijstjes etc. niet buiten de ‘cloud’ aan te leggen en te 
bewaren. 
De ‘cloud’ moet medio 2019 zijn ontwikkeld, inclusief inrichting van de 
coördinatie en bewaking. 
Hiervoor is een bedrag (ontwikkeling, aanschaf van een systeem, inrichting 
van de administratie) in de begroting van 2019 opgenomen. 

 
2. Het aanleggen van een register van verwerkingen met: 

- een opsomming van alle activiteiten en verwerkingen; 
- het beschrijven van de gegevens die daarbij horen; 
- het beschrijven van het doel van het verwerken; 
- vastleggen of dit onder ‘gerechtvaardigd belang’ valt (zo niet, dan is 

individuele toestemming nodig, die moet worden vastgelegd); 
- een beschrijving van de verstrekking van de gegevens aan derden; 
- een algemene beschrijving van de beveiliging. 

Dit register zal onder verantwoordelijkheid van het CvK worden gevuld. 
Daartoe zal een ieder van wie het CvK weet of vermoedt dat er verwerking 
van persoonsgegevens plaats vindt, worden bevraagd op bovengenoemde 
punten. 
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3. Het blad Samen heeft de samenbindende en informerende rol binnen onze 
geloofsgemeenschap. Alle informatie die daarin staat, valt onder het begrip 
‘gerechtvaardigd belang’. 
Voor wat betreft de rubriek ‘personalia’ zal alleen persoonlijke informatie 
worden opgenomen met toestemming van betrokkene. 
Samen is bezig met een proef om deze elektronisch te verzenden. 
De redactie van Samen zorgt er daarbij voor dat de emailadressen 
verborgen blijven voor anderen. 

 
4. Voor wat betreft de bloemengroet in de wekelijkse mededelingen zal 

worden genoemd voor wie de groet bedoeld is met heel kort de reden. 
Adres wordt niet meer vermeld. 
 

5. Opnames van de kerkdiensten. 
Deze vallen onder het gerechtvaardigd belang. Bij de ingang van de kerk 
hangt een waarschuwing met de aanwijzing dat men niet op de opname 
komt als men achter in de kerk zit. 
De opnames staan vier weken op de website en worden dan verwijderd. De 
opnames zijn alleen via de eigen website van PKN-Didam te bekijken. Zij 
zijn niet met zoekmachines als Google of via YouTube te vinden. 
De coördinator van de gastpredikanten wijst de gastpredikanten er op dat 
de dienst wordt opgenomen (zij hebben de keuze immers niet om ongezien 
te blijven). Dit wordt ook opgenomen in de bevestigingsbrief. 
 

6. Geheimhouding en vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie 
en gegevens. 
Ambtsdragers hebben hun beroepsgeheim (predikant, kerkelijk werker) dan 
wel de belofte afgelegd met deze informatie vertrouwelijk om te gaan, ook 
na het beëindigen van het ambt. Degenen die volgens het onder twee 
genoemde register verwerkingen doen, zal gevraagd worden om schriftelijk 
de belofte van vertrouwelijkheid af te leggen. 
 

7. Aan iedereen wordt de verplichting opgelegd om persoonlijke informatie die 
achter blijft in het eigen systeem, na beëindiging van het ambt of de 
vrijwilligersactiviteit, te verwijderen, tenzij er toestemming is van degene 
van wie de gegevens zijn.  

 

Bijeenkomst met alle vrijwilligers rondom het CvK 
Op 31 oktober 2018 heeft het CvK weer een bijeenkomst georganiseerd met alle 
groepen die binnen de portefeuilles van het CvK werkzaamheden verrichten. Dat 
was een heel geslaagde avond en het wordt zeer op prijs gesteld. In de 
kerkenraad is besloten om volgend jaar (2019) de bijeenkomst gezamenlijk met 
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het CvK te organiseren voor alle vrijwilligers die binnen taakgroepen en 
werkgroepen werkzaamheden verrichten. 

Jet de Lange 

 

Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

2 december: Missionair Werk 
Help de nieuwe kerk in Bilthoven. 
'De Kelder' is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en 
Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door 
samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 
en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen 
voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner 
met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloof 
verdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in 
kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden. 
 

9 december: Pastoraat 
Pastoraat nieuwe stijl. 
In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal 
predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het 
onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met 
plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg 
en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere 
gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe 
wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor 
degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen 
zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te 
blijven in een veranderende samenleving en kerk. 
 

24 en 25 december: Kerk in Actie – kinderen in de knel 
Collecteer met Kerst voor kinderen in de knel. 
Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker 
naaiatelier of ploeterend in de volle zon op 
het land van hun ouders. Voor veel te veel 
kinderen is het met Kerst helemaal geen 
feest. Zij groeien op in armoede of 
oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of 
verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij 
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onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, 
waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!  

Opbrengst collecten in september 
 

02 september Jeugdwerk (JOP)    € 73,80 
   Werk in eigen gemeente   € 50,17 
 

09 september Steun kerken in Syrie (avondmaal) € 52,30 
    Missionair werk     € 45,01 
   Werk in eigen gemeente   € 26,70 
  

16 september Vredeswerk     € 72,54 
   Werk in eigen gemeente   € 55,45 
 

23 september Hakuna Matata     € 59,30 
   Werk in eigen gemeente   € 36,70 
 

30 september Steun kerken in Syrie   € 63,52 
   Werk in eigen gemeente   € 42,85 

Opbrengst collecten in oktober 
 

07 oktober Steun kerken in Syrie (avondmaal) € 74,96 
   Kerk en Israël     € 55,60 
   Werk in eigen gemeente   € 39,22 
 

14 oktober Kerk in Actie – werelddiaconaat  € 57,50 
   Werk in eigen gemeente   € 43,35 
 

21 oktober Nederlands Bijbelgenootschap  € 98,35 
   Werk in eigen gemeente   € 70,65 
 

28 oktober Kerk in Actie – Hervormingsdag  € 55,22 
   Werk in eigen gemeente   € 44,55 

Collectebonnen 
Collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na overmaking op 
rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te 
Didam. 
Een vel collectebonnen kost € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25.  
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
 

Wim Kooijman 
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Werkgroep inzameling gelden 

Eindejaarscollecte 

Een goed gesprek. 
We praten heel wat af, ook in de kerk. We hebben het over van alles en nog wat. 
Maar wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als er interesse, tijd en 
aandacht voor elkaar is. Als we onze zekerheden en twijfels kunnen delen. Als er 
sprake is van een échte ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het jaarthema van de 
Protestantse kerk en wij sluiten daar graag bij aan. 
 

Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente ook in het nieuwe jaar een plek 
van ontmoeting is. Een plek waar we met God, elkaar en anderen in gesprek 
gaan over wat ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld door het organiseren 
van activiteiten voor verschillende groepen, zoals kinder- en jeugdclubs, 
gesprekskringen en missionaire activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn bij 
mensen die het minder hebben, dichtbij en ver weg. Door op zondag samen ons 
geloof te vieren. 
 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom vragen we u 
aan het eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al ons mooie werk in het 
nieuwe jaar kunnen voortzetten. Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de 
kerkdienst of maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart.  
 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente waar mensen elkaar écht kunnen 
ontmoeten. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

Kerkbalans 2019 

Geef voor je kerk.  
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Elk jaar vragen 
we aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een 
vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De kerk krijgt 
zoals u weet geen subsidies en is dus afhankelijk van de 
financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u.  
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan 
Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
In de periode 19 januari tot en met 2 februari ontvangt u een brief met nadere 
informatie. 

Kerkbalans 2018 
Totaal toegezegd bedrag: € 40.996,--  Ontvangen tot en met 29 oktober € 
35.726,--   

Solidariteitskas 2018 
Tot nu toe is € 2.080,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 

Wim Kooijman 
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Geef voor je Kerk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beste Kerkbalans-organisator, 
 
Kerkbalans gaat over geven. ‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appél dat we 
doen. Maar waarom geef je eigenlijk? Hoe duidelijker je dat weet, hoe logischer 
het ook is om aan Kerkbalans bij te dragen. Je geeft immers met overtuiging 
voor datgene waar je met je hart om geeft. 
Vanuit het landelijk team willen we jullie helpen helder te krijgen waarom jullie 
parochianen/gemeenteleden geven aan Kerkbalans. Wat maakt jullie als 
gemeenschap uniek? Waar zit voor jullie parochianen/gemeenteleden de waarde 
van jullie kerk? Wat vinden zij belangrijk? 

Peiling 
Deze peiling bevat vragen waarmee jullie als organisatoren meer zicht krijgen op 
de waarde van jullie kerk. Tip: beantwoord de vragen samen met andere 
parochianen/gemeenteleden en praat met elkaar door. Interessant om van 
elkaar te horen wat de kerk betekent! 

Doe nu mee  
Het invullen van de peiling neemt zo’n tien minuten tijd (bij individuele 
deelname). De resultaten worden op landelijk niveau met elkaar vergeleken en 
gebruikt om vanuit verschillende invalshoeken een completer beeld te vormen 
van de waarde van kerken voor onze samenleving. 
 

Ingezonden door Jet de Lange 
 
Op de website van de PKN-Didam staat dit bericht ook. Van daaruit kunt u de 
peiling invullen.  
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College van Diakenen 
  

Collecte voor Het Passion Hummelo 
 
Op 16 december zal de collecte bestemd zijn voor Het Passion in Hummelo. Het 
Passion is ongeveer vijf jaar geleden begonnen daklozen een time-out te bieden. 
Ze kunnen er voor ongeveer zes weken terecht. Omringd door vrijwilligers vinden 
de dak- en thuislozen nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. 
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar 
een concreet vervolgtraject. 70% van de daklozen die in Het Passion zijn 
opgevangen keert uiteindelijk niet naar de straat terug.  
 

Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van 
vrijwilligers. Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het 
landschap van de Achterhoek. 
 
Geef uw bijdrage voor deze dak- en thuisloze mensen. De Diaconie zal de 
opbrengst verdubbelen. 

Nees Biemond 

Goede doelen actie van College van Diakenen 
 

Ook dit jaar doen wij weer een oproep voor goede doelen aan onze 
gemeenteleden, voor projecten die we kunnen steunen vanuit de Diaconie. Het 
gaat zoals voorgaande jaren om kleinschalige goede doelen die u na aan het 
hart liggen. 
 
Vorig jaar heeft de diaconie de volgende kleinschalige projecten gesteund: 

• Leger des Heils 

• PLAN Nederland Girls First 

• ST. Camelia Yogyakarta 

• Simavi schoondrinkwater 

• St. Braamhuis Zevenaar 

• Het Passion in Hummelo 

• Amref Flying doctors 

• St. NGO-SAVE -school in Cambodja 

• Verhuizing Voedselbank 

Indienen van voorstellen 
U kunt uw voorstel, bij voorkeur met verwijzing naar een website en/of  een 
persoonlijke aanbeveling indienen bij de Diaconie. We ontvangen uw voorstel 
graag uiterlijk 16 december per e-mail aan diaconie@pkn-didam.nl. U mag 
uiteraard ook uw aanbeveling overhandigen aan één van de diakenen. 
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De Diaconie beslist over het wel of niet opnemen van het door u opgegeven 
goede doel, dit op basis van de doelstellingen van de Diaconie. 

Nees Biemond 
 

Kerkinactie 
 

Fruitbakjes voor de oogstdienst op 14 oktober 2018 
 
Zaterdag 13 oktober 2018 zijn er 27 fruitbakjes gevuld. U heeft om de fruitbakjes 
te vullen weer royaal fruit en andere artikelen bijeen gebracht, daarvoor hartelijk 
bedankt. Daarmee zijn we aan de slag gegaan! De fruitbakjes zijn met veel 
enthousiasme en behendigheid gevuld door Corrie, Renate, Garry, Dinie en Nel. 
Ellen heeft de bijbehorende kaarten van adressen voorzien. Roelie, bedankt voor 
de zelfgemaakte, mooi versierde potjes met jam. Herman Makkinga heeft voor 
een mooie oogstcreatie in de kerkzaal gezorgd. Het overgebleven fruit is 
zaterdagmiddag door een medewerker van de Voedselbank opgehaald. Dames 
en heer, het was weer ontzettend gezellig en reuze bedankt voor jullie geweldige 
inzet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie,  

Antoinette Makkinga 
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Op pad naar Kerstmis 

Tochtgenoten van Profeten, Engelen, Herders en Koningen 

 
Ook dit jaar gaan we weer samen op pad naar Kerstmis. Vier weken lang dwalen 
we door het land, door het leven. Onderweg komen we tochtgenoten tegen en zij 
lopen een eindje met ons op. Al eeuwen vertellen ze onderweg hun verhaal. 
Bijzonder is dat door alle eeuwen heen die tochtgenoten mensen aan het 
denken hebben gezet. Steeds opnieuw vond hun verhaal weerklank en vonden 
mensen dat pasgeboren Kind dat een nieuwe toekomst aankondigde. 
Je moet er wel open voor zijn en in beweging komen, anders kom je ze niet 
tegen en hoor je de boodschap zeker niet. 
 
In de eerste week komt de profeet op ons pad. Nee, hij droomt niet, maar hij 
heeft een visioen, een boodschap met toekomstvisie. Een goddelijke boodschap. 
Durven we het aan om onze ogen en oren open te zetten om dat nieuwe begin 
ook in 2018 te ontdekken? 
 
Dan kan het gebeuren dat je zomaar die engel ontmoet. Een engel die die 
goddelijke boodschap nog nadrukkelijker verkondigt. Die engel zoekt mensen die 
hun leven open stellen en Ja durven zeggen. Dan zal net als bij Maria 2000 jaar 
geleden het leven een andere wending nemen. 
 
En ineens zal een herder met ons oplopen. Hij had in de ogen van de mens 
geen toekomst. Hij gelooft in de boodschap van de profeet, van de engel. Door 
te zoeken naar de koning zal ook zijn leven nieuw perspectief krijgen. Spreekt 
die herder tot ons? 
 
En die pasgeboren koning? Is hij bereikbaar? Of kijken wij uit naar pracht en 
praal? Nee, dan vinden we hem niet denk ik. We moeten gewoon op pad gaan 
en goed luisteren en om ons heen kijken. Zullen we samen op pad gaan? 
 
Welkom in de Oecumenische vesperviering op de zondagen van de advent 
17.00 uur, PKN kerk aan de Torenstraat in Didam  
 
Namens de Oecumenische Werkgroep, 
Feike Tiel Groenestege 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 1 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Levenskunst 
Ooit leefde er een dorp vol schepsels op de 
bodem van een grote, heldere rivier. De stroom 
van de rivier voerde geruisloos over iedereen 
heen, over jong en oud, rijk en arm. Ieder 
schepsel klampte zich op zijn eigen manier 
hardnekkig vast aan de stenen op de 
rivierbodem, bang om door de rivier 
meegenomen te worden. Maar één schepsel zei: 
“Ik ben het vastklampen beu. Hoewel ik het niet 
met eigen ogen kan zien, vertrouw ik erop dat de 
stroom weet waar hij naartoe gaat.” 
 
De andere schepsels lachten hem uit en zeiden: 
“Dwaas. Als je loslaat, zal de stroom je alle 
kanten op gooien en verpletteren op de rotsen.” 
Maar dat ene schepsel luisterde niet. Hij haalde 
diep adem en liet inderdaad los. Aanvankelijk 

zakte hij naar de bodem, maar vervolgens tilde de stroom hem op en voerde 
hem mee. 
 
De schepsels die verderop stroomafwaarts zich vastklampten riepen: “Kijk, een 
wondermens! Een schepsel zoals wij en toch vliegt hij!” Het schepsel 
antwoordde: “De rivier vindt het verrukkelijk om ons te bevrijden, als we alleen 
maar durven los te laten.” Maar dat deed iedereen alleen maar des te harder 
roepen: “Een wondermens, een wondermens!”, terwijl ze zich maar bleven 
vastklampen aan de rotsen.  
Hadden ze zelf losgelaten en zich met de stroom mee laten voeren, dan hadden 
ook zij wondermensen kunnen worden. (uit: Weg van wijsheid, geschreven door Stephan de 

Jong) 

 
Een beeldend verhaal dat aansluit bij het onderwerp van de Protestantse Lezing 
2018, getiteld 'Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)'.Deze 
lezing is op 31 oktober jl. (Hervormingsdag) gehouden door Ben Tiggelaar, 
gedragswetenschapper en protestant. Hij stond in zijn lezing stil bij het 
gespreksonderwerp van de synode van Dordrecht die 400 jaar geleden is 
gehouden: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens 
daar zelf invloed op? 
 
Nu kun je je afvragen of dat nog een onderwerp van belang is nu uit onderzoek 
van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is gebleken dat meer dan de 
helft van de Nederlanders niet betrokken is bij een kerkgenootschap of een 
godsdienstige organisatie. Het lijkt erop dat het geloof in God heeft 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-_vepha7eAhVIEVAKHeb-AuQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.proceskracht.nl/nieuws/&psig=AOvVaw0u-csCDkVXoJNlUK7Kidb9&ust=1540984642545374
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plaatsgemaakt voor een geloof in maakbaarheid. Je kunt en moet zelf iets van je 
leven maken. 
 
Tiggelaar zet hier echter vraagtekens bij, want: “Geloof je dat jij de regie hebt, 
dat je zélf iets van je leven kunt en moet maken? Of is levenskunst omgaan met 
wat er aan onverwachte dingen op je pad komt?” 
 
Het schepsel uit het verhaal heeft misschien jarenlang gedacht dat hij de regie 
over zijn leven in eigen hand kon houden en dat dat ook van hem werd 
verwacht. Wanneer ik dat vertaal naar mijn eigen leven dan denk ik aan: het 
behalen van diploma’s, het afsluiten van verzekeringen, het kopen van een huis 
als geldbelegging, het hebben van een betaalde baan, het plannen van 
vakanties, enz. 
 
Maar op een gegeven moment wordt het schepsel zich bewust van de 
verkrampte situatie waarin hij zichzelf ongemerkt heeft gebracht. Hoe die 
bewustwording tot stand is gekomen? Misschien is hij ontslagen of blijkt zijn kind 
ernstig ziek te zijn of is de waarde van zijn huis door economische recessie 
schrikbarend gedaald. 
 
Hoe het ook gelopen is, hij komt tot het inzicht dat de zekerheden die hij in zijn 
leven dacht te hebben ingebouwd, geen garantie zijn op een onbekommerd 
leven. Integendeel, het heeft hem veel stress en zorgen opgeleverd en nu hij met 
tegenslag geconfronteerd is, weet hij niet hoe hij hier mee om moet gaan. Hij ziet 
zichzelf voor de keus gesteld: doorgaan met zijn oude manier van leven of in 
vertrouwen loslaten en zich mee laten voeren op de stroom van het leven. In de 
hoop dat die stroom hem niet zal verpletteren tegen de rotsen, maar hem andere 
ervaringen en wijsheid zal brengen. Het schepsel kiest voor het loslaten en dat 
mag gezien worden als een daad van geloof. 
 
Is daarmee gezegd dat God bepalend is in hoe een mensenleven verloopt? 
Moeilijke vraag, waarop ik alleen maar een antwoord kan geven vanuit 
geloofsvertrouwen. Wanneer je God ziet als de bron van onvoorwaardelijke 
liefde dan geeft dat perspectief om sterker in het leven te staan. Je mag  erop 
vertrouwen dat hij je de vaardigheid zal geven om als vrij persoon te leven.   
 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

 
 
Ben je benieuwd naar de Protestantse Lezing 2018, vraag het gratis boekje aan 
via https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/protestantse-lezing#post_f22   
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Van het pastoraat 
Het najaar is een intensieve periode voor het pastoraat. Voor en achter de 
schermen zijn mensen met elkaar en voor elkaar bezig. Samen met de diaconie 
en met de hulp van u allemaal hebben we na de oogstdienst weer een heel 
aantal gemeenteleden in de vorm van een fruitbakje laten weten dat ze niet 
vergeten zijn, maar erbij horen.  
 
Daarna volgde de indrukwekkende gedachtenisdienst rond Allerzielen. Aan de 
opkomst en de vele reacties hebben we gemerkt dat deze dienst heel veel 
mensen tot steun is. Het samen noemen, hardop of in stilte, van de namen van 
hen die we liefhebben en die ons zijn voorgegaan en een kaars voor hen aan te 
steken, is velen tot troost. Het leven gaat door, soms met vreugde, soms met 
verdriet. Soms lijkt het zelfs alsof er tijden zijn waar er wel bijzonder veel leed om 
ons heen is. Ook in onze gemeenschap kregen mensen met verlies te maken of 
met slecht nieuws over hun gezondheid of men moet in spanning afwachten hoe 
het nu verder gaat. Juist dan mogen wij elkaar nabij zijn. Als de situatie daarom 
vraagt, zal ook onze tijdelijke dominee ds. Joop Mol pastorale zorg verlenen. 
 
Ook kerkelijk werker Meinie Visser en de andere leden van het pastorale team 
bezoeken gemeenteleden die dat nodig hebben. Het pastorale team hoeft het 
gelukkig niet alleen te doen, we ontvangen ook veel signalen dat ook 
gemeenteleden naar elkaar omkijken. Dat is heel goed en eigenlijk helemaal in 
de geest van hoe Jezus het ons voorgeleefd heeft. Als pastoraal team proberen 
wij zoveel mogelijk onze “voelsprieten” uit te steken om daar waar nodig 
pastorale hulp te bieden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uzelf of 
een bekende hulp of een goed gesprek nodig heeft. 
 
Het pastorale team heeft wel versterking nodig, inmiddels hebben we twee 
secties die “vacant” zijn. Mocht u mensen weten die u geschikt acht of wilt u het 
zelf proberen, aarzel niet om eens contact op te nemen met één van de leden 
van het team of met ondergetekende. We zoeken geen theologisch onderlegde 
praters, maar mensen die een goed gesprek van hart tot hart niet uit de weg 
gaan en mensen een luisterend oor willen bieden, maar ook eerlijk durven 
zeggen dat ze ook weleens twijfelen of het niet zeker weten. 
  
Samenwerking van de protestantse gemeenten in de Liemers is er ook op 
pastoraal gebied. Natuurlijk niet in de zin dat pastoraal medewerkers uit Didam 
in Westervoort pastorale zorg gaan verlenen. Maar we kunnen wel heel veel van 
elkaar leren en ideeën uitwisselen. Op 5 november was er een bijeenkomst hier 
in Didam waar we met vertegenwoordigers van Westervoort, Rijnwaarden, 
Zevenaar, Duiven en Didam geluisterd hebben naar ds. Jolande van Baardewijk, 
de dominee van Duiven. Ze hield een heel hoopgevend verhaal over de manier 
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waarop in Duiven gewerkt wordt met kleine groepjes, zgn. druiventrossen naar 
het verhaal van Jezus die de wijnstok is. 
In kleine groepen worden in Duiven ideeën (b.v. een chocoladeherberg als 
tijdelijke pop-up winkel in het winkelcentrum Duiven, zie de facebook pagina van 
Protestantse gemeente Duiven) uitgewerkt. Een volgende bijeenkomst is 
gepland voor het voorjaar, in Duiven dit keer. 
 
Nu hoop ik niet te somber te klinken, want zo voelen we ons als pastoraal team 
zeer zeker niet. We weten ons geholpen en gedragen door de gebeden van 
velen en gaan welgemoed op weg naar Advent en Kerst. 
 

Met een hartelijke groet, 
Arrie van der Vliet 

Christmas Carolvieringen 
Twee keer zal er een Christmas Carolviering in de Didamse kerken gehouden 
worden. De eerste viering is in de Mariakerk op zaterdagavond 8 december om 
19.00 uur. De tweede viering is in de PKN-Kerk aan de Torenstraat (het kleine 
kerkje) op zondag 16 december om 10.00 uur. 
 

In deze vieringen worden door het oecumenische gelegenheidskoor onder 
leiding van dirigente Trudi Boelee verwachtingsvolle liederen gezongen op weg 
naar het kerstfeest. 
 

Een Christmas Carolviering is van oorsprong een Engels gebruik, maar 
tegenwoordig worden Christmas Carols wereldwijd gezongen. 
 

Wij zingen verschillende Engelstalige liederen, maar ook een Franstalig nummer 
en enkele Nederlandstalige liederen. 
 

Iedereen is van harte welkom. Met vriendelijke groet,  
Lies Beijer 

Zeg het met bloemen 
Deze zin wordt al jaren gebruikt om reclame te maken voor bloemen. Maar er zit 
ook een diepere betekenis achter. Iemand bloemen geven is veel meer dan 
alleen een geschenk geven. Ook in de kerk zeggen we het soms met bloemen. 
Het is een goede gewoonte geworden om de bloemen die in de kerk staan 
tijdens de eredienst na afloop aan iemand te geven. De reden daarvoor kan van 
alles zijn, iemand zit in een spannende periode, na ziekte of ziekenhuisopname, 
een bijzondere verjaardag, een huwelijksjubileum, of zomaar, omdat iemand 
even wat aandacht en bemoediging nodig heeft. In alle gevallen wordt er veel 
mee gezegd met een bloemetje. Het betekent: “je bent gezien, je hoort erbij, we 
denken aan je.” En de ‘we’ zijn wij, als gemeente van Christus in Didam. De 
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bloemen worden namens ons allemaal gegeven. We weten uit reacties hoeveel 
het krijgen van een bloemetje betekent voor de ontvangers.  
 

Als pastoraat proberen we zo zorgvuldig mogelijk hiermee om te gaan. Soms 
betekent dat, dat we ervoor kiezen om de naam van de ontvanger niet te 
noemen. Soms noemen we de reden, soms niet. Soms vragen we tijdens de 
eredienst wie de bloemen namens de gemeente wil brengen, soms kiezen we 
ervoor om de bloemen zelf weg te brengen en soms kiezen we ervoor om niets 
te zeggen in de mededelingen. Maar altijd zijn we ons er als pastoraat van 
bewust wat voor belangrijke boodschap we met het zondagse bloemetje mogen 
zeggen. 

Arrie van der Vliet 

Tussen wildgroei en vernieuwing 
Sinds in 2005 de protestantse kerk gestart is met een nieuwe missionaire koers, 
zijn er inmiddels honderd kliederkerken en evenzoveel pioniersplekken ontstaan. 
Deze koers is ingezet in de hoop dat door nieuwe vormen méér mensen de 
waarde van het christelijk geloof ontdekken. Ook zijn er al tientallen andere 
leefgemeenschappen ontstaan. Het gaat hier om groepen mensen die wij op de 
huidige manier van kerk-zijn niet bereiken. Uitgangspunt is dat deze nieuwe 
vormen niet onnodig belast worden met bestaande kerkelijke gewoonten, 
structuren en organisatie. 
 

Waar het gaat om hoe een verbinding gemaakt kan worden tussen deze nieuwe 
kerkplekken met de Protestantse kerk komen vele vragen op, waarop 
antwoorden niet helder zijn. Dit levert ook spanningen op. Is er sprake van 
onderlinge concurrentie? Moeten deze nieuwe kerkplekken een “normale” 
gemeente worden? Past lidmaatschap in een netwerksamenleving? Waar liggen 
de verantwoordelijkheden? Wat is de rol van de predikant? Wordt de stem van 
deze nieuwe plekken gehoord in de classes en synode? 
 

Over dit onderwerp wordt nu gediscussieerd in allerlei gespreksrondes zoals in 
de classis, de ring Achterhoek-West en de synode. Besluiten worden hierover 
niet genomen. 
 

Zoals al genoemd hebben deze nieuwe kerkplekken nu veel vrijheden, een min 
of meer eigen cultuur en verantwoordelijkheden zijn niet concreet omschreven. 
Voor hen is het een verademing dat er niet zoveel geregeld is of geregeld moet 
worden. In de classis kwam de vraag naar voren of bestaande kerkordes en 
ordinanties ook niet op de schop moeten en dat vooral voor de steeds kleinere 
gemeenten vele zaken niet eenvoudiger geregeld kunnen worden. 
 
Meer informatie is te vinden in de start paper (bij mij op te vragen). 

Jan Wes 
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Ontmoeting en Inspiratie 
Herinnering  

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. 
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. 
 
Op 8 november jl. heb ik wat laten zien van de joodse wortels in het werk van 
Marc Chagall. Daar was ruime belangstelling voor. Ook vanuit de regio. Diverse 
mensen hebben mij laten weten het jammer te vinden dat ze er niet bij konden 
zijn. Daarom nu alvast de aankondiging dat er in het vroege voorjaar een 
herhaling van die introductie te verwachten valt. In de komende uitgave van 
'Samen' leest u daar meer over. 
 
Graag tot ziens bij één en ander en hartelijke groeten. 

ds. Joop Mol 

Nieuws uit de beroepingscommissie 

De eerste stappen zijn gezet! 

 
Er is een advertentie geplaatst en in afwachting van de reacties die daar op 
komen gaan we verder met de voorbereidingen. 
Het is een goede zaak dat er in stilte gewerkt wordt aan alle voorbereidingen. 
Heeft u toch een vraag te stellen over het één of ander, dan kunt u dat bij 
ondergetekende  doen. In overleg met de commissie krijgt u dan een antwoord. 
 
Wij danken de gemeente voor het vertrouwen dat u ons gegeven heeft om deze 
taak op ons te nemen. 

Janny Horjus. 
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Er is een LICHT gelegd 

     in handen van mensen 
 

Het raakt je toch,  

al de asielzoekers, 

kinderen, volwassenen, hele gezinnen. 

Het raakt je toch, 

de gemeente die dag en nacht, 

voortdurend bidt, zingt, 

om uitzetting te voorkomen. 

Om oplossingen te zoeken 

voor wie hopen  

op veiligheid, geborgenheid, toekomst! 

Met recht: 

 er is een LICHT gelegd 

 in handen van mensen! 

LICHT te delen, met wie je pad kruisen. 

Zoals die jongen, tussen volwassenen in, 

die oproept voor het kinderpardon, 

ja, hoop op medemenselijkheid! 

 

Juist in deze laatste weken van het jaar, 

ligt veelal de nadruk op het werkwoord 

GEDENKEN! 

Het is meer dan je herinneren! 

Het is eerder denken aan de medemens, 

die zonder hoop, zonder liefde leeft! 

Het is jezelf afvragen: 

'Heb ik bijgedragen aan een kentering,  

verandering in de samenleving?' 

Het is meer dan een geldgave! 

 

Wat mij zo raakt in de herfsttijd, 

tijd van de druivenpluk, 

dat de wingerd, in de Schrift, 

beeld is van Gods liefde 

voor zijn volk. 

Eén wingerdblad is al teken-van-leven! 

Gedenkteken, teken van hoop, van liefde! 

Eén wingerdblad, 

aan wie zou ik dat willen geven,  

in deze levenstijd? 

Eén zo'n teken van hoop op toekomst 

van asielzoekers, 

van de mens die leeft met gemis, 

leegte in het leven! 

Ja, zoals een licht in handen van mensen, 

als teken van liefde 
  een wingerdblad 
  als teken van hoop 

aan de medemens die zonder hoop leeft! 

Käti van Bergen 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
De dames en heren van het verjaardagsfonds hebben het geld weer geteld. 
Hoewel niet iedereen er was, is er toch weer € 351,10 binnen gekomen. 
Op donderdag 14 februari 2019 komen we weer bij elkaar. 
 
 Gijs Blom 
 

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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SAMEN per e-mail 
 
Zoals bekend is, zijn we begin 2018 met een proef gestart om SAMEN via e-mail 
te distribueren met als doel: kostenbesparing voor het drukken en verzenden en 
minder afhankelijk worden van vrijwilligers voor de distributie. 
 
De proef bestond uit: 

• Het verzamelen van e-mailadressen, waarbij rekening gehouden moet worden 
met de privacy regels; 

• Het distribueren van SAMEN per e-mail naar de verzamelde adressen; 

• Het gedurende de proef handhaven van de papieren SAMEN, ook naar de 
deelnemers aan de proef. 

 
We zijn nu in het laatste kwartaal van 2018 aanbeland en de redactie heeft op 
basis van de proef conclusies getrokken en een voorstel tot definitieve invoering 
aan de kerkenraad gedaan. Het voorstel is door de kerkenraad geaccepteerd. 
 
Dit betekent: 

• Per 1 januari 2019 wordt de distributie van SAMEN per e-mail definitief 
ingevoerd voor degenen die hun e-mailadres daarvoor hebben aangemeld. 
Op dit moment zijn dat rond de 40 personen/gezinnen. Voor deze adressen 
vervalt de papieren SAMEN. 

• Voor e-mail ontvangers die toch een papieren SAMEN willen hebben, zijn in 
de hal van de kerk en op de leestafel in totaal 15 stuks beschikbaar, die 
meegenomen kunnen worden. Zelf afdrukken, geheel of gedeeltelijk, kan 
natuurlijk ook. 

• De oplage van de papieren SAMEN wordt teruggebracht tot het noodzakelijke 
aantal.  

• De redactie gaat door met het verzamelen van e-mailadressen. Steun hierbij 
vanuit de Kerkenraad, het pastoraat, de diaconie en kerkleden is zeer 
welkom.  

• De redactie staat open voor andere acties. 
 
Namens de redactie van SAMEN, 
 Dick Schep 
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Inloopmiddag 
 
Na de zomer zijn we in oktober weer gestart met onze inloopmiddagen. 
De opkomst was iets minder dan we gewend zijn, waarschijnlijk veroorzaakt door 
het mooie weer. Hierdoor dachten de mensen misschien dat het nog steeds 
zomer was. Maar de stemming was weer als vanouds, op weg naar de volgende 
middag op 22 november a.s. 
We hebben Piet bereid gevonden om ons te laten genieten van de door hem 
vervaardigde films, dus wordt het weer een mooie middag. 
 
Als u nog nooit geweest bent, kom dan gerust binnen, vanaf 14.30 uur bent u 
van harte welkom in de kerk. Koffie, thee en frisdrank staan voor u klaar. 
  

Jan Hagen. 
0316-223357 

Adventskrans maken 
 
Wie heeft er zin om een adventskrans te 
maken?  
Op dinsdag 27 november om 19.00 uur gaan 
we in het zaaltje in de kerk weer 
adventskransen maken. 
 
Wil je meedoen, meld je dan aan bij Arja de 
Kroon ( 227957) of bij Anneke Ketterink: 
lakz@planet.nl. 
 
De benodigdheden, je moet deze zelf meenemen, vind je op de website: 
www.pkn-didam.nl. 

Arja de Kroon en Anneke Ketterink 

 

  

mailto:lakz@planet.nl


27 

SAMEN 2019 

 
Kopij inleveren uiterlijk Opmerking  Eerste zondag 

      in de uitgave  
  

nummer 

dinsdag, januari 01, 2019   zondag, januari 13, 2019 1 

dinsdag, februari 12, 2019 Start 40-
dagentijd 

zondag, februari 24, 
2019 

2 

dinsdag, april 02, 2019 Palmpasen zondag, april 14, 2019 3 

dinsdag, mei 14, 2019 Pinksteren zondag, mei 26, 2019 4 

dinsdag, juni 25, 2019   zondag, juli 07, 2019 5 

dinsdag, augustus 13, 
2019 

Startzondag zondag, augustus 25, 
2019 

6 

dinsdag, oktober 01, 2019   zondag, oktober 13, 2019 7 

dinsdag, november 19, 
2019 

1e advent zondag, december 01, 
2019 

8 

dinsdag, januari 07, 2020   zondag, januari 19, 2020 1 

dinsdag, februari 18, 2020 Start 40-
dagentijd 

zondag, maart 01, 2020 2 

 

Vermist 
Jas (jack) met in één van de zakken een fietssleutel.  
Enige weken geleden moest ik constateren dat mijn vooraf aan de kerkdienst bij 
de ingang in de garderobe opgehangen jas, lichtgeel, met fietssleutel in één van 
de zakken, na afloop van de kerkdienst niet meer aanwezig was. Waarschijnlijk 
heeft iemand zich vergist in de kleur van de jas, omdat na vertrek van alle 
aanwezigen wel een lichtblauwe jas achter bleef. Deze hangt trouwens nog 
steeds in de garderobe, maar nu in de garderobe in de hal van het gebouw. 
Gaarne verzoek ik terug bezorging van de jas en in ieder geval het fietssleuteltje. 
 
Met hartelijke dank,  

Jan Kapteijn, Tel. 0316-242937 
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Personalia 

Overleden 
• Dhr. L.H. Schepes, Waverlo 24, op 14 -10-2018 

Verhuisd 
• Dhr. Altena,  van Muizenbergstraat 32 naar Waverlo 31 
• Fam. Rigo-Blom, van Doesburgseweg 12 naar Tolweg 11 

Vertrokken 
• Naar Stokkum, fam. Derksen- van Essen, Steenstraat 21 
• Naar Beek, mevr. A. Froon, Wilhelminastraat 26 
 

Rectificatie 
Geboren 
• Eva, dochter van Lisette & Erwin Midden, zusje van Thijs - Berliozpad 18 

Amersfoort, op 11- 09- 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerstgroet van de redactie 
 

      Via dit kerstnummer van SAMEN, wenst de redactie U fijne en 
      Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019.  
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Agenda 
 

25 nov 10,00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
02 dec 10.00 uur 1e Advent - Dienst van Schrift en Tafel - ds. S. Hiemstra, 
    Almelo 
  17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. oecumenische zanggroep  
06 dec 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - ds. J. Mol, Gaanderen 

09 dec 10.00 uur 2e Advent - Dienst van Schrift en Gebed - dhr. R. Baauw 
    Wichmond 
  17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. oecumenische zanggroep 
13 dec 19.30 uur Avond over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer in de 
    huiskamer van de kerk, ingeleid door Joop Mol 
16 dec 10.00 uur 3e Advent - Caroldienst - ds. A. Jonkman – Zevenaar 
  17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. oecumenische zanggroep 

19 dec 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 
22 dec 15.30 uur Kerstdienst in Meulenvelden - r.-k. voorganger 
23 dec 10.00 uur 4e Advent - Dienst van Schrift en Gebed - ds. A. Hiemstra, 
    Westervoort  
  17.00 uur Adventsvesper, m.m.v. oecumenische zanggroep 

24 dec 18.30 uur Kinderkerst - mevrouw M. Visser - Duiven 

24 dec 21.00 uur Kerstnacht - ds. W. ten Boom, Didam 

25 dec 10.00 uur Kerstmorgen - ds. J. Mol – Gaanderen, m.m.v. De Cantorij 
30 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
31 dec 19.30 uur Oudejaarsavonddienst - dhr. M. Baauw, Wichmond 

 

      2019 
 

06 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. W. ten Boom, Didam 

13 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. 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 zondag, tijdens de dienst, 9-12, in 2019: 13-1, 3-2, 
24-2, 17-3, 7-4, 14-4, 19-5, 9-6, 1-9, 15-9, 13-10, 3-11, 
1-12 

Waar kerkhuis 

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

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

Wanneer dinsdag, van 10:00-11:00 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 19-12, 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  21-11, 20:15 uur, in 2019: 16-1 

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 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 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:lochernap@gmail.com
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