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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 

 

                         Het zout der aarde 

 
                Als het zout der aarde zijn 
                is liefdevol, bescheiden zijn 
                en wijs van hart, aandachtig zijn, 
                is luisterend aanwezig zijn 
                en ruimtescheppend bezig zijn, 
                is trouwe vriend en troost te zijn 
                en sterkte voor een ander zijn, 
                zo spiegel van elkaar 
                en van het Andere te zijn. 

                                           Uit Medemens 5 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 13 januari t/m zondag 17 februari 2019 

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

13 januari 2019 – 1e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Hospice De Hazelaar in Zevenaar 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : Jan en Pieter Jan 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 40:1-11, Lucas 3:15-16, 21-22 
 

20 januari 2019 – 2e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Oecumene 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-11 
 
 

27 januari 2019 – 3e zondag na Epifanie, Winteractiviteit 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Jeugdwerk JOP 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 61:1-9, Lucas 4: 14-21 
 
 

03 februari 2019 – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), ds. J. Mol, 

Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : Jan, Pieter Jan en Desiré 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jeremia 1:4-10, Lucas 4:21-30 
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07 februari 2019 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

10 februari 2019 – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. G. Hallerdijk, 

Bredevoort 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 6:1-8, Lucas 5:1-11 
 
 

17 februari 2019 – 6e zondag na Epifanie, m.m.v. All Together 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. Hogenbirk, 

Nijmegen 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 17:5-10, Lucas 6:27-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als u uw e-mailadres stuurt naar publiciteit@pkn-didam.nl, ontvangt u voortaan SAMEN per 
e-mail. Dit heeft twee voordelen, het verlaagt de kosten en vermindert de inspanning voor de 
distributie. Graag vragen we hiervoor uw medewerking. 
 
 

mailto:publiciteit@pkn-didam.nl
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Rondom de kerkenraad 

Genieten 
 

Op de laatste zondag van het jaar ging ds. Den Besten uit Zevenaar voor in onze 
kerk. Hij gaf aan dat we niet “moeten vergeten te genieten van het leven”, zolang 
dat leidt tot vreugde. Een mooi thema om in het achterhoofd te hebben als we 
nog even terugkijken naar 2018, maar ook als we onze blik op het nieuwe jaar 
richten. We hebben mogen genieten van een adventsperiode met goed bezochte 
vespers. Vespers die gericht zijn op inkeer en bezinning. Naast deze vorm van 
voorbereiding op kerst hadden we de zondagse diensten met daarin weer de 
Caroldienst. Deze dienst belicht juist de verwachting op het feest van de 
geboorte. Een dienst die “als het ware uit zijn voegen barst”. Vol van gezang, 
muziek, schriftgedeeltes en korte verbindende teksten. Dan uiteindelijk 
kerstfeest, met een kinderdienst en een kerstavonddienst. Wat een rijkdom dat 
we dit als gemeente weer hebben kunnen doen. Dit kan uiteraard alleen dankzij 
de inzet van vele gemeenteleden. Het is dan ook bijzonder fijn dat velen zich in 
onze gemeente inzetten. Onze dank hiervoor. We hopen ook in het komende 
jaar weer op uw inzet te mogen rekenen.  
 

Het afgelopen jaar is gestart met groot onderhoud van de kerk. Hiermee hopen 
we onze kerk in goede conditie te houden, zodat we deze vierplek nog lang 
mogen gebruiken en we de woorden van dit lied hier nog vaak mogen zingen: 
De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt. God roept 
zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied. Dit huis van hout en steen, dat 
lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn 
voorgegaan. 
 
Behalve groot onderhoud aan onze kerk is 
ook de begraafplaats “onder handen 
genomen”. Er is een nieuwe haag en de 
muren zijn hersteld en vernieuwd. Deskundig 
ben ik niet op dit gebied, maar ik vind 
persoonlijk dat het er zeer fraai uitziet. Het is 
moeite waard om er even bij stil te staan. Het 
is veel werk geweest, maar het resultaat is er 
naar!  
 

In 2018 hebben we ons beleidsplan onder leiding van ds. Zijlstra afgerond. 
Daarnaast hebben we een profielschets en een werkplan gemaakt. Al dit 
materiaal is overhandigd aan de beroepingscommissie die eind oktober is 
gestart. Wat dat betreft wordt 2019 een spannend jaar. Het jaar van de 
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“broedende kip”, die je niet moet storen volgens ds. Mol. Laten we hopen dat het 
broeden tot iets moois zal leiden.  
 

Tenslotte wens ik u een gezegend 2019 toe. 
Johan Boelee 

 

Lieve mensen 
 
Allereerst wil ik u allen een goed en hopelijk gezegend 2019 toewensen. 
Wat het nieuwe jaar voor de Protestantse gemeente van Didam gaat brengen, 
ligt nog in het verschiet. Maar vooral zal er uitgezien worden naar de voortgang 
van het beroepingswerk. We zullen er gaandeweg meer van horen. 
Voor de komende tijd hoop ik op zinvolle wijze u zo goed mogelijk terzijde te 
blijven staan. 
 
In de van veel samenzang voorziene Kerstmorgendienst haalde ik een zinsnede 
aan die na afloop meermaals werd opgevraagd door aanwezigen. 
Hoe luidde die spreuk ook alweer? 
Het ging om een regel van Hans Andreus, die zich op een muur bevindt in 
Deventer. Wie op Wikipedia zijn levensloop intoetst, vindt onderaan een foto van 
die bewuste muur. 
Daarop staat: 'Natuurlijk is het mijn schuld als het licht daar niet is waar ik ben'. 
 
Hoe sterk hij die eigen verantwoordelijkheid als lichtdrager ervaren heeft, komt 
ook tot uiting in het laatste gedicht dat hij schreef. In 1977 blijkt hij ongeneeslijk 
ziek te zijn en sterft op 9 juni van dat jaar. 
Is dan ook dat licht gedoofd? Of wordt het in een niet met woorden te vatten 
werkelijkheid opgenomen en beaamd? 
 
Omdat het zo veelzeggend is, hierbij dit postuum uitgegeven werk van zijn hand. 
 

Laatste gedicht – Hans Andreus 
  
Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf, 
nu het met mijn leven bijna is gedaan, 
de scheppingsdrift me ook wat is vergaan 
met letterlijk de kanker in mijn lijf, 
  
en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan, 
ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel, 
maar ik praat liever tegen iemand aan 
dan in de ruimte en zo is dit wel 
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de makkelijkste manier om wat te zeggen),- 
hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht 
van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in 
  
het onverhoeds onnoemelijke begint? 
Of is het dat jij me er een onverdicht 
woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt? 

 
Ik wens u voor het nieuwe jaar vele lichtpuntjes toe. 
Vrede en alle goeds! 
 

Joop Mol 
 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

20 januari – Collecte Oecumene 
Migratie verbindt kerken wereldwijd 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe 
geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme 
impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan 
besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, 
velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al 
decennialang relaties mee onderhoudt. Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook 
in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met 
de collecteopbrengst bevorderen we contacten tussen migrantenkerken 
onderling en met autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van 
migrantenkerken toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te 
worden in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek. 
 

27 januari – Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen 
kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of 
klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten 
uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier 
om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten 
vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien 
teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Het 
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kant-en-klare programma is beschikbaar voor drie leeftijdsgroepen: Sirkelslag 
KIDS (8-12), Sirkelslag YOUNG (12-16) en Sirkelslag SCHOOL (voor groep 7 en 
8). Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd 
in én buiten de kerk. 
 

3 februari – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Water staat Bengalen aan de lippen 
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. 
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die 
hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen. Bij cyclonen en 
wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Collecteer 
mee om Bengalen veilig te laten wonen! Samen met lokale kerken kunnen we 
mensen voorbereiden op rampen. We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp 
evacuatieplannen op, trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed 
tegen storm en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na 
overstromingen. 
 

10 februari – Collecte Catechese en Educatie 
Eigentijdse catechesematerialen 
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. 
Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie 
ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong 
Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle belangrijke basisthema’s 
komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en 
hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve 
werkvormen sluiten goed aan bij de leefwereld van jongeren. Zij maken bij 
voorbeeld een instagram story over Jakob en organiseren met andere 
gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. 
Collecteer mee, zodat jongeren blijven leren over het christelijk geloof op een 
manier die bij hén past. 
 

17 februari – Collecte Kerk in Actie (Noodhulp) 
Droogte overleven in Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is 
het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water 
en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds 
zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in 
extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bij voorbeeld 
zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met 
hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond 
wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende 
voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven. 
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Opbrengst collecten november 2018 
 
04 november  Kerk in Actie – Zending   € 129,72 
    Werk in eigen gemeente   €   90,65 
 

11 november  Avondmaalscollecte – Syrië  €   51,15 
    Kerk in Actie – Binnenl. Diaconaat €   33,75 
    Werk in eigen gemeente   €   37,00 
 

18 november  Voedselbank     € 142,77 
    Werk in eigen gemeente   €   60,29 
 

25 november  Werk in eigen gemeente (2x)  €   80,92 

Opbrengst collecten december 2018 
 
02 december  Avondmaalscollecte – Syrië   €   50,44 
    Missionair Werk    €   41,85 
    Werk in eigen gemeente   €   36,39 
 
09 december  Pastoraat      €   48,55 
    Werk in eigen gemeente   €   40,43 
 
16 december  Het Passion in Hummelo   € 116,44 
    Werk in eigen gemeente   €   51,34 
 
23 december  Algemeen diaconaal werk   €   33,72 
    Werk in eigen gemeente   €   27,51 
 
24 december  Kinderkerk     €   72,40 
    Kerk in Actie – Kinderen in de knel €   74,35 
    Werk in eigen gemeente   €   38,80 
 
25 december  Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 132,42 
    Werk in eigen gemeente   €   92,74 

Collectebonnen 
In 2018 is 34% van de collecten betaald met collectebonnen. 
Een vel collectebonnen kost € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25. De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na 
overmaking op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Didam. 
Vraag ernaar bij de dienstdoende koster na afloop van de kerkdienst. 
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Leden Registratie PKN 

 

Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari. 
 Aantal 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

       

Dooplid 215 204 205 197 199 195 

       

Belijdend lid 278 262 250 246 238 233 

       

Totaal D+B  493 466 455 443 437 428 

       

Ongedoopt 
(v/h geboorte lid) 

 75 71 67 68 65 

       

Mee geregistreerd  93 89 85 86 84 

       

Vriend 
(v/h blijkgever van verbondenheid) 

 5 6 4 4 5 

       

Totaal Overig   173 166 156 158 154 

       

Totaal geregistreerd  639 621 599 595 582 

       

Pastorale eenheid 375 367 364 353 353 349 

 
  

Werkgroep Inzameling Gelden 
 

 
De Actie Kerkbalans, met als motto “Geef voor je kerk”, start dit jaar op zaterdag 
19 januari en duurt twee weken. 
In deze periode krijgen alle leden een brief aangereikt met het verzoek om een 
financiële bijdrage te geven voor de instandhouding van onze Protestantse 
gemeente. 
Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.  
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Kerkbalans 2018 
Totaal toegezegd: € 40.996,--. Ontvangen tot en met 31 december: € 39.724,-- 
Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft 
alsnog doen? Alvast hartelijk dank. 

Eindejaarscollecte 2018 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot en met 31 december is een bedrag van € 860,-- ontvangen. 
 
            Wim Kooijman 

 College van Diakenen 

Goede Doelen Actie 
In november is in SAMEN een oproep geplaatst voor Goede Doelen. 
Het resultaat vanuit de gemeente was helaas minimaal. Daarom heeft de 
Diaconie zelf nog een paar goede doelen toegevoegd. In totaal wordt € 2.000,- 
verdeeld over de diverse Stichtingen en een bijdrage van € 200,- voor de 
Serious Request actie 2018: 

St. Hakuna Matata 
Het bedrag is bestemd voor het zonne-energieproject. Het gebruik van zonne-
energie betekent een technische revolutie in het landelijke gebied van Burkina 
Faso. De zonne-energielamp is betaalbaar voor mensen met weinig geld en door 
de lichtopbrengst van deze lamp kunnen de kinderen huiswerk maken. 

St. De Regenbooggroep 
Deze stichting ontfermt zich vooral over dak- en thuislozen en andere mensen 
die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. 

St. Groenteteelt t.b.v. Voedselbank Montferland 
Dit is een aparte stichting van de gewone Voedselbank die de groenten teelt 
voor de wekelijkse uitgiftes van de Voedselbank. Hiervoor zijn zaden en 
plantmateriaal nodig. 

Stichting Inlia in Groningen 
Is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers 
en vluchtelingen in nood helpen. 

Heilig Avondmaal Project; Syrische kerken als Bakens van Hoop 
Omdat hulp in Syrië nog steeds nodig is wordt ook hiervoor een extra bedrag 
overgemaakt. 
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Mocht u volgend jaar een project weten dat u na aan het hart ligt, aarzel dan niet 
om op onze oproep te reageren. 
 

Hospice de Hazelaar 
Op 13 januari 2019 wordt er tijdens de dienst een collecte gehouden voor 
Hospice De Hazelaar. In deze Hospice te Zevenaar is een afdeling voor 
terminaal zieke mensen die in alle rust en veiligheid willen sterven. Palliatieve 
zorg wordt zo verleend dat de patiënt deze zorg ervaart als een beschermende 
mantel.  
In de laatste levensfase is een goede bestrijding van pijn van groot belang. Er is 
veel aandacht voor zowel lichamelijke als psychische klachten. Emotionele 
ondersteuning bij het accepteren van het naderende einde en het omgaan met 
rouwgevoelens is een belangrijk deel van de terminale zorg. 
 
De zorg en begeleiding in Hospice De Hazelaar wordt gegeven door een team, 
dat deskundig is op het gebied van palliatieve zorg. Het team bestaat uit 
(para)medici, verzorgenden en verpleegkundigen. Daarnaast zijn er veel 
vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden. 
In het Hospice is veel aandacht voor het loslaten van het leven en afscheid 
nemen. 
 
Op het verlanglijstje van de Hospice staat een baarkleed (afscheidswade) dat 
gebruikt kan worden bij het overbrengen van de overledene vanuit de Hospice 
naar elders. Het gebruik van een wade creëert een andere sfeer rondom het 
afscheid nemen.  
Wilt u meehelpen om de aanschaf van een mooi kleed mogelijk te maken? 
De Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
 
De Diaconie wenst u een heel gelukkig, gezond Nieuwjaar! 

Nees Biemond 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Kerk in Actie 

 

Wie helpt ons aan badhanddoeken? 
 

De Kledingbank komt met deze vraag, 
hieraan mee te helpen doen we graag! 
We roepen u op ons daarmee te helpen 
en de kledingbank ermee te overstelpen. 
  
Een badhanddoek van zacht materiaal, 
dat willen we toch allemaal!! 
Help ons om badhanddoeken te geven 
en zo met onze medemens mee te leven. 
  
Dit wordt een fantastisch begin van het nieuwe jaar! 
Legt u de badhanddoeken alvast klaar? 
Voor uw bijdrage onze welgemeende dank, 
wij overhandigen alles aan de Kledingbank 
  
Met iedere handdoek maakt u ons blij, 
de Diaconie doet er dan steeds eentje bij! 

  
Inzameling wordt gehouden op zondag 20 en 27 januari en 3 februari 2019 in de 
hal bij de koffieruimte. 
 
Nog goed bruikbare handdoeken, keuken- en theedoeken mogen ook ingeleverd 
worden. Misschien bent u toe aan nieuwe kleurtjes in de keuken of badkamer.  
  

Nees Biemond/Antoinette Makkinga 

 Versterk de kerk in Syrië 
  
De kerken in Syrië zijn tijdens de jarenlange burgeroorlog zwaar getroffen. Vele 
christenen zijn gevlucht. De achtergebleven inwoners, christenen en niet-
christenen, lijden onder een tekort aan basisbehoeften, zoals water, voedsel en 
elektriciteit. 
Maar wilt u weten wat de christenen het meest bedreigt? De angst dat er geen 
geloofsgenoten meer overblijven in Syrië! 
 
Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerken in Syrië. Uw gebed en steun 
blijven nodig om te zorgen dat zij kunnen volhouden! 



15 

 
Doet u ook mee aan ons Syrië project? Steun kunt u geven d.m.v. uw gift bij de 
Avondmaalscollecten èn d.m.v. het kopen van het gebak tijdens de koffie.  
Vanaf oktober 2017 en het afgelopen jaar 2018 hebben we met het bakken € 
364,51 bij elkaar gespaard voor de kerken in Syrië. U ziet, het is de moeite 
waard om door te gaan met bakken! Onze financiële steun voor Syrië is van 
levensbelang.  
De dames van de werkgroep Kerk in Actie bakken voor het project iedere derde 
zondag van de maand. 
Neem dan uw portemonnee mee!! Alle beetjes helpen! 
 

Namens de werkgroep Kerk in Actie, 
Antoinette Makkinga 

Veel heil en zegen! 
We hebben de stap gezet naar een nieuw jaar. De één zal dit met meer 
vertrouwen hebben gedaan dan de ander. Persoonlijke situaties kunnen immers 
heel verschillend zijn. Tijdens de kerstvieringen is ons echter een hart onder de 
riem gestoken en hebben we gehoord dat we ons mogen laten leiden door het 
Licht. Het thema van de kinderkerstviering was ‘Wees niet bang’. Laat je niet 
verlammen door je zorgen en angsten, maar maak de keuze om met durf en 
vertrouwen de komende tijd tegemoet te 
gaan. Ook al gaat dat misschien met vallen 
en opstaan, we mogen onze weg vervolgen 
in het besef dat we het niet alleen hoeven 
te doen. Ik wens iedereen dan ook toe: 
 

Dat Gods liefde je mag verwarmen.              
Dat je omarmd wordt door zijn licht. 
Dat je in tijden van angst 
moed mag putten uit Gods stem, 
die zegt: 
‘Wees niet bang. Ik ben bij je.’ 
 

Langs deze weg wil ik u ook laten weten dat 2019 voor mij een gedeeltelijke 
verandering in mijn werk met zich mee zal brengen. Mijn tijdelijke contract als 
kerkelijk werker ouderenpastoraat in Duiven is eind januari afgelopen, maar 
ondertussen heb ik een nieuwe baan als kerkelijk werker ouderenpastoraat in 
Dieren gevonden. Ik hoop daar begin februari in de protestantse gemeente te 
kunnen starten. Overigens verwacht ik niet dat dit veranderingen teweeg zal 
brengen t.a.v. mijn werk  in Didam. Ik hoop u in dit nieuwe jaar dan ook weer te 
ontmoeten! 
  

Met een hartelijke groet, 
Meinie Visser, kerkelijk werker 
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Ontmoeting en Inspiratie 
 
In het najaar heb ik wat werk van Marc Chagall laten zien waarin zijn joodse 
achtergrond duidelijk zichtbaar is. Nogal wat mensen hebben aangegeven het 
jammer gevonden te hebben dat ze er niet bij konden zijn. 
Daarom een herhaling van dit onderwerp. 
 
Dinsdag 12 maart in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Torenstraat. 
'Jiddische invloeden in het werk van Marc Chagall'. 
We beginnen om 19.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. De presentatie 
in veelkleurige beelden zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Omdat er wat 
afbeeldingen aan de belangstellenden meegegeven zullen worden, wil ik u 
vragen zich voor deze avond op te geven. Het liefst via mijn mailadres. Dat is: 
janjohannes1947@gmail.com Bellen kan eventueel ook: 06-48345970. 
 
Begin mei zal er nog een tweede avond volgen in het kader van 'Vorming en 
toerusting'. Die zal gaan over leven en werk van Etty Hillesum. 
Maar daarover meer in een volgende uitgave van 'SAMEN' 
 
Weet u welkom bij één en ander. 

Joop Mol 
 

Levensweg 
         

onder onze voeten 
        ontstaat 
        een nieuwe      
        geloofsweg 
 

Woorden om bij stil te staan! 
Hoopvolle woorden, 
woorden voor vandaag, morgen, 
op weg in het nieuwe jaar, 
de toekomende tijd. 
Het vraagt om open ogen, open handen, 
om medemenselijkheid, creativiteit. 
Het vraagt om op weg te gaan!  
Zoals Abraham, vader van alle gelovigen 
ons voorgaat nog en nog..... 
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oude bijbelverhalen 

 bevatten verborgen schatten! 
 Ze gaan pas spreken, 
 als ze een uitwisseling aangaan 
 met je eigen leven, je bestaan! 
     Niek Schuman 

Gaan op nieuwe wegen! 
Zoals de burgemeester van Amsterdam 
onder woorden bracht, 
een nieuwe levensweg wees! 
Toen zij opriep om verwaarloosde zwervers 
die de wet overtreden, 
niet te beboeten, 
maar geef ze een dak boven hun hoofd. 
Ja, nieuw zicht op de toekomst! 
Een nieuwe levensweg onder hun voeten! 
 
Wie weet, vraagt ook u zich af, 
hoe onder uw voeten 
een nieuwe levensweg, geloofsweg 
ontstaat, 
zich stap voor stap aftekent.... 
aan het begin van dit nieuwe jaar, 
als gemeente, 
of juist persoonlijk! 
 de God van Abraham 
 zal met ons zijn 
 ons bezielen 
 om altijd weer 
 je tent op te nemen 
 op nieuwe wegen te gaan 
 verder, verder.....   

 
Käti van Bergen 

        op de grens van oud- naar nieuwjaar! 
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Kerk en politiek?? 
 

Kerken hebben een profetische taak naar waarden als gerechtigheid, 
rentmeesterschap en solidariteit 
 
Deze uitspraak gedaan in een artikel van het Ouderlingenblad draait om de 
vraag welke rol kerken hebben in politieke processen. Geesje Werkman, oud-
medewerkster van Kerk in Actie stelt dat in de politiek het partijbelang 
overheerst, wat ten koste gaat van mensen in de knel. 
 
Kerken zijn sterk in praktische hulp. Zij stelt dat wij niet alleen bij praktische hulp 
moeten blijven steken; ook het lobbywerk is belangrijk. Kerken voelen zich vaak 
beter bij barmhartigheid dan bij het aanzetten tot gerechtigheid. Dat dit gebeurt 
komt vaak voort door een verkeerd idee over scheiding tussen kerk en staat. 
Alsof dat zou betekenen dat de kerk zich niet met de politiek moet bemoeien. De 
kerk heeft een opdracht in deze wereld en daarom moet het ook een plaats 
innemen. 
 
In de Gemeente Montferland willen kerken een rol van betekenis spelen. Dit 
doen ze door bestuurlijk actief te zijn bij Voedselbank, Kledingbank, 
SchuldHulpMaatje, Solidariteitsfonds en Armoedeplatform. Knelpunt is dat er 
steeds minder mensen namens de kerken zich hiermee bezighouden, d.w.z. 
zorgen dat het werk gedaan kan worden, dat er gelobbyd wordt bij de lokale 
overheid, dat mensen in de knel geholpen worden en dat er gerechtigheid 
plaatsvindt. Als christelijke gemeente is feeling hebben en houden met wat er 
gebeurt in onze lokale samenleving van essentieel belang. Heb je mogelijkheden 
om hier een steentje aan bij te dragen, meld je dan bij de diaconie.  
 
 Jan Wes 

Nieuws uit de beroepingscommissie 
Ons streven om een beroepingscommissie van zeven leden te  mogen 
samenstellen is gelukt. 
Het zevende lid is Ab Steenblik en als ondersteuning en begeleiding is ook ds. 
Henk Boonen, onze consulent, zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig. 
We voelen ons gesterkt en zijn ook dankbaar dat we met wat meerdere leden 
aan het werk kunnen gaan.  
Wanneer er ontwikkelingen zijn te melden hoort u van ons. 
Het wordt een spannend jaar. 
 
Namens de commissie,  
 Janny Horjus 
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Inloopmiddag  
Op 22 november hebben we het jaar goed afgesloten. 
Met medewerking van Piet, die zoals altijd iedereen weet te boeien met zijn foto- 
en filmmateriaal, waren we met ca. 30 aanwezigen. 
En nu gaan we weer op naar de eerste middag van 2019 en wel op 10 januari 
a.s. 
Daar Pasen niet erg vroeg valt hebben we besloten om ook nog een middag in 
april te organiseren, dus komen er dit voorjaar na 10 januari nog inloopmiddagen 
op 21 februari en 4 april. 
Mocht er nog iemand zijn die een bijdrage wil leveren is hij/zij van harte welkom, 
maar geef het dan even door. 
We rekenen weer op gezellige middagen en tot ziens op 10 januari. 
 
Met groeten, 
 Jan Hagen 
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Winteractiviteit  

 
 
 

Zondag 27 januari 2019 is de Winteractiviteit gepland. De 
Evenementencommissie is een leuk programma aan het 
voorbereiden. De kinderen kunnen gewoon meedoen. Verdere 
informatie volgt.  
 

De dag ziet er ongeveer zó uit!  
 

10:00 uur:   kerkdienst 
11:00 uur:   koffie met wat lekkers erbij 
12:00 uur:   start activiteit 
ca. 14:00 uur:  gezamenlijke maaltijd 
uiterlijk 15:30 uur:  afsluiting 

 
 

Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl  
of telefonisch: 221752 
 
Aanmelden vóór 21 januari a.s.! 
 
(om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 
 
Namens de evenementencommissie, 

Anneke Ketterink 
 
 
 
 

Weet U , dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster  
Van de website PKN Didam zorgt ervoor 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   

 

mailto:lakz@planet.nl
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Personalia 

Bedankje 
 
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende reacties die ik 
ontvangen heb vóór en na mijn operatie. Hetzij via een kaart, een bloemetje, een 
bezoek, een bemoedigend woord of anderszins, het heeft ons beiden erg goed 
gedaan. Het gaat langzaamaan iedere dag een beetje beter. Nogmaals hartelijk 
dank. 

Sibilla Boender 

Gevestigd 
• Dhr. L. Kemperman,   Nieuwe Meursweg 15 
• Mevr. J. Florissen – Kers,  Geulencampweg 8B 

o  
 

 Agenda 
 

 
13 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
16 jan 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 

20 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
27 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. M. Baauw, Wichmond, 
  Winteractiviteit 
03 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel (kring) - ds. J. Mol, Gaanderen 
07 febr. 15.30 uur Dienst Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

10 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. G. Hallerdijk, Bredevoort 
17 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. A. Hogenbirk, Nijmegen 
20 febr 10.30 uur Inloopmorgen Meulenvelden 
21 febr. 14.30 uur Inloopmiddag, Kerkhuis, Torenstraat 
24 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. E. van Buuren, Rheden 
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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, 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 16-1, 20-2, 20-3, 17-4, 22-5, 19-6, 17-7, 18-9,  
23-10, 20-11, 18-12, om 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  16-1, 20-2, 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 21-2, 4-4, 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 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 

 
Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

 

mailto:lochernap@gmail.com
mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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