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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 

 
Geloven wil niet zeggen  
dat je geen vragen meer hebt.  
 
Je verdiepen in God,  
luisteren naar Hem,  
maakt vragen los.  
  
Maar dat geeft je ook de kans  
Iemand te ontmoeten  
en je vragen bij Hem te brengen  
en met elkaar te delen.  
 
Dat geloven wij  
en dat is wat ons,  
als leden van de kerk, bindt.  

 
         Bron: emmen-zuid.nl 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 april 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 24 februari t/m zondag 7 april 2018 

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

24 februari 2019 – 7e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 45:3-11,15 en Lucas 6:27-38 
 

03 maart 2019 – 8e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jeremia 7:1-15 en Lucas 6:39-49 
 
07 maart 2019 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

10 maart 2019 – 1e zondag van de 40-dagentijd, m.m.v. De Cantorij 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, Stop kinderarbeid in 

India 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 5:6-21 en Lucas 4:1-13 

17 maart 2019 – 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, Stop kinderarbeid in 

India 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : Jan / Pieter Jan 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Exodus 34:27-35 en Lucas 9:28-36 
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24 maart 2019 – 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, Stop kinderarbeid in 

India 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 6:2-8 en Lucas 13:1-9 

31 maart 2019 – 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J. van Baardewijk, 

Loil 
Collecte : 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, Stop kinderarbeid in 

India 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 2 Kronieken 36:14-23 en Lucas 15:11-32 
 
04 april 2019 
15.30 uur : kerkdienst in Meulenvelden, mw. M. Visser, Duiven en 
  ds. J. Mol, Gaanderen 
 

07 april 2019 – 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie, Stop kinderarbeid in 

India 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : Jeugdgroep naar Lathum/Giesbeek 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 58:7-10 en Lucas 20:9-19 
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Rondom de kerkenraad 

Samenwerking in de Liemers 
 
Voordat de samenwerking in de Liemers aan bod komt eerst kort wat over de 
afgelopen kerkenraad. 
  
Op de kerkenraadsvergadering van januari is de Diaconie besproken. Onderdeel 
daarvan was het bespreken van de conceptbegroting die door de kerkenraad is 
goedgekeurd. Verder heeft de Diaconie een toelichting gegeven hoe het loopt bij 
onder andere Schuldhulpmaatjes, solidariteitsfonds, armoede platform. Ik moet u 
zeggen, dat was best een ingewikkeld verhaal. En daarmee geef ik wellicht 
direct één van de moeilijkheden aan waar de Diaconie tegenaan loopt. Met 
zoveel verschillende partijen en sommige lastige constructies is het niet altijd 
even makkelijk om succesvol samen te werken. Een vraag zou kunnen zijn: 
welke rol kunnen we als Didam spelen? Wij kunnen onderwerpen op de agenda 
zetten, zorgen dat het gesprek er komt en bijvoorbeeld de burgelijke gemeente 
aansporen. Daarnaast kunnen we als Diaconie, in het klein, hulp geven of een 
eigen activiteit ontplooien, zoals het inzamelen van handdoeken, vaststellen van 
speciale collectes in de loop van het jaar, maar vooral tijdens de 40-dagentijd en 
het organiseren van de Solidariteitsmaaltijd op 19 maart ( in samenwerking met 
de werkgroep Kerk in Actie).  
 
Een zorgpunt is dat we in de loop van dit jaar nieuwe mensen voor de Diaconie 
nodig hebben om het werk voort te zetten. Ik hoop dat u zich aangesproken 
voelt. 
 
Dan de samenwerking in de Liemers.  
De samenwerking tussen Rijnwaarden, Zevenaar, 
Duiven, Westervoort, Lathum/Giesbeek en Didam 
wordt nu concreet gestimuleerd door een 
kernteam met vertegenwoordigers uit de 
betreffende gemeentes. Samenwerking met 
zoveel partijen is geen eenvoudige zaak. Gelukkig 
bleek op de bijeenkomst van de moderamina van alle gemeentes op maandag 
11 februari, dat er duidelijk voortgang is. Er zijn diverse initiatieven en 
verschillende mensen uit de gemeentes werken aan concrete onderwerpen. 
Voor alle gemeentes geldt dat het aantal beschikbare mensen een beperkende 
factor is. Daarom wordt er nadrukkelijk naar die onderwerpen gekeken waar de 
samenwerking ook wat op kan leveren. Dit is ook de vraag die maandag aan de 
voorgangers is gesteld. Kom met voorstellen, die de samenwerking stimuleren 
en die ook haalbaar zijn. Dat betekent dat predikanten daar enige tijd voor vrij 
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moeten maken. Deze vraag is nadrukkelijk op tafel gelegd. De gemeentes 
hebben hier positief op gereageerd. Dit kan betekenen dat in een gemeente het 
werkplan van een predikant enigszins moet worden aangepast.  
 
Wat kunt u dit jaar verwachten?  
Er is toestemming aan het kernteam gegeven om een informatiefolder te maken 
waarin alle gemeentes zich gaan presenteren. Dat kunt u dus in de loop van dit 
jaar verwachten naast de mogelijkheid om aan diverse activiteiten mee te doen. 
U kunt de activiteiten zien op onze eigen website. Als u het leuk vindt om 
bepaalde activiteiten mee te organiseren of u hebt eigen suggesties dan hoor ik 
die graag van u. Dus samengevat: het gaat langzamerhand gestalte krijgen en er 
is duidelijk de intentie om verder te gaan. 
           Johan Boelee 
 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij landelijke collecte van de PKN 
 

24 februari: Missionair Werk 
De Bijbel dichterbij  
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerkzijn. In onze seculiere 
Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven, die bijbellezen 
bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij 
contextueel bijbellezen bijvoorbeeld, lezen mensen bijbelverhalen met andere 
ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en 
plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een 
inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende 
voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in 
Nederland’ gepresenteerd. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven 
verder te ontwikkelen en te ondersteunen. 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 2 april 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Opbrengst collecten januari 2019 
 
30 december Collecte Algemeen diaconaal werk  € 40,49 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 36,66 
 
31 december Eindejaarscollecte     € 14,35 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 16,05 
 
06 januari  Steun aan kerken in Syrië (Avondmaal) € 46,30 
  Algemeen diaconaal werk    € 38,85 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 36,20 
 
13 januari  Hospice De Hazelaar in Zevenaar  € 89,95 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 46,00 
 
20 januari  Collecte Oecumene     € 53,28 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 44,38 
 
27 januari  Collecte Jeugdwerk (JOP)    € 49,75 
  CvK – werk in eigen gemeente   € 41,12 
 

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 

Werkgroep Inzameling Gelden 
 
Actie Kerkbalans 2019  
Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ zijn alle gemeenteleden in de periode van 19 
januari t/m 2 februari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
Het voorlopige resultaat van de toezeggingen bedraagt 38.000,-- euro. Een 
aantal antwoord-enveloppen is nog niet ingeleverd. 
  
Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan alle vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen en ophalen van 
de enveloppen. 
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Kerkbalans 2019 
Stand 30 januari 2019  
Ontvangen   €    6.077,-- 
 

Kerkbalans 2018 
Stand 30 januari 2019 
Toegezegd:   €       40.996,-- 
Ontvangen:   € 39.993,-- 
 
Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2018 nog niet (geheel) hebben voldaan 
ontvangen binnenkort een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  
 

Eindejaarscollecte 2018 
Stand 30 januari 2019 
Totaal ontvangen: €   1.045,-- 
           Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen en Kerk in Actie 
Paasgroetenactie  

 
Thema: Een nieuw begin 
 
Op woensdag 6 maart start de 40-dagentijd campagne van Kerk in Actie. 
Vanuit de Protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
weer een Paasgroet aan gevangenen. 
Het zijn niet zomaar groeten, want de kaarten zijn gemaakt door gevangenen 
zelf! 
Onder leiding van een predikant zijn ze in gesprek gegaan over het thema:  
“Een nieuw begin” en hebben zij het thema verbeeld naar aanleiding van de 
tekst:  
 
“Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de 
weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen.” 
  
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. 
Zo’n Paasgroet doet goed! Voor gedetineerden is het heel bemoedigend als ze 
kaarten krijgen, zeker als er ook nog iets persoonlijks opstaat! 

    Doet u ook mee?  
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Vanaf zondag 10 maart zullen we de kaarten aan u uitreiken! De 
Paasgroetenkaarten kunnen verzonden worden tot uiterlijk dinsdag 9 april 
2019. Ze worden 14 of 21 april uitgereikt aan de gevangenen. 
 
Namens de Werkgroep Kerk in Actie,  
          Antoinette Makkinga 
 

Handdoekenactie voor de Kledingbank   
 
Het is hartverwarmend dat u ook deze keer met zoveel enthousiasme hebt 
gereageerd. Wat hebt u ons verrast met zóveel handdoeken! Geweldig! Het is 
fantastisch en overweldigend. 
De Kledingbank kan nu met gulle hand uitdelen en de Diaconie zal doen wat ze 
beloofd heeft! 
Namens de Werkgroep Kerk in Actie en de Diaconie onze hartelijke dank! 
 
          Antoinette Makkinga 
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40-dagentijd – Een nieuw begin 
 
Juist in deze tijd leven we toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. 
Met Pasen vieren we dat wij telkens opnieuw mogen beginnen.  Voor veel 
mensen is opnieuw mogen beginnen niet makkelijk. Als je kerk is verwoest door 
terroristen. Als je jarenlang als kindslaaf hebt moeten werken. In de 40-dagentijd 
bieden we als kerken nieuwe hoop en kansen aan deze mensen. 
 

De 40-dagentijd collecte begint op 10 maart en loopt door tot Palmpasen 14 april 
2019. De Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie hebben gekozen voor het 
project in India:  
 

“Stop Kinderarbeid”. 
 

Helpt u mee om kindslaven nieuwe kansen te geven om onderwijs te volgen? De 
meeste ouders van deze kinderen zijn laaggeschoold en komen uit lage kasten. 
Veel kinderen zijn ondervoed en moeten werken in de katoenzaad-bedrijven. 
Kerk in Actie wil in samenwerking met de Stichting Sadhana  proberen om de 
regio vrij te krijgen van kinderarbeid.  
 

Helpt u tijdens de 40-dagentijd mee met uw bijdrage om deze kinderen uit de 
spiraal van armoede te halen? 
           Nees Biemond 

Vastenpotproject 
 
Ook dit jaar staat het Vastenpot-Kerkje weer klaar bij de uitgang tijdens de 40-
dagentijd. De diaconie heeft in samenwerking met de werkgroep Kerk in Actie 
een project dicht bij huis gevonden:  
 
Stichting HET BRAAMHUIS TE ZEVENAAR. 
 
Het Braamhuis creëert een warme plek voor mensen die getroffen zijn door 
kanker. Iedereen die in zijn of haar omgeving geconfronteerd is met kanker kan 
vrijblijvend lotgenoten ontmoeten,  gewoon met een kop koffie of thee en een 
luisterend oor van één van de gastvrouwen of door het bijwonen van 
informatieavonden. Mevrouw Christa Veraart is bereid gevonden om op  
17 maart, na de dienst, bij het koffiedrinken wat meer te komen vertellen over de 
werkzaamheden van het Braamhuis.  
Er is ook een jeugdafdeling voor kinderen om hun verdriet te delen met iemand 
die goed begrijpt wat je hebt meegemaakt. Zo ontstaan er bijzonder mooie 
gesprekken. 
 
Wij rekenen op uw steun tijdens de 40-dagentijd. 
 
       Nees Biemond/ Antoinette Makkinga 
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Sobere Maaltijd / Solidariteitsmaaltijd 2019 
 
Op dinsdag 19 maart 2019 zal de sobere maaltijd / solidariteitsmaaltijd worden 
gehouden. 
Nieuw is de plaats waar de maaltijd dit jaar gehouden wordt, maar de intentie 
van de maaltijd verandert niet! 
 
Plaats: Kerkgebouw van de Protestantse gemeente aan de Torenstraat 10, 
Aanvang 18.00 uur. Inloop 17.45 uur. 
 
Onderwerp: Aandacht voor de Stichting Hapin Papoea Nieuw-Guinea. 
 
Spreekster is mevrouw Hermien de Bruin. Zij zal ons over dit interessante 
onderwerp een presentatie geven. 
Aan het einde van de maaltijd, bij het verlaten van de zaal, zal een vrije gift 
gevraagd worden voor de Stichting Hapin. 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen. 
U kunt zich telefonisch opgeven ( graag voor 11 maart 2019) bij: 
Antoinette Makkinga tel. 228709 
Nees Biemond  tel. 223687 
Diaken Reuling  tel. 225687 
 
Namens de organisaties: MOV (R.K. Werkgroep) 
    Kerk in Actie (Protestantse Werkgroep) 
 
          Antoinette Makkinga 

Project 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 het 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.  
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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 hebben ze onze hulp nodig. Ze wil 
samen met haar man aan een toekomst bouwen waarin Gods naam wordt 
verkondigd en de jonge generatie leren dat er iets anders is dan oorlog, namelijk 
vrede. 
           Nees Biemond 

Van het pastoraat 
 
De essentie van pastoraat is luisteren, werkelijk luisteren naar de andere mens. 
Luisteren naar de vreugden en de zorgen van mensen. We beseffen dat we vaak 
niets kunnen oplossen, maar een luisterend oor bieden is een begin. Luisteren 
betekent ook dat wij ons werk min of meer in stilte verrichten. We proberen 
zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar onze tijd en kracht is natuurlijk ook 
beperkt; we kunnen niet iedereen bereiken. En we hebben ook maar twee ogen 
en twee oren, we zien en horen niet alles. We hebben meer ogen en oren nodig: 
mocht u iemand in uw omgeving weten die een luisterend oor nodig heeft, of als 
uzelf eens met iemand wilt praten: aarzel niet om één van ons aan te spreken of 
contact op te nemen met mij, Arrie van der Vliet of met Meinie Visser. In dit 
verband wil ik toch ook even extra de naam van Meinie noemen, ze is onze 
kerkelijk werker, speciaal voor het pastoraat. Als u behoefte hebt aan een 
vertrouwelijk gesprek, aarzel dan niet om contact met haar op te nemen (per 
email: m.visser@pkn-didam.nl, per tel: 06-10436520). Wellicht ten overvloede: 
Meinie heeft als kerkelijk werker een geheimhoudingsbelofte afgelegd. Alles wat 
haar verteld wordt blijft vertrouwelijk. Dit geldt natuurlijk ook voor alle leden van 
het pastorale team. 
 

Nu ik het over ons team heb: wij komen eigenlijk nog twee leden te kort om echt 
alles zo te doen als we graag zouden willen. Daarom nogmaals een dringende 
oproep: mocht uzelf dit prachtige werk willen doen, of iemand kennen die 
misschien interesse heeft, laat het ons weten; we komen graag eens praten over 
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. 
 

Ik wil op deze plaats alvast het eerstvolgende groot-huis-bezoek aankondigen: 
op maandag 1 april en donderdag 4 april. Vanaf dit jaar doen we het iets anders. 
In plaats van twee secties nodigen we in het voorjaar vier secties oftewel de helft 
van de gemeente uit. In het najaar komt de andere helft aan de beurt, zodat 
iedereen één keer per jaar wordt uitgenodigd. Behalve de avond op beide data 
willen we ook een extra bijeenkomst op de maandagmiddag aanbieden, zodat u 
de keus hebt uit 3 mogelijkheden. 
 

Dit jaar willen we met elkaar nadenken over de vraag “Hoe je zélf iets van je 
leven kunt maken (of toch niet?)”. Deze vraag is eigenlijk één van de 
allerbelangrijkste vragen die ieder van ons, jong en oud, zichzelf met regelmaat 
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zal stellen. Het was het thema van de protestantse lezing, die gegeven werd bij 
de opening van het herdenkingsjaar van 400 jaar synode van Dordrecht. In de 
lezing werd nagedacht over “wat is de zin van mijn leven?”, “wat geeft mijn leven 
zin?”. Voor veel mensen, zeker in de huidige tijd waarin steeds minder mensen 
geloven, is werk een heel belangrijke zingever. Maar wat als je niet of niet meer 
werkt? Wat als je werk je geen voldoening geeft? Waar vind je dan de zin van je 
leven? Een paar weken van tevoren zullen we de uitnodigingen rondbrengen. Op 
deze plaats nodig ik u alvast van harte uit om één van de drie mogelijkheden te 
kiezen. En jong en oud wordt uitgenodigd, de vraag naar de zin van je leven is 
op ieder moment in je leven belangrijk. Jong en oud hebben elkaar veel te 
vertellen, zeker waar het ‘zingeving in je werk/leven’ betreft kunnen werkenden 
en niet-(meer) werkenden waardevolle ervaringen uitwisselen. Als u alvast een 
voorproefje wilt hebben, de lezing is beschikbaar op YouTube. Als u zoekt op 
“protestantse lezing 2018” kunt u de lezing van zo’n half uur direct bekijken. 
Beschikt u niet over Internet, dan kunt u een gedrukt exemplaar lenen uit de hal 
van de kerk. 
 

Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 
          Arrie van der Vliet 
 

Veelkleurig gemeente zijn 
 
De grootste verontwaardiging in de media is schijnbaar weer voorbij, maar dat 
wil niet zeggen dat daarmee het schokeffect van de ondertekening van de 
Nashville-verklaring door zoveel (orthodox)-protestantse theologen is 
verdwenen. Het heeft het hart geraakt van zoveel mensen. Ook in onze 
gemeente. 
 
Na het verschijnen van de verklaring zal 
bij veel predikanten de vraag zijn 
gerezen of ze het er in de zondagse 
eredienst over moesten hebben en wat 
ze er dan over zouden zeggen. Het 
onderwerp is in onze gemeente niet 
gemeden. Ds. Joop Mol heeft in de 
dienst van 13 januari jl. 
aan ons een oproep gedaan om een 
veilige geloofsgemeenschap te zijn voor 
alle mensen. Hij deed dat aan de hand van het beeld van de duif, die verschijnt 
bij de doop van Jezus in de Jordaan: 
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‘Dat die duif door de evangelist vermeld wordt, geeft een prachtig beeld. De duif 
wordt gezien als teken van het weerloze. Diverse rabbijnen noemen de duif de 
verbeelding van de liefde van God. De naam 'Jona' betekent ook 'duif'. 
 
En evengoed horen we in het verhaal van de zondvloed, dat de duif een tak 
zoekt om te rusten. Pas als de wereld een veilige plek is om te wonen, zullen we 
ten volle zien dat God liefde is en in de gestalte van een mens naast ons staat. 
Misschien wel een toepasselijke gedachte voor ook onze tijd. Zolang de aarde 
niet veilig is, kan God er niet wonen. 
 
De wereld die niet veilig is voor vluchtelingen in wankele bootjes op zee, de 
straat die niet veilig is voor mannen die een keppeltje dragen, het leven niet 
veilig voor wie in hun relaties andere keuzes maken dan de traditionele man-
vrouw verhouding. Daarom is het goed dat bij nogal wat kerken de 
regenboogvlag in deze weken te zien is. Om de veelkleurigheid van menselijke 
verhoudingen uit te beelden en de eenzijdigheid van de Nashville-verklaring 
daarmee te weerspreken. Want het doet pijn om te merken dat je liefde miskend 
wordt en als ongewenst wordt gekarakteriseerd. God wacht op ons als 
medewerkers aan een wereld, die veilig is voor iedereen.’ 
 
Nog een reactie, van ds. René de Reuver, scriba generale synode van de PKN. 
Hij betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. In zijn reactie 
van 7 januari jl. schrijft hij: 
 
‘De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal 
onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over 
gender, seksualiteit en zegen.  
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en 
weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op 
de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open 
houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. 
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken 
dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, 
aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag 
voelen. 
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken 
dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele 
geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere 
levensverbintenissen. 
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over 
seksualiteit en gender in de gemeenten.’ 
 
Welke gedachten mensen ook hebben over homoseksualiteit of 
transgenderisme, de Nashville-verklaring heeft alleen maar pijn en verdriet 
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opgeleverd. In de eerste plaats bij hen die zich (opnieuw) veroordeeld voelen 
vanwege hun seksuele geaardheid en in de tweede plaats bij hen die van 
mening zijn in hun verklaring naar Gods woord te hebben gehandeld en zich 
daarin onbegrepen voelen. 
 
Elkaars mening respecterend willen we als protestantse gemeente Didam 
uitdragen dat we een veilige gemeenschap willen zijn voor al onze leden. 
Mocht u n.a.v. dit artikel verder over het onderwerp door willen praten, neemt u 
dan contact op met ouderling pastoraat Arrie van der Vliet of met mij. Onze 
contactgegevens staan in SAMEN. 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

 

Van de beroepingscommissie 
 
De beroepingscommissie heeft met de predikanten, die gereageerd hebben op 
de advertentie, gesprekken gevoerd . De commissie zal nu gaan “horen”, 
bezoeken brengen aan de kerkdiensten in de gemeentes waar deze predikanten 
voorgaan. Daarna komen de leden van de commissie bij elkaar om te evalueren 
en eventueel nog meer gesprekken te voeren. Hopelijk kunnen we dan een 
advies aan de kerkenraad doen.  
 
Wij houden u op de hoogte.  
           Janny Horjus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


17 

Veertigdagentijd 
      
      tijd van bezinning 
      tijd van inkeer 
      tijd van voorbereiding 
      tijd van verandering? 
 
VEERTIG is een merksteen. 
Een getal om bij stil te staan, 
veelbetekenend. 
Veertigdagentijd begint met  
AS-woensdag. 
Periode tot aan Pasen. 
We staan zo nu en dan even stil! 
Luisteren aandachtig naar de ander! 
We merken op dat die ander verlangt 
naar aandacht, liefde, troost, ja 
vrede! 
Zoals asielkinderen, hier opgegroeid, 
tussen ons in,  
dreigen te worden uitgezet. 
Zoals dat gezin, dat een schuilplaats 
vindt boven in de kerk. 
En beneden worden dag en nacht  
diensten verzorgd, 
door velen uit ons land, 
om uitzetting te voorkomen! 
 

Veertigdagentijd, 
en we staan ook stil bij ons eigen 
leven. 
Waar hebben we gefaald? 
Waar ontbraken wij,  
als iemand troost, liefde van ons 
verlangde? 
We  bezinnen ons op ons eigen 
leven! 
Durven we op nieuwe wegen te 
gaan? 
Wat houdt ons bezig in de 
veertigdagentijd? 

Of ligt het soms diep verborgen! 
Kun je , durf je, het wel zelf aan het 
licht brengen? 
Ik herinner mij een kleine 
gebeurtenis. 
 Ik had een aantal malen 
 een gesprek met een 
man van 
 ongeveer vijftig jaar. 
 Hij had een geheim. 
Hij droeg het mee in het verborgene 
van zijn hart! 
En hij schreef het uiteindelijk van zich 
af! 
In de stiltekapel van de kerk las hij  
de brief, met horten en stoten, voor. 
Wat hem zo onvrij maakte! 
In een vuurschaal hebben we de brief 
verbrand. 
Een kaars aangestoken! 
Dan heb ik hem gezegend met de 
woorden: 

De EEUWIGE gaat met je mee 
           en ruimt je hindernissen op 
           bezielt je  om op te staan 
           en verder te gaan, 
           bevrijd te leven! 

Er begint iets nieuws, vandaag! 
Licht in de duisternis! 
 

Weet dat ook uit as, een levende 
kiem, 
iets nieuws kan groeien! 
LICHT in deze veertigdagentijd!  

    
           Käti van Bergen 



18 

 Ontmoeting en inspiratie 
 

Herhaling én laatste kans! 
 

Joodse elementen in het werk van Marc Chagall 
 
Op dinsdag 12 maart a.s. is er in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de 
Torenstraat een avond in het kader van Vorming en Toerusting. 
Aan de hand van beelden kijken we naar bijzonderheden in diverse schilderijen 
en ontwerpen van Marc Chagall. Vanuit zijn chassidische achtergrond heeft hij 
levenslang invloeden meegenomen in wat vorm gaf. Kleurrijk en verrassend zijn 
de associaties die hij oproept.  De tijd en omstandigheden waarin hij leefde zijn 
er volop in aanwezig. 
 
We beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De presentatie 
zal tot ongeveer 21.30 uur duren. 
 
Omdat er wat afbeeldingen aan de belangstellenden meegegeven zullen 
worden, wil ik u vragen zich voor deze bijeenkomst op te geven. Het liefst via 
mijn mailadres. Dat is: janjohannes1947@gmail.com.  
Bellen kan eventueel ook: 06-48345970 
 
Kortom: van harte welkom op 12 maart aan de Torenstraat in Didam! 
 
Met vriendelijke groet, 
           ds. Joop Mol 

Inloopmiddag 
  
Hierbij een geheugensteuntje voor degenen die net als ik wel eens een datum 
vergeten. 
Donderdag 21 februari is het weer zover en hopen we vanaf 14.30 uur weer bij 
elkaar te komen. 
Piet Luitwieler heeft zijn medewerking al toegezegd. 
Voor degenen die nog geen kennis hebben gemaakt met het foto- en filmwerk 
van Piet, loop gerust op 21 februari binnen. U bent van harte welkom in de 
Protestantse Kerk aan de Torenstraat. 
Voor de volledigheid, onze laatste bijeenkomst van dit seizoen zal zijn op 
donderdag 4 april. 
           Jan Hagen, 
           0316-223357 
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Bakkie Troost 
 

Zoveel soorten van verdriet, 
ik noem ze niet. 

Maar één, het afstand doen en scheiden. 
En niet het snijden doet zo’n pijn, 

maar het afgesneden zijn. 
M. Vasalis 

 
Wellicht herkent u iets uit bovenstaand gedicht omdat u, onlangs of langere tijd 
geleden, een dierbare hebt verloren. Na het overlijden hebt u uw verdriet hopelijk met 
anderen kunnen delen.  
Maar na verloop van tijd worden mensen in de directe omgeving weer in beslag 
genomen door het alledaagse leven en vaak vermindert of verdwijnt dan de aandacht 
voor een rouwproces. Zelf voelt u echter het verdriet, de pijn of het lege gevoel van 
gemis, het is er nog steeds. U wilt er anderen niet mee lastig vallen maar dat voelt wel 
heel eenzaam. Soms zou u willen dat u het ergens kwijt kon. Of dat u van anderen zou 
horen die hetzelfde gevoel hebben. 
 
De parochie H. Gabriël en de protestantse gemeente Didam organiseren daarom dit 
jaar drie ontmoetingen voor nabestaanden in de maanden april, juli en oktober. U bent 
van harte welkom voor een kort moment van gedenken met daarop volgend een 
ongedwongen samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.  
We noemen het samenzijn Bakkie Troost, in de hoop dat het u mag sterken in het 
omgaan met het verlies dat u hebt geleden. Deelname is vrijblijvend. Niets moet, veel 
mag. 

 

 
Bakkie Troost 

maandagmiddag 15 april 15.00 – 16.30 uur 
kerkhuis protestantse gemeente Didam, Torenstraat 10 

 
 

Guus van der Ploeg 
pastoraal werker 
parochie H. Gabriël 

 Meinie Visser 
 kerkelijk werker 
protestantse gemeente Didam 
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Vrouw in het CVK 
 
Onderstaand artikel verschijnt in het VKB blad. VKB staat voor Vereniging 
Kerkrentmeesterlijk Beheer. 

Wie 
Jet de Lange is voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente te Didam, waar zij woont sinds 1991 samen met haar 
man Wouter. Beide komen ze uit Amsterdam. Zij studeerde er rechten aan de 
Universiteit van Amsterdam, hij studeerde aan het Amsterdams conservatorium 
als violist. Jet de Lange: “Klassieke muziek neemt een grote plek in ons leven 
in.” Dat blijkt ook wel, want haar man leerde zij kennen in het studentenorkest en 
het was de muziek die hen naar het oosten van het land bracht, toen haar man 
een baan kreeg bij het Gelders Orkest. Jet heeft vanaf die tijd gewerkt als 
bestuurs- en gemeentesecretaris. “Het leuke van dit werk vind ik het leggen van 
de verbinding tussen de juridische werkelijkheid en de bestuurlijke realiteit en 
daar verantwoorde oplossingen in zoeken.” Jet en haar man kregen samen drie 
kinderen, die momenteel allemaal in Amsterdam studeren. 

Waarom 
“In 2014 is een volledig nieuw college van kerkrentmeesters aangetreden in een 
gewijzigde opzet: een klein college, bestaande uit drie leden, te weten voorzitter 
(bestuurlijke rol), penningmeester en beheerder. Dit nieuwe college was 
voorbereid door een werkgroep en had als specifieke opdracht het leggen van 
de verbinding tussen het CvK en de kerkenraad, het creëren van transparantie 
en openheid en het maken van meerjarenplannen, met name voor onderhoud. Ik 
ben benaderd voor het voorzitterschap, vanuit mijn werkervaring, met name met 
het oog op het leggen van de bestuurlijke verbindingen.” 

Uitdaging 
“Aanvankelijk waren wij met z’n tweeën, het bleek moeilijk om een 
penningmeester te vinden. Die hebben wij uiteindelijk wel gevonden, maar de rol 
van penningmeester in een gemeente met een financieel moeilijk 
meerjarenperspectief bleek een hele belastende rol. Daarom laten wij ons sinds 
2015 professioneel ondersteunen door KKA, niet alleen voor het opstellen van 
de begroting en de jaarrekening, maar ook voor het vormgeven van ons 
financieel beleid. Wij hebben ieder kwartaal overleg en bespreken alle financiële 
(beleids)zaken. Daarnaast bespreken wij de kwartaalrapportages over de 
lopende begroting, die wij vervolgens in de kerkenraad inbrengen. Deze 
werkwijze is ook heel prettig voor onze administrateur, die een adviseur heeft om 
op terug te vallen.” 
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Trots 
“Het eerste jaar is besteed aan het leggen van verbindingen en het herstel van 
het vertrouwen in de (financiële) toekomst van onze gemeente. Dat hebben we 
gedaan door aan kerkenraad en gemeente openheid van zaken te geven over 
het beeld voor de komende jaren en de maatregelen die het college wil nemen. 
Wij hebben op basis van een rapport van de monumentencommissie een 
meerjarenonderhoudsplan voor ons kerkgebouw opgesteld. Daardoor weten wij 
welk beslag dit gaat leggen op de middelen de komende jaren en hoe wij deze 
kosten gaan dekken. Hierdoor is in de gemeente rust ontstaan over het 
financieel beheer en het beheer van ons gebouw.  
Gelukkig hebben wij een flink aantal mensen aan ons weten te binden, zodat 
rondom het college een aantal commissies werkzaam is. Zo hebben wij een 
goed lopende organisatie van een klein college met een kring commissies 
daaromheen.” 

Ambitie 
“Het is wel kwetsbaar, want wij hebben een vergrijzende gemeente. En daarom 
is, naast het realiseren van het meerjarenonderhoudsplan, de ambitie van het 
college voor de komende jaren om de samenwerking met andere colleges in 
onze streek tot stand te brengen en mogelijk te komen tot opschaling van de 
organisatie.” 
           Jet de Lange 
 

Kledingbank 
Beste gemeenteleden, 
 
Namens de Kledingbank wil ik iedereen, die heeft 
bijgedragen aan de  inzamelactie van de werkgroep Kerk 
in Actie en de diaconie heel hartelijk bedanken voor de 
stapels handdoeken die we in ontvangst mochten 
nemen! 
Voor elke gegeven handdoek doet de diaconie er ook 
nog eens eentje bij en dat betekent dat we de komende 
tijd weer heel veel mensen blij kunnen maken met dit extraatje! 
Het is al de zoveelste geslaagde actie die in ons kerkje werd opgezet! Geweldig! 
Voor de Kledingbank Montferland is het altijd hartverwarmend om te weten dat 
zoveel mensen zich betrokken voelen bij het werk dat wij voor onze minder 
bedeelde medemens proberen te doen! 
Héél, héél hartelijk bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 

Arja Schep, 
Voorzitter St. Kledingbank Montferland 
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Wat je waard bent 
 

Weet wat je waard bent. 
dieper, veel dieper 
reikt je betekenis -  
 

licht mag je zijn, 
licht in de morgen, 
 

een landschap, 
liefelijk vergezicht. 
 

Handen vol warmte, 
brood, 
woorden van brood, 

 
een boom, 
een huis van aandacht. 
 

Weet wat je waard bent – 
 

licht mag je zijn, 
licht in de ogen, 
 

een hand, een hart, 
o een gezicht 
mag je zijn, 
 

een zeer menselijk gezicht. 
 

           Hans Bouma 
 

Met bovenstaand gedicht heeft Hans Bouma zijn bijdrage aan de 
gemeentezondag van 27 januari jl. afgesloten. Hij heeft het als 'dankjewel' voor 
de gelegenheid om Daniël (bij monde van hem) zijn verhaal ‘Applaus voor de 
Schepper’ te laten vertellen, aan de gemeente doorgemaild. 

Winteractiviteit 
 
Zondag 27 januari jl. werd de Winteractiviteitzondag gehouden voor het nieuwe 
jaar. 
De Evenementencommissie is erin geslaagd weer een goed georganiseerde 
middag voor te bereiden. Niemand minder dan Hans Bouma, theoloog en 
dichter, woonachtig te Kampen was uitgenodigd. Hij vertelde ons op duidelijke 
manier en aangevuld met gedichten over Gods grootheid aan de hand van enige 
Psalmen van David, ten eerste de bekende Psalm 8 over de schepping van 
hemel en aarde, de zon, de maan en de sterren. 
 
Ook de psalmen 103 en 104 werden uitgelicht. Deze Psalmen vertellen hoe God 
alles heeft gemaakt en regeert: de aarde, de regen, dag en nacht, de rivieren en 
al het leven op aarde. Eén en ander werd afgewisseld met toepasselijke muziek 
op ons ”huisorgel” door Rolf Zandbergen. 
 
De Evenementencommissie heeft ons een interessante middag bezorgd met 
daarbij soep met brood en lekkere hapjes. Hartelijk dank voor dit alles! 
 
           Dini Luitwieler 
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Vrijwilligers gevraagd 
Elders in dit blad staat de aankondiging van een nieuw 
gezamenlijk initiatief van de Gabriëlparochie en onze 
gemeente betreffende omgaan met verlies. We hebben 
deze ontmoetingen voor mensen die een dierbare 
hebben verloren Bakkie Troost genoemd.  
 
De eerste ontmoeting staat gepland, maar we zijn nog 
op zoek naar vrijwilligers die willen koffieschenken en, 
waar gewenst, een gesprekje aan willen gaan met 
bezoekers. We zijn ook op zoek naar mensen die 
affiniteit hebben met (klassieke) muziek en/of poëzie en 
op zoek willen gaan naar toepasselijke melodieën en/of gedichten en teksten om 
tijdens het moment van gedenken te kunnen gebruiken. Mocht het zo zijn dat er 
zich een pianist aanmeldt dan zou ook afwisseling met livemuziek een mooie 
optie zijn. 
 
Wanneer u hier aan mee wilt werken/nadere informatie wilt of wanneer u 
belangstellenden kent, binnen of buiten onze kerkelijke gemeente, zou u dit dan 
aan mij door willen geven? Bij voorbaat hartelijk dank.  
           Meinie Visser 

Op kamers 
Stel, je gaat studeren en je wilt op kamers. Maar je kent de stad nog  niet en hoe 
vind je een leuke plek? Wij, je toekomstige huisgenoten, vinden het belangrijk 
dat je je ergens thuis voelt. Dat kan in een convivium. 
 
Convivi…watte!? Klopt, onze 
studentenhuizen hebben een nogal 
bijzondere naam. Letterlijk betekent het 
tafelgezelschap – en dat is niet zomaar. 
In een convivium staat de tafel centraal. 
Dat wil zeggen dat je vriendschap en 
gezelligheid deelt en er ruimte is voor 
een goed gesprek. 
Het is een studentenhuis-met- een-plus. 
Je vindt onze studentenhuizen in 
Amsterdam, Groningen en Utrecht. Ze liggen allemaal op een prachtige  locatie, 
centraal gelegen in de stad met mooie, betaalbare kamers. 
Het aantal bewoners varieert van 8 tot 18 bewoners per convivium. 
 

Voor meer informatie: zie www.ruimzicht.nl 
         Ds. Florida de Kok, Utrecht 
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Beleef het Kerken in Spanje 
 
Zoals mogelijk velen van u weten, verblijven wij voor een wat langere periode in 
Spanje en wel in Vilajoyosa, een redelijk rustig vissersplaatsje tussen Benidorm 
en Alicante. 
 
Drie maanden is natuurlijk best wel lang en vooral als men de knusheid van het 
in Didam ter kerke gaan wel mist. Dus het toeval hielp ons een beetje. Wij 
kregen in het appartement boven ons nieuwe buren en die kwamen kennis 
maken. Zo vertelden wij onze paasbelevenis van vorig jaar. Deze 
bovenbuurvrouw vertelde, dat zij met grote regelmaat naar de Protestantse Kerk 
“het Anker” in Benidorm gingen. Dus trokken wij de stoute schoenen aan en  
togen ter kerke. 
De kennismaking met de dominee was van korte duur, want wij kwamen in zijn 
afscheidsdienst terecht. Kennis maken en gelijk afscheid nemen. Hoe krom kan 
het zijn. 
 
Ja en dan de dienst op zich: uiteraard een volle bak met een ruim dertig 
man/vrouw sterk koor. De liturgische vormgeving is wel wat conventioneel, maar 
ja wat wil je met al die (sorry) grijze koppies. Het oude liedboek werd nog 
gebruikt, maar voor de rest een heel fijne inhoudelijk preek. Ook hier na afloop 
koffie (in de buitenlucht 19 gr). Men krijgt het gevoel, maar dat moet nog meer 
vorm krijgen, dat men welkom is. Ook hier is een commissie van ontvangst die 
nieuwe gezichten er uit pikt en zich voorstelt en “ons“ een fijne dienst toewenst. 
Al met al voel jij  je als “vreemde eend“ in de bijt  wel snel “thuis”. Dus beste 
mensen, wij gaan beslist hier naar terug om de smaak te pakken te krijgen. 
 
Voor wat het weer aangaat, heel goed met wel veel wind,  maar daaruit,  zit je zo 
in de 21-22 graden. 
 
Voor nu een heel hartelijke groet aan iedereen. 
 
         Toos en Leendert Santema 

Bij de buren 
 
Hierbij treft u het programma aan van de werkgroep  Inspiratie, Bezinning en 
Ontmoeting van de gezamenlijke Protestantse Gemeenten: Didam, Duiven, 
Lathum/Giesbeek, Westervoort en Zevenaar voor het jaar 2019. 
 
Op de leesplank in de hal van de kerk in Didam kunt u het programmaboekje 
vinden. Ook kunt u de uitgebreidere versie van alle gezamenlijke activiteiten, met 
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een mogelijkheid  tot aanmelding, vinden via de website van de Protestantse 
gemeente Didam (www.pkn-didam.nl). Daar staat op de hoofdpagina een 
berichtje met verwijzing naar de informatie. 
 

Activiteiten 2019 
 

• Spiritueel wandelen ; zaterdag 16 maart Elten, zaterdag 25 mei  Arnhem 
 

• Live muziek: Ierse Folk; vrijdag 25 januari, 20.00 uur,  Prot. kerk Lathum 
 

• Gerrie Groot Zwaaftink, troubadour/verhalenverteller;  woensdag 30 januari, 
20.00 uur, Ontmoetingskerk Zevenaar 

 

• Spirituele film: A Simple Live, dinsdag 12 februari , 19.30 uur Ontmoetingskerk 
Zevenaar 

  

• Joodse sporen in het werk van Marc Chagall, 12 maart,  19.30 uur Prot. kerk 
Didam. 

 

• Liemerse kerken als schatkamers van religieuze kunst;  woensdag 20 maart, 
20.00 uur, Ons Huis, bijgebouw van de Ontmoetingskerk, Zevenaar 

 

• Live muziek: Viool/harp/celloconcert, vrijdag 29 maart,20 uur, Prot. kerk, 
Lathum 

 

• Als de dood dichtbij komt: dinsdag 2 april,20.00 uur, Ontmoetingskerk 
Zevenaar 

 

• Wanneer ik naar woorden zoek:  zondag 7 april, 17.00 uur, Ontmoetingskerk, 
Zevenaar 

 

• De Kathedraal van Chartres: lezing, maandag 8 april, Paalmanhuis, 
Westervoort 

 

• Momenten van inspiratie en bezinning in de Stille Week: ma.15, di.16 en wo 
17 april 19.30 uur Prot. Werenfriedkerk ,Westervoort 

 

• Live wereldmuziek: vrijdag 24 mei,20.00 uur, Prot. kerk Lathum 
 

• Kerkennacht 2019; zaterdag 22 juni, kerk open vanaf 19.00 uur, SOW kapel 
Duiven 

           Anneke Dienske 
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Personalia 
 

Overleden 
• 31-01-2019 Dhr. J. Straver,    Marsweg 15 
 

Gevestigd 
• Dhr. R. Bok,       Hellekampweg 4 
• Mevr. R. Rouwenhorst,     Wehlseweg 47 

• Mevr. R. van Eijbergen,    Rozenstraat 27b 

• Dhr. en Mevr. de Kroon – Janssens,  Korte Klauwenhof 1 
 

Vertrokken 
• naar Nijmegen Dhr. J. Putman,   van Voorstweg 9a 

Agenda 
 

24 febr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. E.S.A. van Buuren,  
Rheden 

03 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel –  
mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 

07 mrt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden - r.-k. voorganger 
10 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
12 mrt 19.30 uur Joodse elementen in het werk van Marc Chagall verzorgd 

door ds. Joop Mol 
17 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 

24 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. L. den Besten, Zevenaar 
31 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  

mw. ds. J. van Baardewijk, Loil 
04 apr 14.30 uur Inloopmiddag Torenstraat 
04 apr 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, mw. M. Visser, Duiven en 
    ds. J. Mol, Gaanderen 

07 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. H. Boonen, Dieren 
14 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. W. ten Boom, Didam 
15 apr 15.00 uur Bakkie Troost, kerkhuis Protestantse kerk 

 
 
 

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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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, 17-3, 7-4, 14-4, 9-6,  
1-9, 13-10, 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 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  20-3, 24-4, 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 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 6-3, 3-4, 19:45 uur.  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

mailto:j.hagen860@chello.nl
mailto:lochernap@gmail.com
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