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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 
 

Toch blijven leven 
 
Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in de morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 

Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
 
Zolang er nog hoop is, 
Zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in Zijn handen houden. 

 
Henri Nouwen 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 mei, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 14 april t/m zondag 19 mei 2019 

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

14 april 2019 – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 52:13-53:12, Johannes 2:13-25 

18 april 2019 – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel  (zittende viering), 
  ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Lezingen : Exodus 12:15-20, Johannes 13:1-15 
 

19 april 2019 – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Lezingen : Exodus 12: 21-28, Johannes 18:1-19:42 
 
20 april 2019 
15.30 uur : Paasviering in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

20 april 2019 – Stille Zaterdag 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Datema, Varsseveld, 

m.m.v. All Together 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 1:1-5, Exodus 14:21-15:1, Daniël 3:8-30, 

Jesaja 55:10-13, Lucas 24:1-10 
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21 april 2019 – Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 

m.m.v. De Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie (Zending) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 51:9-11, Johannes 20:1-18 

28 april 2019 – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H.G.T. Günther, 

Deventer 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 28:10-22, Lucas 24:13-35 
 
02 mei 2019 
15.30 uur : Mariaviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

05 mei 2019 – 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. S. Holsappel, Utrecht 
Collecte : Kerk in Actie (Noodhulp) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jeremia 32:36-41, Lucas 24:35-48 

12 mei 2019 – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. K.A. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Numeri 27:12-23, Johannes 10:22-30 

19 mei 2019 – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Stichting Bartiméus 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 6:1-9, Johannes 13:31-35 
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En de steen werd weggerold 
In onze tuin liggen keien in verschillende 
soorten en maten. Ik heb ze gebruikt als 
natuurlijke kering tussen de 
bloemenborders en het tuinpad. Door 
hun hardheid en gewicht zorgen de keien 
ervoor dat de stenen van het tuinpad niet 
naar de zijkanten wegzakken. Wat 
ingesloten is krijgt geen kans om te 
ontsnappen. Ik beschouw het als een 
definitieve oplossing. 
 

Zo definitief leek het ook te zijn toen het 
dode lichaam van Jezus door Jozef van 
Arimatea in de grafspelonk werd gelegd, 
waarna hij deze afsloot met een grote 
steen. De toegang tot het leven leek 
Jezus voor altijd ontzegd. Gods toekomst 
met de mensen leek verleden tijd. Wat 
een steen des aanstoots voor zijn volgelingen! Hoop sloeg om in wanhoop en 
verdriet.  Hoe nu verder? 
 

In het leven kan een mens veel stenen tegenkomen: klippen waarop we 
vastlopen, muren waar we tegenaan botsen. Dat kan je wanhopig maken, want 
het plan dat je had uitgedacht valt in duigen. De weg die je dacht te kunnen 
volgen wordt afgesneden. Je leven wordt door verlies stil gezet. Hoe nu verder? 
 

Laten we daarvoor dan toch nog eens teruggaan naar dat verhaal over het 
gesloten graf.  Daarin blijkt namelijk dat ogenschijnlijk doodlopende wegen niet 
het einde zijn. Het verhaal krijgt een vervolg op de eerste dag van de nieuwe 
week. Waar de toekomst afgesloten leek daar daalde een engel van de Heer af 
naar het menselijk bestaan om Jezus’ opstanding bekend te maken aan de 
vrouwen. De engel liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten 
(Matt. 28: 2). De steen, die een definitieve scheiding leek tussen dood en leven, 
werd een zitbank voor een engel. Wat een prachtig beeld! 
 

Grote obstakels kunnen blijkbaar dienstbaar worden aan het leven. Vaak is het 
pas achteraf dat we zoiets in ons eigen leven kunnen constateren. Hopelijk geeft 
die ervaring dan hernieuwd vertrouwen in de toekomst. Het lezen  van het 
opstandingsverhaal van Jezus kan daarbij helpend zijn. Gods verbond met 
mensen reikt verder dan de dood en wil ons bevrijden van dat wat ons gevangen 
houdt.  
 

Ik wens u allemaal een vrolijk en bevrijdend Pasen! 
Meinie Visser, kerkelijk werker       

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs44bGw67hAhUE3aQKHQ_oAwsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.keetweg.nl/category/pasen/&psig=AOvVaw27AvxNEQ6Ygq7k3v5JraPW&ust=1554195421575114


7 

Zondagmorgen 

  
Het licht begint te wandelen door het huis 
 
en raakt de dingen aan. Wij eten 
 
ons vroege brood gedoopt in zon, 
 
je hebt het witte kleed gespreid 
 
en grassen in een glas gezet. 
 
Dit is de dag waarop arbeid rust. 
 
De handpalm is geopend naar het licht. 
 

  
Ida Gerhardt  
(Het liedboek, blz 530) 
ingezonden door Aukje Westenberg 

 

 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij landelijke collecten van de PKN 
 

14 april Palmpasen: Jeugdwerk (JOP) 
Jongeren doorleven het paasverhaal 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde 
een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit 
spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in 
de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met 
emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de 
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De 
eerste editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 
jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond 
Pasen jongeren met dit uitdagende spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. 
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21 april Pasen: Kerk in Actie (Zending) 
Versterk de kerk in Pakistan 
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een 
minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk 
in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. 
Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en 
trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners 
een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij 
deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een 
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. 
 

5 mei Bevrijdingsdag: Kerk in Actie (Noodhulp) 
Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder 
waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet 
vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de burgeroorlog die 
al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar 
getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij 
bieden noodhulp met voedsel, water en medische zorg. Daarnaast staan zij 
mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met 
vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze 
zondag onze vrijheid vieren en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië. 
 

12 mei: Jeugdwerk (JOP) 
Op school het geloof ontdekken 
Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs 
nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen 
zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten 
ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken 
soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of 
leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, 
ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te 
experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te 
organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk 
met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof 
ontdekken. 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 mei, 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Opbrengst collecten februari 2019 
 
03 februari Steun aan kerken in Syrië (Avondmaal) €  31,75 
   Kerk in Actie – werelddiaconaat   €  39,70 
   CvK – werk in eigen gemeente   €  25,85 
 
10 februari Catechese en Educatie    €  41,08 
   CvK – werk in eigen gemeente   €  29,15 
 
17 februari Kerk in Actie – noodhulp    €      101,95 
   CvK – werk in eigen gemeente   €  56,65 
 
24 februari Missionair werk      €  53,40 
   CvK – werk in eigen gemeente   €  41,00 
 

Opbrengst collecten maart 2019 
 
03 maart Steun aan kerken in Syrië (Avondmaal)  € 61,75 
  Algemeen diaconaal werk     € 35,60 
  CvK – werk in eigen gemeente    € 31,00 
 
10 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie   €    101,40 
  CvK – werk in eigen gemeente    € 34,33 
 
17 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie   € 59,20 
  CvK – werk in eigen gemeente    € 34,40 
 
24 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie   € 51,28 
  CvK – werk in eigen gemeente    € 52,48 
 
31 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie   € 51,66 
  CvK – werk in eigen gemeente    € 31,55 
 

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

Wim Kooijman 
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Werkgroep Inzameling Gelden 

 

Actie Kerkbalans 2019 
Tot en met 1 april is een totaal bedrag toegezegd van € 38.910,-- Een paar 
formulieren moeten nog binnenkomen. Een mooi resultaat en in lijn met 
voorgaande jaren.  
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden voor hun toezegging en aan al de 
vrijwilligers die het veldwerk hebben verricht. 
 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen en bijdragen 
vanaf 2014. 

 

 
 

  

Actie Kerkbalans 2014 – 2019 – Toezeggingen en Bijdragen

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Aantal aanschrijvingen: 285 292 287 307 307 310

Geen toezegging / niet ingeleverd: -55 -50 -48 -67 -68 -55

Aantal toezeggers: 230 242 239 240 239 255

 € 1,00 t/m  € 50,00 92 101 103 98 95 97

 € 51,00 t/m  € 100,00 43 40 36 42 43 47

 € 101,00 t/m  € 200,00 34 39 41 39 41 49

 € 201,00 t/m  € 300,00 26 26 22 25 24 26

 € 301,00 t/m  € 450,00 15 16 15 15 13 11

 € 451,00 t/m  € 700,00 12 10 14 13 15 17

 € 701,00 en meer 8 10 8 8 8 8

Totaal toegezegd: € 38.910 40.996 40.061 40.144 40.049 42.904

Totaal bijgedragen: € 18.190 40.343 40.859 40.242 41.451 41.461

01-04-2019
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Solidariteitskas 2019 
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, 
maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er een steunfonds, de 
Solidariteitskas. 
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per belijdend 
gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en 
krachtig midden in de wereld te staan. 
 
In mei wordt bij alle gemeenteleden een envelop bezorgd met het verzoek om 
een bijdrage van €10,-- te geven aan de Solidariteitskas. 
 

Wim Kooijman 
 

 

College van Diakenen en Kerk in Actie  
 

Heilig Avondmaal project 

 “ Syrische kerken als bakens van Hoop” 
 
Verdwijnt het Christendom uit Syrië? 
 
De sporen van de oorlog zijn nog goed zichtbaar. Kapotgeschoten huizen 
passeren één voor één het blikveld. Complete steden liggen in puin. De 
vernielingen die de Islamitische Staat heeft achtergelaten zijn de stille getuigen 
van onbeschrijflijk leed. 
 
Terugkeer is niet zonder gevaar. Slechts een handjevol christenen is inmiddels 
teruggekeerd. Andere christenen verblijven in de vluchtelingenkampen omdat zij 
bang zijn voor achtergebleven IS-strijders. Dat baart de kerk in Syrië grote 
zorgen. Volgens ruwe schattingen is het aantal christenen in Syrië de afgelopen 
zeven jaar gehalveerd. De andere helft is gevlucht of vermoord.  Hierdoor dreigt 
de eeuwenoude Syrische kerk te verdwijnen. 
 
Kerk in Actie steunt kerken en kerkelijke organisaties. Zij delen voedselpakketten 
uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen 
deze instanties dat vluchteling-kinderen onderwijs volgen en psychologische 
hulp krijgen. Verder delen zij medische- en hygiëne-pakketten uit en verbeteren 
de  drinkwater- en sanitaire voorzieningen. 
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De kerken zijn inmiddels, na het Rode Kruis, de grootste hulpverlener in Syrië. 
Kerken hebben relatief veel vrijheid om toegang te krijgen tot regio’s waar de 
scheidslijnen tussen strijdende partijen voortdurend verschuiven. 
  
Helpt u met uw gift tijdens de viering van het Heilig Avondmaal mee om hulp te 
bieden aan de vluchtelingen in Syrië? 
 

Nees Biemond Secr. 
 

Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
 
 
 
Jaarrekening 2018 en begroting diaconie Protestantse Gemeente voor het jaar 2019 

      

     Staat van baten en lasten  
Jaarrekening 

2018  

Begroting 
2019 

BATEN           

           

80   Baten onroerende zaken 3.284  3.500 

81   Rentebaten en dividend 4.639  4.400 

83   Bijdragen levend geld 1.204  1.400 

84   Door te zenden collecten 3.078  2.600 

    Totale baten 12.205  11.900 

LASTEN          

           

41   Lasten onroerende zaken 386  700 

45   
Verplichtingen/bijdragen andere 

organen 846  900 

47   Kosten beheer en administratie 2.633  2.300 

48   Rentelasten 173  200 

    Som van de exploitatielasten 4.038  4.100 

           

50   Diaconaal werk plaatselijk 3.277  4.800 

51   Diaconaal werk landelijk 1.469  1.300 

52   Diaconaal werk wereldwijd 5.086  4.500 

53/54   Saldo Fondsen en voorzieningen 662  0 

58   Overige baten en lasten 60  0 

    
Som diaconale werk en overige 

lasten 10.554  10.600 

           

    Som der lasten 14.592  14.700 

           

    Resultaat -2.387  -2.800 
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Informatie m.b.t. giften/collectes, die door de diaconie en werkgroep Kerk in 
Actie Didam geïnitieerd zijn in 2018. 

 

Diaconale hulp landelijk   

Stichting De Regenboog in Amsterdam 797 

INLIA Groningen, hulp aan vluchtelingen in Nederland 500 

Stichting Passion Hummelo, opvang daklozen 233 

totaal 1.530 

  
  
Diaconale hulp lokaal   

Project SchuldHulpMaatje Montferland 1.000 

Bijdrage kosten Meulenveldendiensten 100 

Bijdrage Tridium Didam 50 

Solidariteitsfonds Montferland 132 

Stichting Groenteteelt Voedselbank Montferland 250 

Stichting Voedselbank Montferland 286 

Toevoeging aan reservefonds maatschappelijk werk 1.000 

totaal 2.818 

  
Diaconale hulp wereldwijd   

Kerk in Actie sobere maaltijd project kinderarbeid in 
de textielindustrie 263 

Kerk in Actie: vastenpot  project kinderarbeid in de 
textielindustrie 247 

Kerk in Actie: collectes 40 dagentijd project Moeders 
in Oeganda 495 

Kerk in Actie: 40 dagentijd opbrengst spaardoosjes 83 

totaal 1.088 

    

Stichting Betuwe Wereldwijd 159 

Stichting Hakuma Matata 369 

Noodhulp Sulawesie 1.000 

Actie Serious Request RK Parochie H. Gabriël 200 

totaal 1.728 

    

totaal wereldwijd 2.816 

  
  
Project Kerk in Actie Didam, project hulp kerken in 

Syrië   

Kerk in Actie Didam: actie verkoop gebak, project 
Syrië 249 

Kerk in Actie: avondmaalscollectes project Syrië 745 

Kerk in Actie: extra collecte project Syrië 74 

Kerk in Actie: extra gift diaconie voor project in Syrië 500 

totaal 1.568 

 

De gehele jaarrekening en begroting liggen voor gemeenteleden ter inzage bij de 
penningmeester van diaconie. Indien gewenst s.v.p. contact opnemen met één 
van de diakenen. 

Jan Wes 
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Sobere Maaltijd 2019 
Wat een geweldige avond! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 19 maart jl. hebben we de sobere maaltijd gehouden, georganiseerd 
door M.O.V. en Kerk in Actie. Om organisatorische redenen werd de maaltijd 
gehouden in de zaal van de Protestantse Kerk aan de Torenstraat 10. De sfeer 
was uitstekend en de opkomst, 43 personen, laat zien dat er voldoende 
draagkracht is om deze avonden te blijven organiseren.  
 

Mevrouw Hermien de Bruijn, van de Stichting Hulp aan Papua’s in 
Nood HAPIN, heeft een mooie uiteenzetting gegeven over het 
gebied Papua en van de door hen geboden hulp en dat daardoor 
de bestaanszekerheid van de bevolking van Papua verbeterd 
wordt. De Stichting geeft kleinschalige hulp aan kleine projecten. 
Jan Wes heeft de avond geopend, Dewi van Grol las een mooi 
gedicht voor, Rolf Zandbergen begeleidde de 
samenzang, Guus v.d. Ploeg sloot de avond 

met gebed af. 
 

De overheerlijke sobere maaltijd van rijst met seroendeng en 
groenten was bereid door Paulina van Grol.  
De opbrengst van de vrije gift was geweldig € 236,90 en 
komt helemaal ten goede aan HAPIN. Dit bedrag wordt nog 
verdubbeld door de diaconie. 
 

Hartelijk dank namens HAPIN! 
Namens de Werkgroep Kerk in Actie,  

Antoinette Makkinga 
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Palmpasenbrunch 
 

 
De jongeren van de Jeugdkerk nodigen u uit voor    
het bijwonen van de  

 

 
 

De Jeugdkerk organiseert ook dit jaar op zondag 14 april a.s. aansluitend 
aan de kerkdienst een 
  

      Palmpasenbrunch  
 
waarbij u van harte bent uitgenodigd. 
 
We zien uit naar een grote belangstelling zodat we er een  
gezellige maaltijd van kunnen maken. 
 
Ook wanneer u die ochtend niet in de gelegenheid bent de kerk  
te bezoeken, dan bent u uiteraard van harte welkom!! 

 

      
  
 

Namens de Jeugdkerk, 
 

Desiré, Jan en Pieter Jan 
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Dorpskerkenbeweging 
 
Bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van kerk-zijn is er in de PKN een 
nieuwe platform ontstaan nl. de dorpskerkenbeweging. Dorpskerken zijn 
belangrijk voor de sociale cohesie in een dorp. Veel dorpsgemeenten kampen 
met de vraag hoe ze de kerkgemeenschap en de dorpskerk zelf kunnen 
behouden. Gebrek aan geld is niet altijd het grootste probleem, er is in 
toenemende mate een tekort aan menskracht. Hoe kan de kerkgemeente het 
kerkenwerk op andere manieren organiseren en tegelijk zichtbaar, toegankelijk 
en betrokken blijven bij de dorpsgemeenschap. 
 
De dorpskerkenbeweging is een platform waar kerkgemeenten zich kunnen 
aanmelden, verhalen en vragen kunnen delen, met elkaar kunnen meedenken 
en zo ook elkaar kunnen inspireren. Er kunnen visioenen ontwikkelt worden over 
samenwerking met andere dorpsorganisaties hoe kerkgemeente en 
kerkgebouw(en) ingezet kunnen worden b.v. in de gezondheidszorg, onderwijs, 
energievoorziening enz. 
 
De PKN hebben dorpskerkenambassadeurs aangesteld, die kunnen meedenken 
met de plaatselijke situatie en aangesteld zijn om netwerken op te zetten. Betsy 
Nobel is ambassadeur voor o.a. Gelderland. Ze is predikant in de dorpen 
Terwolde en De Vecht. Haar visie is dat kerk-zijn in een dorp betekent oplettend 
zijn wat er in het dorp afspeelt. Wat houdt mensen bezig en waar is God te 
vinden? Elke (kleine) kerk die daarop inspeelt kan een krachtige rol in een dorp 
vullen. 
 
Meer informatie is te vinden op de website www.dorpskerken.nl. 
 

Jan Wes 

 Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
In februari is er bij het verjaardagsfonds weer € 400,50 binnengekomen. 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de medewerking. 
Op 27 juni is de volgende afspraak voor het inzamelen. De koffie staat dan zoals 
gewoonlijk klaar als dank voor het goede werk 
In het najaar gaan we kijken wanneer we het buitenplein zullen herinrichten, dit 
is het project waarvoor het verjaardagsfonds dit jaar geld bijeen brengt.  
 
Met vriendelijk groet, namens het CvK, 

Gijs Blom 
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Van het pastoraat 
Als pastoraal team werken we nauw samen, er is telkens overleg en we helpen 
waar nodig. Zoals al wel eens eerder ter sprake kwam: hier komen we eigenlijk 
medewerkers te kort. Ook hadden we één sectie die door twee medewerkers 
werd beheerd. Om alles wat duidelijker te maken hebben we een aantal kleine 
aanpassingen in de sectie-indeling gemaakt. Nu is weer duidelijk wie voor welke 
adressen verantwoordelijk is.  
 
De vacante sectie 5 wordt door ons allemaal “in de gaten” gehouden, dat wil 
zeggen nieuw ingekomenen worden bezocht, 80plussers krijgen een bloemetje 
enz. Natuurlijk kunnen wij niet alles weten van onze secties, neemt u dus gerust 
zelf contact op met één van de leden van ons team. In het bijzonder willen we u 
vragen om bij belangrijke levensgebeurtenissen ons te informeren. Alle 
medewerkers hebben een gelofte van geheimhouding afgelegd. 
 
Kerkelijk werker: Meini Visser, m.visser@pkn-didam.nl. 
Ouderling-pastoraat: Arrie van der Vliet, Heeghstraat 62d, tel. 227994. 
Pastorale medewerkers: 

• sectie 1: Nel Blom, Zonnebloemstraat 6, tel. 228655  

• sectie 2: Jannie Horjus, De Els32, tel. 223740 

• sectie 3: Hanny Koenhen, Heeghstraat 50, tel. 227308 

• sectie 4: Ineke Eysink, Piushof 20, tel. 526922 

• sectie 5: Vacant 

• sectie 6: Herma ten Brinke, Mathaak 4, tel. 224519 

• sectie 7: Riet Kooij, Dijksestraat 2, tel. 223380  

• sectie 8: Tine Lakemond, Singel 14, tel. 750772 
Tine Lakemond heeft behalve sectie 8 (buitengebied Didam) ook alle adressen 
buiten Didam in haar beheer, al het buitengebied zogezegd. 
 
Hieronder volgt een alfabetische lijst met straatnamen met tussen haakjes de 
sectie: 
Anemonenstraat(5), Asterstraat(3), Avesaetweg(1), Bascule(2), Beekseweg(8), 
Benijnenhofstraat(1), Berkenhof(3), Bodenclauwstraat(4), Bosslagstraat(1), 
Bosstraat(8), Breideweg(2), Bunder(6), Crocusstraat(2), Dahliastraat(3), De 
Acacia(3), De Beuk(3), De Bongerd(4), De Eik(3), De Els(3),  
De Hazelaar(3), De Lijsterbes(3), De Meidoorn(3), De Peppel(3), De Plataan(3), 
De Pontilaan(8), De Schutterije(8), De Wilg(3), Dijksestraat(8), 
Doesburgseweg(1), Doetinchemseweg(1), Domela Nieuwenhuisstraat(4), 
Dreef(6), Drostlaan(4), Dunselmanstraat(4), Fazantstraat(5), Frater 
Leonardistraat(4), Frieslandweg(8), Geulecampweg(8), Gladiolenstraat(3), 
Goudsbloemstraat(5), Greffelkampseweg(1), Gruttostraat(5), Haverveld(6), 
Heeckerenhof(8), Heeghstraat(6), Heesweg(8), Heideweg(8), Hellekampweg(1), 
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Hoefijzer(2), Hoeveslag(1), Hoge Akker(8), Hoge Witteveld(8), 
Hogenendseweg(5), Holthuizerstraat(1), Hoofdstraat(6), Hooiberg(2), 
Irisstraat(3), Judostraat(5), Julianastraat(6), Kapelstraat(1), Kardinaal de 
Jonglaan(8), Karrewiel(2), Kerkeveldstraat(8), Kerkstraat(4), 
Klompenhorstweg(1), Koeleplekstraat(8), Komweg(8), Koningsweg(8), 
Korenbloemhof(3), Kostersstraat(4), Kruisstraat(8), Landgoed(6), Lange 
Klauwenhof(8), Lange Spruit(6), Leeuwerikstraat(5), Leliestraat(5), Lieve 
Vrouweplein(8), Lockhorststraat(6), Lockhorststraat(7), Loilderhofweg(1), 
Ludgerusstraat(8), Luijnhorststraat(1), Lupinenstraat(5), Maalstoel(6), 
Manhorstweg(1), Mariahof(7), Marsweg(4), Marxstraat(4), Mathaak(2), 
Meeuwstraat(5), Merelstraat(5), Molenhoek(6), Muurbloemstraat(5), 
Nachtegaalstraat(5), Nerus Wigmanhof(8), Nieuwe Meursweg(8), Odahof(7), 
Oranje-erf(6), Oude Beekseweg(8), Oude Maatsestraat(1), Paltsweg(1), 
Panhuis(1), Pastoor Janssenhof(4), Pater Smitsstraat(8), Piushof(7), Ploeg(2), 
Polstraat(5), Prins Bernhardstraat(6), Prinses Beatrixstraat(2), Ranonkelstraat(5), 
Rekkenweg(8), Roncallistraat(4), Rontgenstraat(4), Rozenstraat(5), 
Rozenstraat(2), Salviastraat(5), Schaepmanstraat(4), Schoolstraat(6), 
Schuttersstraat(1), Schweitzerstraat(4), Singel(6), Smallestraat(8), 
Sommenweg(1), Sperwerstraat(5), Spilstraat(6), Spoorstraat(8), Stationslaan(8), 
Steenakker(1), Strobloemstraat(5), Tamboerstraat(1), Tatelaarweg(1), 
Terlaakstraat(4), Tesma(7), Timp(6), Tolweg(8), Tulpenstraat(2), Unster(2), 
Valkstraat(5), Van den Berghweg(2), van Rouwenoortweg(6), Van Voorstweg(1), 
Vincwijcweg(1), Waverlo(7), Wehlseweg(1), Wilhelminastraat(8), 
Willibrordusweg(6), Windstraat(6), Zandweg(2), Ziepseweg(4), 
Zonnebloemstraat(5), Zuiderlaan(8), Zuivelstraat(8) 
Postcode 6942CC (Poort van Diem) wordt sectie 1, alle andere adressen in de 
Verheijstraat worden sectie 5. 
 
Hartelijke groet, 
 Arrie van der Vliet 
 
 
 
 
 

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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      lichtsignalen 
      op weg naar PASEN 
      hoopvolle tekenen 

Van Palmzondag naar Pasen 
Gaan wij van dag tot dag op weg: 

van PALMZONDAG 

door de STILLE WEEK 

naar PASEN? 

Herinneren wij ons de tocht die Jezus 

maakte, 

de intocht met HOSANNA, 

de uittocht met KRUISIGT hem? 

Wat zegt dat ons, vandaag? 

Speuren we naar hoopvolle 

lichtsignalen? 

Palmzondag, zo’n indrukwekkend 

moment 

Lichtsignaal op weg naar Pasen! 

Kinderen versieren palmstokken, 

De haan staat boven op de stok! 

De haan, die kraait 

bij het eerste morgenlicht. 

Signaal , dat niet de duisternis 

het laatste woord heeft! 

Maar het opstandingslicht! 

 

En wij lopen als gemeente, als enkeling, 

door de STILLE WEEK naar Pasen. 

Staan we elke dag even stil, 

speurend naar een lichtsignaal? 

Een enkel woord kan al de duisternis 

doorbreken!. 

Ontsteken we dag aan dag een licht, 

dat de duisternis doorbreekt, 

tijdens een vesper of thuis 

Misschien , als we lezen 

dat bijna duizend voorgangers, 

zich nacht en dag hebben ingezet 

 

 

 

voor het 'kerkasiel' 

om het Armeense gezin te beschermen! 

 

En ik herinner mij een kerkdienst, 

die ik bijwoonde in de 

Koepelgevangenis te Arnhem.  

En ik vergeet het niet! 

 

Eén van de gevangenen kwam die week 

vrij! 

Hij had zijn straf uitgezeten. 

Maar....blij was hij niet. 

Zullen ze hem naroepen, of 

van hem wegkijken? 

Hij had zijn angst gedeeld met de 

predikante. 

En nu, deze zondag, 

op weg naar PASEN, 

steekt de predikant een kleine 

paaskaars aan, met de naam van deze 

gevangene  er op. 

Ze zegt erbij: steek dit paaslicht aan 

in jouw duisternis van angst, 

als iemand je naroept! 

GA! 

op weg naar PASEN! 

 

Laten wij dat speuren 

naar lichtsignalen, 

tekenen van hoop, vrede, 

dichtbij, verweg. 

Dat opstanding uit de duisternis, 

zichtbaar wordt! 

    

 

Käti van Bergen 2019 
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De Beroepingscommissie 
 

Hoe ver zijn wij? 
 
Vol spanning zijn we op enkele zondagochtenden soms al vroeg op pad gegaan 
om de dienst, waarin de eventueel te beroepen predikant in voor ging, bij te 
wonen. 
Na de dienst hebben we met de predikanten gesproken om onze ervaring over 
de inhoud van de dienst en het hoe en waarom met elkaar te delen. 
 
Al met al, het waren goede gesprekken en in de auto werd er al geëvalueerd. 
In de laatste fase voor het nemen van een besluit, willen we ds. Henk Boonen, 
onze consulent, vragen voor ondersteuning. 
 
We hopen op 15 april tot een besluit te komen, zodat we de Kerkenraad een 
geschikte kandidaat voor onze gemeente kunnen bieden. 
 

Janny Horjus 
 

Korte vakantie 
 
Van 12 t/m 21 mei a.s. ben ik niet beschikbaar en bereikbaar voor 
werkzaamheden in Didam. Ik hoop in die periode aan de Atlantische kust van 
Noord-Spanje zo'n 220 kilometer al wandelend af te leggen. Tussen Santander 
en Gijon loopt een deel van de zogenaamde 'Camino del Norte'. Dat is de wat 
minder gebruikelijke pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Een stukje 
daarvan ga ik aan den lijve ervaren. Een bijzondere vorm van vakantie derhalve. 
 
U allen wens ik vrolijke Paasdagen en een gezegende tijd tussen Pasen en 
Pinksteren toe. 
 
Met een hartelijke groet, 

Joop Mol 
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Dodenherdenking 
 

      
Aankondiging 
 
Het Oranjecomité Didam organiseert in samenwerking met het Oranjecomité van 
Nieuw-Dijk en Loil en de taakgroep Oecumene van de gezamenlijke kerken op 4 
mei a.s. om 18.45 uur de jaarlijkse ceremonie in verband met de 
Dodenherdenking voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens 
Vredesmissies. 
 

Het jaarthema van 2019 luidt:  ’In vrijheid kiezen’ 
 

De ceremonies vangen op het genoemde tijdstip aan in Waverlo van 
Meulenvelden, met de ingang aan de Kerkstraat. Er wordt tevens deelgenomen 
door de kinderen van de Albert Schweitzerschool en leerlingen van het Liemers 
College locatie Didam en muziekvereniging De Club. 
 
Na de herdenkingsbijeenkomst in Waverlo gaan we in een stille tocht naar het 
Monument der Gevallenen op het Lieve Vrouweplein in het centrum van Didam. 
 
Na afloop van de gehele ceremonie is er gelegenheid tot het met elkaar 
napraten onder het genot van een kopje koffie in de centrale hal van 
Meulenvelden. 
 

Wij nodigen u hierbij van harte uit aanwezig te zijn. 
 

Met een hartelijke groet, 
Pieter Jan van den Berg 
Oranjecommité Didam 
 
 

 
        

Landelijke website 4 en 5 mei comité https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2019 
website: www.oranjecomitedidam.nl en voor informatie kunt u mailen naar: info@oranjecomitedidam.nl 
 
NB Op het moment dat het copy van deze Samen wordt ingeleverd en wordt samengesteld is het officiële programma 

nog niet gereed. Houdt u via de plaatselijke en landelijke publicaties op de hoogte. 
 

 

http://www.oranjecomitedidam.nl/
mailto:info@oranjecomitedidam.nl
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Personalia 

 

Overleden 
• 15-02-2019 Dhr. W. van den Oosterkamp,   Schoolstraat 5-20 
• 27-02-2019 Dhr. A. Wiesenfeld,     Molenhoek 7 

• 28-02-2019 Mevr. P. van Beek,     Gladiolenstraat 6 

• 02-03-2019 Dhr. J. Steintjes,     de Esdoorn 37 

• 07-03-2019 Mevr. N. Zandstra - Schuurmans,  Tesma 55 

• 09-03-2019 Mevr. A. Evers – Aberson,   Tesma 43 
 

Vertrokken 
• naar Zwolle Mevr. P. Niemeijer - Minekus, de Lijsterbes 25 
 
 

 Agenda 
14 apr 10.00 uur Palmzondag - Dienst van Schrift en Gebed -  
   ds. W. ten Boom, Didam 

15 apr 15.00 uur Bakkie Troost - kerkhuis Protestantse kerk 

18 apr 19.30 uur Witte Donderdag - Dienst van Schrift en Tafel - 
   ds. J. Mol, Gaanderen 

19 apr 19.30 uur Goede Vrijdag - Dienst van Schrift en Gebed - 
   ds. L. den Besten - Zevenaar 
20 apr 15.30 uur Paasviering in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

20 apr 21.30 uur Paasnacht - Dienst van Schrift en Gebed 

   ds. K. Datema - Varsseveld 

21 apr 10.00 uur Pasen - Dienst van Schrift en Gebed - 
   ds. J. Mol, Gaanderen 

28 apr 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Günther, Deventer 
02 mei 15.30 uur Mariaviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
05 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. S. Holsappel, Utrecht 
12 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. K.A. Bakker, Doetinchem 

19 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - dhr. M. Baauw, Wichmond 
26 mei 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
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Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

  

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, 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 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  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 Start weer na de zomer 

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 Start weer in oktober 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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

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