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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 

Ambassadeurs van de hoop 
 

Laten wij ons gezonden weten 
als de handen van de hemel, 
die zich vouwen rond de aarde. 
Om luiken te openen, 
waar uitzicht ontbreekt, 
om harten te verwarmen, 
waar de kilte toeslaat, 
om handen te vullen 
van wie beroofd zijn, 
om tranen af te wissen 
die blijven stromen, 
zelfs om te spreken 
waar iedereen zwijgt 
en wegkijkt. 
Laten wij ons geroepen weten 
om van elkaar gediend te zijn. 
Wat een handvol brood 
al niet kan doen… 

  
Sytze de Vries 
Uit: Medemens 2 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 juni 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 26 mei t/m zondag 30 juni 2019 

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

26 mei 2019 – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Joël 2:21-27, Johannes 14:23-29 
 

30 mei 2019 – Hemelvaartsdag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. J. Ruiterkamp, Vorden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 2:1-15, Lucas 24:49-53 
 

02 juni 2019 – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. J.J. Poutsma, Didam 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : 1 Samuël 12:19b-24, Johannes 14:15-21 
 
08 juni 2019 
15.30 uur : Pinksterviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

09 juni 2019 – Pinksteren en Overstapdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 
  m.m.v. De Cantorij 
Collecte : Kerk in Actie (Pinksterzending) 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : overstapdienst 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Joël 3:1-5, Johannes 20:19-23 



5 

 

16 juni 2019 – Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. G. Hallerdijk, 

Bredevoort 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Spreuken 8:22-31, Johannes 3:1-16 
 

23 juni 2019 – 1e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Datema, Varsseveld 
Collecte : Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Klaas van Hamburg 
Lezingen : Jesaja 65:1-9, Lucas 8:26-39 
 

30 juni – 2e zondag van de zomer 
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 : 1 Koningen 19:19-21, Lucas 9:51-62 
 
4 juli 2019 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
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 Rondom de kerkenraad 

Het ziet er goed uit! 
 
Dat is op dit moment de stand van zaken betreffende het beroepen van een 
nieuwe gemeente predikant. Na een unaniem advies van de 
beroepingscommissie heeft de kerkenraad een kennismakingsgesprek gehad 
met de voorgestelde kandidaat. Evenals onze kerkelijk werker Meinie Visser. 
Vervolgens hebben we op 8 mei een gemeenteavond gehouden waarop de 
beroepingscommissie op een uitstekende en gedegen wijze verslag heeft 
gedaan van hun werkzaamheden van november 2018 tot en met april 2019. Op 
de gemeenteavond, die zeer goed bezocht was en zeer positief is verlopen, 
heeft u kennis kunnen maken met de kandidaat: ds. Rosemarie van der Hucht, 
thans verbonden aan de gemeente Kuinre en Blankenham. De kerkenraad heeft 
unaniem op de vergadering van 9 mei 2019 besloten dat zij voornemend is  
ds. Van der Hucht te beroepen en daarvoor de benodigde stappen gaat zetten. 
Dit betekent dat de gemeente is gevraagd of er bezwaren zijn tegen de gevolgde 
procedure. Als deze er niet zijn, dan zal de kerkenraad een beroep uit gaan 
brengen. 
 
Zodra het beroep is aanvaard, kunnen de volgende stappen in gang gezet 
worden en zullen we u verder informeren. Afsluitend wil ik ook hier de 
beroepingscommissie dank zeggen voor al het werk dat zij gedaan hebben en 
complimenteren voor de wijze waarop zij dat werk hebben gedaan en hoe zij hier 
van verslag hebben gedaan op de gemeenteavond en de kerkenraad heeft 
geïnformeerd. 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 

Nieuw reglement voor het beheer van de begraafplaats 
 
Het CvK heeft in zijn vergadering van 9 april 2019 een nieuw reglement voor het 
beheer van onze begraafplaats opgesteld. Dit nieuwe reglement is gebaseerd op 
het modelreglement van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer en bevat 
alle actuele regelgeving en ontwikkelingen. Het reglement heeft een paar 
aanpassingen voor de specifieke Didamse situatie. Deze zijn op het voorblad 
van het reglement kenbaar gemaakt. 
Het reglement wordt gepubliceerd op de website van PKN-Didam. 
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Jaarrekening 2018 
 
De kerkenraad heeft de jaarrekening van het CvK op 9 mei jl. goedgekeurd. Een 
volledig exemplaar van de jaarrekening ligt ter inzage in de consistorie. 
 

 
 

 
  

College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2018 

Verkort Overzicht    

Opbrengsten en Baten 

Begroting 
2018 

Rekening 
2018 

Rekening 
2017 

Opbrengsten onroerende zaken 

Opbrengsten uit rente en dividenden 

Opbrengsten levend geld 

Door te zenden collecten en giften 

81.900 

6.000 

46.500 
800 

85.772 

5.628 

48.444 
853 

84.823 

6.230 

49.215 
791 

 
Totaal baten 

Uitgaven en Kosten 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 

Kosten overige eigendommen en inventarissen 

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 

Salarissen en vergoedingen 

Kosten beheer, administratie en archief 

Rentelasten/bankkosten 

Afdracht door te zenden collecten en giften 

135.200 

28.900 

10.700 

500 

58.000 

5.100 

5.700 

5.800 

12.100 

1.400 
800 

140.697 

25.727 

12.557 

631 

43.886 

3.538 

6.625 

4.843 

12.792 

12.176 
853 

141.059 

42.757 

11.002 

14.274 

51.936 

2.446 

5.871 

5.365 

12.913 

1.486 
791 

Totaal lasten 129.000 123.628 148.841 

Saldo baten - lasten 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten 

Incidentele lasten 

6.200 

- 

- 

17.069 

- 

- 

-7.782 

8.767 

- 

Totaal incidentele baten en lasten 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8.767 

- 

- 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen - - - 

Resultaat 6.200 17.069 985 
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Met vriendelijke groet,  
Jet de Lange 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 

 

9 juni – Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending) 
Bijbelverspreiding op Chinese platteland 
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen 
taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren 
zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook 
voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun 
eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een 
alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een Bijbelvertaling. Vijf leden 
van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het 
Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 

Balans 

Activa 

2018 2017 

Onroerende zaken 

Installaties en inventarissen 

Beleggingen 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 
Geldmiddelen 

735.235 

0 

171.759 

6.652 
182.470 

725.235 

631 

182.449 

21.750 
188.536 

 

Totaal 

Passiva 

Eigen vermogen 

Voorzieningen 

Langlopende schulden 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

1.096.116 

999.049 

71.538 

20.000 

5.529 

1.118.601 

971.980 

115.126 

25.000 

6.495 

Totaal 

Algemene gegevens 

Aantal belijdende leden 

Aantal doopleden 

Totaal aantal leden 

Aantal pastorale eenheden 

1.096.116 1.118.601 

2018 

235 

222 

457 

349 

106 Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 
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1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer 
mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt. 

23 juni – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Vergeten vluchtelingen in Nigeria 
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder 
stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In 
Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht 
voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang 
en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die 
terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we 
daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van 
hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput 
aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en 
werken zij samen aan een betere toekomst. 

Opbrengst collecten april 2019 
 
07 april Avondmaalscollecte – Syrië €   48,55 
  40dagentijdcollecte   €   43,20 
  Werk in eigen gemeente  €   26,40 
 
14 april 40dagentijdcollecte   € 101,05 
  Werk in eigen gemeente  €   37,49 
 
18 april Avondmaalscollecte – Syrië €   26,15 
  Algemeen diaconaal werk  €   30,40 
 
20 april Algemeen diaconaal werk  €   29,72 
 
21 april Kerk in Actie (Zending)  € 153,59 
  Werk in eigen gemeente  € 121,83 
 
28 april Algemeen diaconaal werk  €   48,45 
  Werk in eigen gemeente  €   41,93 

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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Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2019 
Eind mei of begin juni ontvangt u van ons een brief met het verzoek om een 
bijdrage te geven aan de Solidariteitskas.  
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt € 
5,-- afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage?  
Alvast hartelijk dank. 

Kerkbalans 2019 
Stand 29/4/2019 
Toegezegd    € 38.910,-- 
Ontvangen     € 19.976,-- 
 

Kerkbalans 2018 
Stand 29/4/2019 
Toegezegd    € 40.996,-- 
Ontvangen     € 40.593,-- 
 
Toegezegd, niet ontvangen: €      403,-- 

Wim Kooijman 

Afscheid nemen bestaat niet 
Dat is de titel van een bekend liedje van Marco Borsato. 
In dat lied komen we o.a. de volgende regels tegen: 
‘Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg maar 
verlaat je niet.’ en ‘Ik wil dat je me los laat... en dat je 
morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang 
bent... zal ik er zijn!’ en ‘Zie... wat onzichtbaar is. Wat je 
gelooft is waar. Open je ogen maar en... dan zal ik bij je 
zijn. Alles wat jij moet doen... is mij op mijn woord 
geloven.’ 
 
Een lied van deze tijd waarin de belofte doorklinkt van blijvende verbondenheid, 
ook al heb je afscheid van elkaar genomen. Ik herken hierin ook de kern van het 
verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. 
 
Na zijn vernederende dood aan het kruis blijkt dat het dodenrijk Jezus niet vast 
kan houden. Het is zelfs zo dat zijn vernedering wordt gevolgd door verhoging 
(Handelingen 1: 4-11)! Jezus stijgt op naar de hemel, nadat hij nog 40 dagen 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH8PD0jZjiAhWLb1AKHcLNDEgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.christelijkecolumns.nl/vrijheid-pinksteren-bevrijdingsdag/&psig=AOvVaw0SSUr3OLr1Baranh2aKYu3&ust=1557823057742764
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met zijn discipelen heeft doorgebracht. Een tijd van bezinning, waarin de 
discipelen steeds meer de waarheid over Jezus ontdekken. 
 
Lucas maakt, met de beschrijving van Jezus’ hemelvaart, duidelijk dat Jezus nu 
dicht bij God is en bij Hem een hoge positie inneemt. Maar is Jezus daarmee 
voor mensen onbereikbaar geworden? Nee, want in Gods woordenboek komt 
het woord ‘afscheid’ niet voor. Hij is de God die steeds weer de verbinding met 
mensen wil aangaan. Vóór zijn afscheid doet Jezus dan ook de belofte aan zijn 
discipelen dat ze niet alleen achter zullen blijven. De heilige Geest zal over hen 
komen om hen te inspireren en tot steun te zijn. Zij zullen aangestoken worden 
door wat schuilt achter het zichtbare. Een vuur dat aanspoort om te leven, vuur 
om door te geven. Wat begint met een klein vlammetje op enkele hoofden groeit 
uit tot een lichtend vuur dat steeds meer mensen aansteekt. En daarmee is de 
cirkel rond: Kerst - Pasen – Hemelvaart – Pinksteren.  Afscheid dat steeds 
gevolgd wordt door een nieuw begin. Het geeft vertrouwen dat de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest ons nooit zullen verlaten. 

Meinie Visser 
 

College van Diakenen en Kerk in Actie  

Bartiméus fonds 
 
Op zondag 26 mei 2019 zal de collecte bestemd zijn voor het Bartiméus Fonds.  
Bartiméus zet zich al 100 jaar in voor een wereld waarin alle mensen die 
slechtziend of blind zijn, het leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen.  
Bartiméus ondersteunt mensen die slechtziend of blind zijn om alles uit hun 
leven te halen wat er in zit. Jaarlijks worden honderden kinderen die blind of 
slechtziend zijn door dit Instituut begeleid om nieuwe vaardigheden aan te leren. 
Bartiméus heeft op locaties in Doorn, Ermelo en Zeist verschillende 
woonvormen. In Zeist wonen bijna 100 kinderen en jongvolwassenen van 4 tot 
30 jaar. Bewoners gaan naar school, maken gebruik van dagbesteding en 
kunnen meedoen met diverse leuke activiteiten. 
 
De visie van Bartiméus is dat ieder mens uniek is. Er wordt niet alleen naar de 
visuele beperking, maar naar de totale levenssituatie gekeken. Deze organisatie 
zet zich in onze samenleving in voor de participatie van 300.000 mensen in 
Nederland die blind of slechtziend zijn. 
 
Helpt u mee om innovatieve projecten voor mensen met een visuele beperking 
mogelijk te maken? Uw bijdrage maakt écht verschil. De Diaconie zal het bedrag 
verdubbelen. 
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Heilig avondmaal project 

Syrische kerken als Bakens van Hoop 
 
De vluchtelingen kunnen nog niet veilig terug naar Syrië, naar het land dat ze 
jaren geleden ontvluchtten en waar schietpartijen, en aanslagen nog altijd aan 
de orde van de dag zijn. Ook nu IS definitief lijkt verslagen. Het Syrië van nu 
heeft ze niets te bieden.  De mensen daar worden onderdrukt en lopen gevaar 
omdat de troepen van Assad (die het westen van het land weer onder controle 
hebben) en de Koerdische troepen (in het oosten), zich schuldig maken aan 
willekeurige arrestaties, ontvoeringen en martelingen. Steeds meer mensen in 
nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. 
 
De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan 
iedereen die bij hen aanklopt. Met ons project steunen we de kerken in Syrië, 
zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich 
inzetten laten we hen niet met lege handen staan. 
 
Meer dan ooit hebben christenen in Syrië ons gebed, onze bemoediging en onze 
steun nodig. 
 
Kan de Diaconie weer op uw steun rekenen tijdens de H.A.-collecte?  
 

Nees Biemond 

Terugblik 40-dagentijd 
 
De 40-dagentijd ligt al weer enige tijd achter ons. Wij willen nog even 
terugblikken op deze tijd, waarin wij voor verschillende collectes uw aandacht 
vroegen.  
Ten eerste de collecte bij iedere zondagviering. Samen met elkaar toeleven naar 
Pasen, dat deden we door via de collectes aandacht te vragen voor de 
kindslaven in India. Opbrengst van uw gaven voor dit project is € 408,24. 
 
Ook stond iedere zondag bij de uitgang de Vastenpot / Spaarpotkerk, t.b.v. Het 
Braamhuis. Opbrengst hiervan is € 121,40 en werd verdubbeld en afgerond door 
de diaconie tot € 250,00.  
 
Tijdens de solidariteitsmaaltijd werd er een vrije gift aan u gevraagd t.b.v. 
Stichting HAPIN Papoea, opbrengst € 236,90, ook dit bedrag is verdubbeld door 
de diaconie.  
 
Om het geheel van werkzaamheden in de 40-dagentijd af te sluiten, noem ik nog 
de Paasgroeten-actie. Ook daarbij hebt u een aanzienlijk steentje bijgedragen!  
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Het geheel overziende mag er wel een dikke duim omhoog en spreken wij de 
dank uit voor al uw gulle giften waarmee wij diverse diaconale projecten hebben 
kunnen ondersteunen. 
 
HARTELIJK DANK! 
Namens Diaconie en Kerk in Actie,  

Antoinette Makkinga 

Aandacht 
 
Na de kerkdienst van Palmzondag genoten we samen van een brunch. 
We sloten het samen af met woorden, bedacht door Marinus van den Berg. 
Er is mij gevraagd of ik ze in ons kerkblaadje wilde laten afdrukken. 
Bij deze. 
 

Aandacht 
 

Aandacht is eerbiedig 

Ze dringt zich niet op 

Ze kan wachten 

Ze laat vertrouwen groeien 

Aandacht is ontvankelijk 

Ze stelt zich open 

Ze leeft zich in 

Ze kan ontvangen 

Aandacht is tijd 

Ze neemt tijd 

Ze jaagt zich niet op 

Ze overhaast zich niet 

Aandacht is attent 

Ze ziet het kleine 

Ze vergeet het niet 

Ze doet wat ze zegt 

Aandacht is trouw 

Ze blijft komen  

Ze houdt de lange duur vol 

Ze komt in moeilijke tijden 

Aandacht is aanwezigheid 

Ze kent de waarde van het “er zijn” 

Ze weet stil te zijn 

Ze is eenvoudig 

Aandacht heelt onze wonden 

Aandacht versterkt onze innerlijke 

kracht 

Aandacht schept gemeenschap 

 

Gelukkig de mens die aandacht schenkt 

En die aandacht  ontvangt! 

 

 
Laten we elkaar veel van dit soort aandacht blijven geven. 
Zodat we onszelf bij elkaar thuis blijven voelen. 
 

Warme groet,  
Desiré 
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Foto’s van de Palmpasebrunch 

 
Hier een paar foto's genomen tijdens de paasmaaltijd verzorgt door de jeugd. 

 

 
 

 

           Ineke Eysink 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 juni 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Even voorstellen… 
De redactie van ´SAMEN´ vroeg mij om een stukje over mijzelf te schrijven. Het 
was een bijzondere avond, 8 mei, waarop ik voor het eerst werd voorgesteld aan 
u als Protestantse Gemeente Didam. Na enige maanden van afwachten waarin 
de beroepingscommissie in stilte aan het werk was, kreeg ik tot mijn vreugde 
een telefoontje, dat de keus op mij was gevallen en dat nu de kerkenraad en de 
gemeente  aan zet waren. Blij en dankbaar ben 
ik, dat ook kerkenraad en gemeente  het met mij 
erop willen wagen.  
  
Als je als predikant verbonden wordt aan een 
nieuwe gemeente, dan is het alsof je een 
nieuwe reis begint. Als predikant en gemeente  
word je elkaar gegeven als reisgenoten. Je mag 
hopen en vertrouwen op de zegen van boven, 
de adem van de heilige Geest die je de goede 
kant op blaast, het zonlicht van Pasen dat je 
verwarmt op je reis, het levende water van Gods 
woord dat een bron van leven is. 
 
Gaandeweg hoop ik u beter te leren kennen, 
verhalen te delen, geloof te delen, hoop te 
delen. Ieder mens is anders en ieders 
persoonlijke reis is anders. Je kunt elkaar verrijken. Als je met elkaar oploopt, 
kan in gesprekken, in de stilte of in een lied ineens ook iets voelbaar worden van 
de aanwezigheid van de opgestane Heer. Hij die ook opliep met de 
Emmaüsgangers en hen vroeg waar zij over spraken. Hij is ook vandaag 
aanwezig waar mensen samen oplopen. Zijn aanwezigheid is niet zichtbaar, 
maar wel merkbaar; alsof je wordt aangeraakt, verwarmd, geïnspireerd. 
 
Iets over mijn eigen levensverhaal: Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Mijn 
ouders brachten ons liefde bij voor de natuur, voor muziek en voor kerk en bijbel. 
Omdat mijn ouders koster waren in de wijkgemeente waar wij bij hoorden, was ik 
kind aan huis in de kerk. Twee ooms waren predikant en mijn opa ging als 
hoofdonderwijzer ook vaak voor in kerkdiensten. De bijbel ging elke dag open 
aan tafel. Thuis speelde muziek een grote rol: mijn ouders speelden beiden 
piano, mijn zus werd opgeleid tot beroepsmusicus, zang. 
  
Als 15 –jarige had ik een soort roepingservaring, al begreep ik toen niet wat dit 
betekende. Ik koos op de middelbare school voor de studie Hebreeuws, omdat ik 
van plan was te gaan werken voor Wycliffe Bijbelvertalers, een organisatie die 
bijbelvertalers uitzendt naar gebieden in de wereld waar nog geen Bijbelvertaling 
in de eigen taal voorhanden is. Na het eerste jaar Hebreeuws in Leiden besloot 
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ik over te stappen naar de studie theologie. Ik heb nooit spijt gehad van deze 
keuze. Het heeft mij veel gebracht en als mens verrijkt. 
 
Na mijn studie heb ik eerst gewerkt als bijstand in het pastoraat in Pijnacker en 
later als jeugdwerker voor de gezamenlijke kerken in Tiel. Daar kwam ik in 
contact met mensen, die bekend waren met de oecumenische 
geloofsgemeenschap Taizé in het Franse Bourgondië. Ze vroegen mij een 
jongerenreis naar Taizé te organiseren. De ontmoeting met deze gemeenschap 
heeft mijn geloof gevormd. Het was in Taizé dat mijn keuze voor het 
predikantschap in mij groeide. 
  
Vanaf 1998 ben ik predikant geweest in twee kleine dorpen in de kop van 
Overijssel: Kuinre en Blankenham. De natuur is in de kop van Overijssel 
prachtig, de gemeenschappen zijn klein. Kuinre is van oorsprong een 
vissersplaats, het lag aan de Zuiderzee. De zee heeft het dorp vaak geteisterd; 
de kerk stond meermalen onder water. Toen ik net in Kuinre aan het werk ging, 
sprak ik geregeld met oude gemeenteleden over de tijd van hun jeugd, toen de 
vissers nog uitvoeren en zij als kind speelden aan het strand. Hoe er in die tijd 
nog veel middelstand was: mensen hadden vaak een winkeltje aan huis. En hoe 
mensen voor elkaar zorgden in goede en slechte tijden. Het werd als 
vanzelfsprekend beschouwd, dat mensen elkaar hielpen: buurvrouwen en 
buurmeisjes zorgden voor de zieken, de kramende vrouwen, de ouderen. In 
dagen van rouw regelden de buren alles, ook de uitvaart. Iets van dat 
´naoberschap´ is nog steeds merkbaar, al is er veel veranderd sinds die tijd. 
 
Blankenham lag vroeger net als Kuinre aan de Zuiderzee. Het was een 
boerendorp, dat aan de Weerribben grensde. Over het algemeen hadden de 
mensen in Blankenham het goed, en ook de kerk was welgesteld, door het bezit 
van land dat werd verpacht. De kerk was van oorsprong vrijzinnig. In de 
gesprekken met oudere gemeenteleden hoorde ik vaak over de tijd van vroeger, 
toen er op de boerderij meer gezelligheid was. Nu zijn er machines voor veel 
werk. Vroeger was veel handwerk: het hele gezin, knechten en buren hielpen 
mee op de boerderij. De oudere gemeenteleden vertelden hoe de mechanisatie 
ook de gemeenschap veranderde: men sprak en zag elkaar veel minder. 
 
In de 20 jaar, dat ik predikant was in Kuinre en Blankenham, heb ik vele mensen 
mogen leren kennen, wat mij heeft verrijkt. Vele dopelingen en doopouders, 
kinderen in de kerk en op zondagschool, catechisanten, belijdeniscatechisanten, 
deelnemers aan kringen, organisten, koren, collega´s, ook van de r.-k. parochie, 
de vele mensen die ik in goede en slechte tijden mocht bezoeken namens de 
kerk, in ziekenhuizen en verzorgingshuizen en bij hen thuis. Als je 20 jaar als 
predikant bent verbonden aan twee gemeentes, dan raak je verweven met het 
leven van de mensen. Ik zal de gemeenten Kuinre en Blankenham gaan missen. 
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In 2008 werd ik adoptiemoeder van drie kinderen, twee jongens en een meisje 
uit Slowakije, die toen 9, 7 en 6 jaar oud waren. Richard is inmiddels bijna 20 
jaar en woont en werkt in de bollenstreek bij Schiphol in de buurt. David, bijna 
18, studeert nog en gaat binnenkort wonen in Leeuwarden. Ursula, 16 jaar, 
studeert nog en verhuist met mij mee. Ze besteedt veel tijd aan voetbal en is 
vorig jaar gescout door de KNVB. Als trotse moeder sta ik graag aan de rand 
van het voetbalveld, samen met Bernie, onze berner sennen pup, die sinds vorig 
najaar in ons leven is gekomen en zorgt voor een hoop vrolijkheid in huis. 
 
Inmiddels is het nog een paar maandjes en dan hoop ik te beginnen in uw 
gemeente. Onverwacht snel hebben we een huis in Zevenaar gevonden. De 
verhuizing is gepland rond 1 juli. Ik zie ernaar uit u te leren kennen en als 
predikant met u op te lopen. Begin van een nieuwe reis. Graag tot ziens!  
 

ds. Rosemarie van der Hucht 

Van het pastoraat 
Deze eerste maanden van het jaar waren druk en intensief voor ons. Helaas 
vaak met een droevige oorzaak. We hebben afscheid moeten nemen van 
meerdere leden van onze geloofsgemeenschap. Sommigen kenden we als 
gemeenschap heel goed, anderen waren minder bekend met onze 
gemeenschap als geheel maar hadden toch contact met gemeenteleden. Geen 
van de overledenen heeft ervoor gekozen om de uitvaart vanuit onze 
gemeenschap plaats te laten vinden. Sommigen kozen voor een andere 
gemeenschap waar ze mee verbonden zijn geweest of er werd gekozen voor 
een andere vorm van ritueel. Als pastoraal team hebben we telkens zoveel 
mogelijk geprobeerd aanwezig te zijn. Letterlijk, bij een plechtigheid, of door de 
mogelijkheid van gesprekken aan te bieden. In de meeste gevallen hebben we 
ook als geloofsgemeenschap een overledene herdacht door in de zondagse 
eredienst samen te zingen dat niemand voor zichzelf leeft maar dat we altijd 
gedragen worden door de Ene (Lied 961). 
 
Dit brengt me op een moeilijke vraag waar we een paar keer voor gestaan 
hebben: mogen we een overlijden van een lid van onze gemeenschap waar we 
niet officieel, d.w.z. door een bericht aan scriba, pastoraat of andere 
vertegenwoordiger van de kerk, van op de hoogte zijn, delen met u? We hebben 
iedere keer geprobeerd deze afweging zo zuiver mogelijk te maken, nadat we 
contact gezocht hadden met nabestaanden of overleg met bekenden van de 
overledene. We proberen hier richtlijnen voor te maken, maar zullen natuurlijk 
iedere keer een afweging maken. Omdat het helaas niet meer vanzelfsprekend 
is dat de kerk officieel wordt ingelicht, vragen we u om in twijfelgevallen het ons 
mee te delen als u vermoedt dat we nog niet zijn ingelicht. 
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Wat ons tot vreugde stemt was de deelname aan het Groot-Huisbezoek begin 
april. Van de drie mogelijkheden konden we er twee door laten gaan. Op 
maandagmiddag en op donderdagavond. Het waren twee heel verschillende 
maar zeer waardevolle ontmoetingen. We hebben een diepgaande en 
persoonlijke uitwisseling (ik zeg met opzet geen discussie) gehad over het 
onderwerp “Hoe je iets van je leven kunt maken (of toch niet?)”. Onder leiding 
van Meinie kwam het tot een diepgaand gesprek tussen mensen in verschillende 
situaties in het leven. In het najaar zullen we nog een serie groot-huisbezoeken 
rond dit thema aanbieden. Leden in de secties 5 t/m 8 worden uitgenodigd voor 
twee mogelijkheden ’s avonds of voor een middagbijeenkomst in Meulenvelden. 
Achterin de kerk liggen nog steeds de boekjes rond dit thema. Na lezing graag 
weer terugleggen. 
 
Bij de middagbijeenkomst was ook Ria Boon aanwezig. Zoals u weet verblijft ze 
nu in Zevenaar in de Liemerije. Mocht u op (een kort!) bezoek willen gaan, wilt u 
dat dan even melden bij de dochter van Ria (vraag één van ons even om het 
telefoonnummer). Het zou leuk zijn als er 1 à 2 keer per week iemand met Ria in 
de rolstoel een korte wandeling wil ondernemen. 
 
Nu de gemeenteavond geweest is en (als u dit leest) het beroep hopelijk 
definitief is uitgebracht kan ik u vertellen dat wij, Meinie en ondergetekende, een 
uiterst aangenaam ‘klik-gesprek’ hebben gehad met de beoogd predikante.  Een 
‘klik-gesprek’ is de PKN-term voor een gesprek om te kijken of er een ‘klik’ is 
tussen een dominee en professionals waarmee de mogelijke dominee gaat 
samenwerken. Van beide zijden werd dit gesprek als heel goed en verhelderend 
ervaren. Voor zover dat mogelijk is in een kennismaking van anderhalf uur 
ervaren wij duidelijk een ‘klik’ en kijken we uit naar samenwerken met elkaar. 
 
Namens het pastorale team, met een hartelijke groet,  

Arrie van der Vliet 
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Pinksteren 
vijftigste dag na PASEN!   

              Heer, raak mij aan met uw adem 
              Geef mij een vergezicht! 
           Sytse de Vries 

 
Er zijn twee brandpunten in het kerkelijk jaar: 
Advent: O kom, Immanuel 
Pinksteren: O kom, Schepper van Geest! 
Nu dan, Pinksteren, vijftigste dag na Pasen, 
dag met een gouden rand! 
Vijftig jaar getrouwd,  
eveneens een dag met een gouden rand! 
Voor Israël is het vijftigste jaar JUBELJAAR! 
Dan ligt de nadruk op vrijheid: 
 slaven krijgen hun vrijheid terug 
 schulden worden kwijtgescholden 
Anders gezegd: niet de duisternis heeft het  
laatste woord, maar licht, leven! 
Pinksteren, dag met een gouden rand! 
Dag van troost, vernieuwing, hoop, vrijheid! 
 
Pinksteren is niet zo'n vaag feest 
als wel gedacht wordt. De wind van Gods 
Geest 
bevrijdt van machteloosheid, krampachtigheid. 
De wind van Gods Geest blaast ons open, 
voor vernieuwing. Onze ogen ontdekken 
ruimte voor iets nieuws. 
Mooi, zoals Pieter Oussoren 'PARAKLEET' 
vertaalt met: Gids en Helper! 
 
Wat ik een mooi en veelzeggend 

liturgisch gebruik vind op Pinkstermorgen? 
 
Zichtbaar te maken dat rood de kleur is 
van Gods Geest! 
Daarom ontsteek ik op Pinkstermorgen 
zeven rode kaarsen.  
Teken dat Gods Geest krampachtigheid 
verdrijft. 
Vernieuwing wordt zichtbaar! 
 *licht voor de vluchteling 
*troost van slachtoffers van huisellijk  geweld 
 *vuur voor wie uitgeblust zijn 
 *liefde voor wie liefdeloosheid ervaren 
 *vrede voor wie beheersd worden  
  door angst voor aanslagen 
 *hoop voor wie vastlopen in wanhoop 
 *gemeenschap voor wie eenzaam zijn 
Moge de wind van Gods Geest 
krampachtigheid 
in het klein, in het groot, van enkeling en 
gemeenschap 
doorbreken, 
mens en maatschappij vernieuwen. 
  
Moge Gods Geest ieder van ons 
in vuur en vlam zetten! 
Pinksteren, het wordt een dag met een gouden 
rand!  
MAAK ONS OPEN VOOR UW GEEST 

      

Käti van Bergen 

Oecumene 
Oecumene stamt af van het Griekse woord oikumene wat 
betekent; de hele aarde, de hele mensheid. 
Het staat ook voor het streven van de christelijke kerken 
naar meer eenheid. 
Hoe staat het in ons dorp met de Oecumene? 
Wij zijn christenen, katholiek en protestant en ook nog 
eens buren. Onze kerken liggen dicht bij elkaar. We 
hoeven het niet met elkaar eens te zijn, maar door met 
elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijke activiteiten te ondernemen kunnen we 
van elkaar leren en daarmee ons geloof verdiepen. 
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Wij staan in deze tijd voor dezelfde uitdagingen. Beide kerken kampen met een 
teruglopend aantal kerkgangers. En de vraag voor ons allemaal is: hoe houden 
we onze kerken en ons geloof levendig. 
Op een aantal terreinen wordt er al samen gewerkt, denk aan de voedsel- en 
kledingbank. 
Het Triduüm en de diensten in Meulenvelden, daar werken beide kerken aan 
mee.  
Er is een Oecumenisch zangkoor en een bijbelgroep, waar iedereen welkom is. 
In de Advent zijn er de Adventvespers en in de 40-dagentijd wordt er een 
solidariteitsmaaltijd gehouden waarbij zowel protestanten als katholieken welkom 
zijn. 
De Oecumenische Werkgroep organiseert behalve de Adventsvespers ook twee 
Taizé-vieringen in de vastentijd voor Pasen. 
Met het Oranjecomité is er contact over de Dodenherdenking op 4 mei. 
 
Als lid van de werkgroep heeft Wim Locher zijn taak neergelegd. Hij heeft zich 
jarenlang met hart en ziel ingezet voor de Oecumene. Wij zijn hem daarvoor 
zeer dankbaar.  
Nu zijn wij op zoek naar uitbreiding. Er wordt ongeveer 4 à 5 keer per jaar 
vergaderd.  
Behalve praktische zaken zijn de gesprekken ook inhoudelijk; hoe staan we zelf 
in ons geloofsleven door niet de verschillen te benadrukken, maar vooral van 
elkaar te horen wat ons als christenen bindt. Mocht u interesse hebben, ons e-
mailadres is bekend bij de redactie.  
 
Namens de Oecumenische werkgroep, 
 
Feike Tiel Groenestege, Sandra Korte, Dieneke Ros, Trudi Boelee, Ben Aarsen 
      
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster  
Van de 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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Personalia 
 

Overleden 
• 23-04-2019 Mevr. A. van Delft - de Roder, Gruttostraat 39 
• 03-05-2019 Mevr. H. Beernink - Landman, Verheijstraat 2-27 

 

Verhuisd 
• Mevr. R. Galenkamp-Zwikker, van de Lijsterbes 29 naar Unster 5,  
• Dhr. H. Knol,      van de Lijsterbes 29 naar Unster 5,  

• Dhr. J. Traag ,     van Piushof 34 naar  
  Hunneveldweg 12 Zevenaar,  

 

Vertrokken 
• Arnhem Mevr. L. Laarberg,  Marsweg 2 
• Bemmel Mevr. E. Laarberg, Marsweg 2 

•  
 

 Agenda 
26 mei  10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
30 mei  10.00 uur  Hemelvaart - Dienst van Schrift en Gebed - mw. J. 

Ruiterkamp, Vorden 
02 juni  10.00 uur  Dienst van Schrift en Tafel - ds J. Poutsma, Didam 
08 juni  15.30 uur  Pinksterviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
09 juni  10.00 uur  Pinksteren - Dienst van Schrift en Gebed,  Overstapdienst - 

ds. J. Mol, Gaanderen 
16 juni  10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed -  

mw. ds. G. Hallerdijk, Bredevoort 
19 juni  10.30 uur  Inloopochtend Meulenvelden  
23 juni  10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - ds. K. Datema, Varsseveld 
30 juni  10.00 uur  Dienst van Schrift en Gebed - 
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 
04 juli  15.30 uur  Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
07 juli  10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
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Activiteiten in en om de kerk. 
Jeugdgroep Tijdens de dienst gaan de jongeren naar het kerkhuis 

en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst, 9-6, 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, juli en augustus geen 
repetitie 

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.  Eind mei 
stoppen we, na de zomervakantie beginnen we weer. 

Waar  in de kerk, Torenstraat 10,  

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

Contactpersoon Arrie v.d. Vliet, tel: 227994, a.van.der.vliet@gmail.com 

Inloopochtend 
Meulenvelden 

Bestemd voor onze gemeenteleden in en om 
Meulenvelden, o.l.v. Meinie Visser 

Wanneer 19-6, 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  In september starten we weer, 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 14:30-16:30 uur 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 19:45 uur. Start weer in oktober 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

Contactpersonen Feike Tielgroenstege, 
mail:sophiatielgroenstege@gmail.com, 

  

 

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 
 

  

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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