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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 mw. R. van der Hucht (per 1-8-2019) 
 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: 
red. 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 juli 2019 
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Voorwoord 
 

Zegen  
 

Het ga je goed 
Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
De vreugde van de ontmoeting 
De pijn van de ontbering 
De tijd van de verwachting 
Het genot van de volheid 
De kaalte van het gemis. 
  
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
Dat je ogen met mildheid kijken, 
Dat je handen open zijn en opbouwen. 
Dat je luistert tot in het zwijgen, 
Dat je woorden oprecht zijn 
En dat je in hart en nieren bewogen bent 
Om de mens op de weg. 
God zegene jouw weg. 
Moge jouw leven tot Gods eer zijn 
  

Andries Govaart 
Uit Medemens 3 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 13 augustus 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 7 juli t/m zondag 18 augustus 2019 

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

04 juli 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

07 juli – 3e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
Collecte : Collecte Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 66:10-14, Lucas 10:1-20 

14 juli – 4e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Deuteronomium 30:9-14, Lucas 10:25-37 

21 juli – 5e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Hiemstra, Apeldoorn 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 1 Samuël 1:1-20, Lucas 10:38-42 

28 juli – 6e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Stichting Stoelenproject De Duif 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : vacature 
Lezingen : Genesis 18:20-33, Lucas 12:13-21 
 
01 augustus 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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04 augustus – 7e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Prediker 2:1-11, Lucas 12:13-21 

11 augustus – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Collecte Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 65:17-25, Lucas 12:32-40 

18 augustus – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 23:23-29, Lucas 12:49-56 

 

Rondom de kerkenraad 

Een bijzondere startzondag 
 
Op de startzondag zal ds. Rosemarie van der Hucht aan onze gemeente worden 
verbonden. Hiermee sluiten we dan het beroepingsproces af dat we in oktober 
2018 zijn begonnen. In de vorige SAMEN had ik u verteld dat we als gemeente 
een beroep op haar hadden uitgebracht. Nu kunnen we melden dat ds. Van der 
Hucht het beroep heeft aangenomen. Zij zal per 1 augustus 2019 met haar 
werkzaamheden in onze gemeente beginnen. Dan is het nog volop vakantietijd. 
Daarom zal de bevestigingsdienst op zondag 1 september om 15:00 uur zijn. De 
dienst zal waarschijnlijk in onze eigen kerk zijn, mogelijk met inschakeling van de 
koffieruimte, afhankelijk van het aantal mensen dat komt. 
 
Die zondag is het ook startzondag. Vanwege de bevestigingsdienst zal er die 
zondag geen ochtenddienst zijn. We beginnen deze keer de startzondag met 
koffie/thee, gevolgd door het programma. De startzondag zal met een lunch 
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worden afgesloten. Hoe het programma er precies uit zal zien, moet nog worden 
ingevuld. 

 
 
Het spreekt voor zich dat we bijzonder blij zijn dat we binnenkort weer een eigen 
gemeentepredikant hebben. Dat doet niets af aan de werkzaamheden die ds. 
Joop Mol de afgelopen twee jaar in onze gemeente heeft verricht. Ik denk dat we 
mogen zeggen dat ds. Mol een grote bijdrage heeft geleverd aan het 
overbruggen van het vertrek van ds. Melzer en de start van ds. Van der Hucht. 
We zijn ds. Mol dan ook bijzonder erkentelijk voor wat hij gedaan heeft maar 
vooral met welke bevlogenheid hij dat deed. Gelukkig is ds. Mol na 1 augustus 
niet volledig uit beeld. Zo zal hij een aantal keren bij ons als gastpredikant 
aanwezig zijn en regelmatig voorgaan in Meulenvelden. Je zou kunnen zeggen:  
“ hij volgt ds. Käti van Bergen op”. We gaan er vanuit dat er zeker 
gemeenteleden zijn die ds. Mol willen bedanken. Hier voor zal gelegenheid zijn 
op zondag 18 augustus. Ds. Mol gaat dan voor bij ons en na afloop van de 
dienst, bij het koffiedrinken, kunt u hem, in een informele sfeer, persoonlijk 
bedanken. 
 
Aangezien alle administratieve en formele zaken afgerond zijn of in gang zijn 
gezet, zijn we “ klaar voor de start”. We mogen als gemeenschap uitkijken naar 
een nieuwe fase die 1 augustus en 1 september zal beginnen.  
 
Afsluitend kunnen we berichten dat Dieneke Ros, Nees Biemond en Johan 
Boelee bereid zijn hun termijn te verlengen. De herbevestiging zal op zondag  
7 juli 2019 plaatsvinden. 
 
Met dit fijne bericht als laatste wens ik u een mooie zomerperiode toe. Een tijd 
om (extra) te genieten, extra energie op te doen om zo weer verfrist aan een 
nieuw seizoen te kunnen beginnen. 

Johan Boelee 
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College van Kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

7 juli – Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 
Vakantiepret voor kinderen in armoede 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige 
oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 
kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een 
vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze 
met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het 
plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel 
mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?  
 

11 augustus – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien 
op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en 
uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren 
jongeren hun opleiding af te maken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen 
we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om 
hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 
jongeren huiswerkbegeleiding.  

Opbrengst collecten mei 2019 
 
05 mei Kerk in Actie – Noodhulp   € 46,45 
  Werk in eigen gemeente   € 37,30 
     
12 mei Steun kerken in Syrië  (avondmaal) € 37,00 
  Jeugdwerk (JOP)    € 26;25  
  Werk in eigen gemeente   € 21,22 
 
19 mei Algemeen diaconaal werk   € 55,45  
  Werk in eigen gemeente   € 41,14 
 
26 mei Stichting Bartiméus    € 71,66  
  Werk in eigen gemeente   € 49,15 
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30 mei Algemeen diaconaal werk   € 29,20  
  Werk in eigen gemeente   € 14,25     

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 

Solidariteitskas 2019 
Eind mei / begin juni zijn 345 brieven rondgebracht waarin wij u vragen om een 
bijdrage van € 10,-- te betalen voor de solidariteitskas. 
Tot op heden is € 1.320,-- op de rekening van de kerk bijgeschreven. 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

Kerkbalans 2019 
Stand 11/6/2019 
Toegezegd  € 38.910,-- 
Ontvangen  € 23.991,-- 

Wim Kooijman 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 
Op 27 juli is het verjaardagsfonds weer bijeen geweest. Deze keer is er € 556,50 
binnen gekomen. We willen iedereen weer bedanken voor de inzet. 
De volgende bijeenkomst is op 17 oktober op 19.00 in het kerkgebouw. 
 

Gijs Blom    

College van Diakenen / Kerk in Actie 

Stichting Stoelenproject De Duif 
 
Op 28 juli 2019 is de collecte bestemd voor dit Stoelenproject in Arnhem. Deze 
Stichting verzorgt een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen in de 
regio Arnhem. Per nacht kunnen zo’n 20 mensen gratis van bed-bad-brood 
gebruik maken. 
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Inmiddels is het onderkomen van het Stoelenproject verbouwd voor de opvang 
van asielzoekers die door omstandigheden geen paspoort meer hebben. Er zijn 
douches gekomen. Deze mensen komen niet in aanmerking voor opvang in een 
asielzoekerscentrum. Ook kwetsbare burgers die geen onderdak hebben kunnen 
van de opvang gebruik maken. De praktijk wijst uit dat elke nacht alle plaatsen 
gevuld zijn met zowel asielzoekers als ook met kwetsbare burgers. 
 
Er zijn strenge huisregels voor dit Stoelenproject. Geen alcohol, drugs, geweld, 
wapens of discriminerende opmerkingen. 
 
Dit project is vooral afhankelijk van bijdragen van kerkelijke- en maatschappelijke 
instellingen en van particulieren. 
 
Helpt u mee met uw gift om dit Stoelenproject ook voor de toekomst te 
behouden? De Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 

Nees Biemond 

Heilig avondmaal project   

“ Syrische kerken als Bakens van Hoop” 
 
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’ n 14 miljoen mensen die in 
armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. 
Nu keren de inwoners langzaam maar zeker terug. De wederopbouw begint. 
Begin april reisde een Kerk-in-Actie medewerker door Syrië en vertelde dat de 
verwoesting van huizen, kerkgebouwen en complete steden veel indruk op hem 
heeft gemaakt. 
 
Het is bemoedigend om te zien dat gemeenteleden nog altijd op grote schaal 
samenkomen. Er zijn ontzettend veel mensen vertrokken. Verhoudingsgewijs 
meer christenen omdat zij vaak hoog opgeleid zijn en veel contacten in het 
buitenland hebben. Nog steeds denken mensen erover om te vertrekken omdat 
de toekomst vanwege de verwoesting, werkgelegenheid en economische situatie 
niet rooskleurig is. Toch houden de christenen hoop. Voor de meeste christenen 
in Syrië is hun kerkgebouw zeker zo belangrijk als hun huis. Een kerkgebouw is 
een plek van gemeenschap en de gemeenschap is een reden om terug te keren 
of te blijven. 
 
Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de 
toekomst. Helpt u mee met de opbouw van kerken in Syrië met uw bijdrage 
tijdens de avondsmaalscollecte? 
 
Namens Diaconie / Werkgroep Kerk in Actie, 

Nees Biemond 
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Triduüm 2 en 3 september 2019 
 

De voorbereidingen voor het komende Triduüm zijn 

volop in gang. 

 

Het belooft weer een paar gezellige ontmoetingsdagen 

voor  zieken, ouderen en alleenstaanden van alle 

gezindten te worden. 

 

Dit jaar is het thema: “Aandacht”. 
 

 

 

 

 

 

Twee dagen van ontmoetingen bij Jan & Jan in Didam. Met 

vieringen, praatjes, muziek en gezelligheid. Het is ook 

mogelijk om één dag(deel) mee te doen. 

 

De toegang is gratis. Wel staat er een collectebus voor een 

bijdrage in de te maken kosten. 

 

Ds. Rosemarie van der Hucht zal op dinsdag 3 september in 

de viering voorgaan. 

 

Spreekt u dit aan, of kent u iemand die dit wel zou willen, 

spreek één van de pastoraal medewerkers aan of bel/mail  

met Dieneke Ros (oecumene), tel 06 20187939, zij zal die 

dagen aanwezig zijn. 

Email: oecumene@pkn-didam.nl 
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JOP – Jong protestant 
 
In de laatste vergadering van de classis Gelderland Zuid & Oost heeft de 
landelijke organisatie voor het jeugdwerk JOP in grote lijnen weergegeven hoe 
het staat met kinderen/jongeren in de protestantse gemeenten. 
Enkele kernuitspraken n.a.v. een landelijk onderzoek: 
 

• 20 % van de gemeenten heeft 53 % van de jeugd. 

• 20 % van de gemeenten heeft 3 % van de jeugd. 
 
N.a.v. dit onderzoek zijn er 3 typen gemeenten: 
 

Aantal jeugd Aantal gemeenten 

Type 1 < 17 35 % 

Type 2  17-40 34 % 

Type 3 > 110 31 % 

 
Karakteristiek voor De Liemers en de Achterhoek is dat bijna alle gemeenten 
behoren tot type 1. Weinig jeugd en weinig jongeren. JOP richt zich nu in het 
bijzonder ook op deze kleine gemeenten. 
 
Gemeenten/kerkenraden zouden hier een omslag dienen te maken t.w. minder 
aandacht voor beleid en organisatie, maar meer de nadruk op cultuur. 
Drie thema’s worden uitgewerkt: 
 

• Geloofsopvoeding thuis 

• Kliederkerk (vieringen voor jong en oud) 

• Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren 
 
Concreet zou de geestelijke verantwoordelijkheid voor de classis dienen te zijn: 
 

• Plaatselijke gemeenten informeren, inspireren en enthousiast maken 

• Aanjagen en bevorderen van onderlinge uitwisseling en samenwerking 

• Het initiëren en faciliteren van “proefplekken” (innovatie) 

• Samenwerking creëren in gemeenten met JOP 
 
Motto van de JOP medewerker: ook in kleine gemeenten doorgaan met 
jeugdwerk en dit doen met kracht, liefde en bezonnenheid. 
 
Meer informatie zie website www.job.nl. 
  Jan Wes 
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Zegenen     
kom tot ons 

     als de morgen 
     zegen ons met uw licht.... 

ZEGENEN,  

we ervaren het veelal als heel gewoon.  

We laten elkaar los, aan het einde van de dienst, 

 gaan, als gezegende mensen, naar huis, 

om tot zegen te zijn, 

voor wie wij ontmoeten. 

We proberen lichtvoetiger, 

wat ons zwaar valt, weer op ons te nemen. 

Zegen bestaat niet alleen uit woorden, 

gaat vaak gepaard met aanraken. 

Denk maar aan de zegen bij doop, huwelijk, 

ambtsdragers. Je voelt het trillen als het ware, 

in je handen! 

En als je een stervende de handen oplegt, 

dan geef je die mens als het ware 

uit handen, in de handen van de EEUWIGE! 

Dat ontroerende moment raakt wie zegent, 

voor wie erbij staan, 

en meestal ook nog de gezegende! 

Je zegt bij het zegenende gebaar: 
 niet bang zijn, 
 nog even, 
 en het wordt licht! 

Het was Janusz Kortzack(1878-1942), joods arts 

die schreef: zo nu en dan knielen bij zegening, 

maakt je geest ontvankelijk, deemoedig, 

voor gezegende woorden, 

om zelf tot zegen te zijn. 

Om het te zeggen met woorden van Abram:GA! 

Met Abram kwam de zegen de wereld binnen! 
 

  Zegen is een baken  
  in de nacht, 
  tilt je door het donker heen, 
  brengt ja aan het licht! 

 

            Käti van Bergen 
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Ikoonschilderen 
 
Sinds 2015 wordt er regelmatig in Didam een cursus ikoonschilderen gegeven. 
Wat begon als afsluiting van de ( oecumenische) serie kunst en geloof is 
uitgegroeid tot een regelmatig terugkerende gebeurtenis. In een serie van 6 
lessen op zaterdag (van 10.00 uur tot 16.00 uur) wordt de ikoon van eigen keuze 
geschilderd. Ervaring met tekenen of schilderen is echt niet nodig. Is zelfs beter 
van niet, de techniek is zo anders dan bij het tekenen en schilderen zoals wij dit 
nu kennen, dat dit nog wel eens een handicap kan zijn. 
 
Even in het kort de inhoud van de lessen: 
(De ikoon is een afbeelding van Christus, Moeder Gods, Heiligen.) 
 

• Als de ikoon is gekozen wordt deze met behulp van carbon papier op een 
plank hout, die is bewerkt met krijt, gezet.  

• Daarna wordt het bladgoud om het hoofd gelijmd en kan het schilderen 
beginnen.  

• De kleuren, figuren en afbeeldingen staan vast.  
 
Een ikoon wordt dus nageschilderd. Maar omdat je het zelf doet komt er ook iets 
van jouzelf in de ikoon. Die is dus nooit helemaal precies hetzelfde. 
 
Het bezig zijn met het maken van een ikoon is een manier om te bidden, met 
geloof bezig te zijn en dit te delen met medegelovigen. Zelf ervaar ik dit iedere 
keer weer als heel inspirerend en kom altijd weer moe maar heel voldaan thuis 
van een dagje schilderen. Voor meer informatie en foto’s van het schilder proces 
verwijs ik naar onze website: https://www.pkn-didam.nl  
 

• Start is: zaterdag 7 september 2019. Hierna volgt er om de week een les 
zodat we voor advent klaar zijn. 

• Tijd is: van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

• Plaats is : de Gabrielzaal in het parochiehuis van de Mariakerk. 

• Kosten € 210 per persoon voor de cursus en als u kwasten wilt kopen is dat 
€ 47,50. Dit zijn marterharen kwasten. De andere materialen zijn bij de prijs 
inbegrepen. 

• Cursus leider is Jos Bentert uit N- Deurningen. 

• Voor meer informatie en opgeven bij: Trudi Boelee, trudiboelee1@gmail.com, 
of u kunt bellen naar: 0610650710 

Trudi Boelee 
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Bakkie Troost 
Waar? Kerkhuis naast de Protestantse kerk in Didam, Torenstraat 10. 

 
Wanneer? Maandag 15 juli van 15.00 – 16.30 uur 
 
Voor wie? Voor degenen die rouwen om een dierbare 
en behoefte hebben aan een luisterend oor en 
herkenning in een samenzijn met lotgenoten. We 
beginnen de ontmoeting met een kort moment van 
gedenken met, daarop volgend, een ongedwongen 
samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. 
 
In de hoop u te ontmoeten, 
 

Guus van der Ploeg, pastoraal werker Gabriëlparochie 
Meinie Visser, kerkelijk werker PG Didam 0316-280828 
 

Personalia 

Gevestigd 
• Dhr. J.C. van Blijderveen, Tesma 24 

Agenda 
07 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. C.C.G. Klaver, Beek 
14 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
21 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. S. Hiemstra, Almelo 
28 juli 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
01 aug 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
04 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – dhr. M. Baauw, Wichmond 
11 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. L. den Besten, Zevenaar 
18 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
25 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed -  

mw. ds. M.D. van Loo, Amersfoort 
 

 

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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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, 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, vakantie; start  
13 augustus 

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. Vakantie; 
start 12 augustus. 

Waar  in de kerk, Torenstraat 10,  

Wat  breed repertoire, van reli tot pop 

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

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

Wanneer 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. nog niet bekend 

Wanneer  Vakantie; start 18 -9, 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, Wim Locher, tel: 223149,  
mail:sophiatielgroenstege@gmail.com, of  
lochernap@gmail.com 

 

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 
 
 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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