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Voorwoord 

Helpen ...met perspectief  
Ik kijk van een afstand naar jou. 
Ik zie je scharrelen 
met je strakke schouders, 
krom gebogen. 
Je kijkt naar de grond, naar wat onder je is. 
Het lijkt als vast, 
maar voel jij dat ook? 
 

Ik kom dichterbij om je beter te kunnen zien. 
Ik ga naast je staan. 
Ik wil zien wat jij ziet 
en je blik vangen om je te helpen, 
verder dan vandaag te kijken. 
Hoe laat ik jou dat zien en 
maak ik je los van waar jouw blik op vastzit. 
 

Ik heb niet meer dan wat brood en vis. 
En toch geloof ik dat het meer kan worden 
en aan jou toekomst kan bieden 
niet door mij, of door het eten, 
maar door Hem die mij gezonden heeft. 
Hier is het, neem en eet 
het zal je goed doen. 
En dan...dan kijken we samen verder.  

                      uit: Medemens 3, Jack de Koster 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 01 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 25 augustus t/m zondag 6 oktober 2019 

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

 
25 augustus – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. M.D. van Loo, 

Amersfoort 
Collecte : Stichting Hakuna Matata 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 30:15-21, Lucas 13:22-30 

01 september – 11e zondag van de zomer 
    Startzondag en Intrededienst mw. ds. R. van der Hucht 
15.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J. Quik-Verweij, 

Spankeren en mw. ds. R. van der Hucht, Zevenaar 
  m.m.v. De Cantorij, het Oecumenisch koor en  
  All Together 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Deuteronomium 24:17-22, Lucas 14:1, 7-14 

 

05 september 2019 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 

 
08 september – 12e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. R. van der Hucht, Zevenaar 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 30:15-20, Lucas 14:25-33 
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15 september – 13e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie (zending) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Exodus 32:7-14, Lucas 15:1-10 

22 september – 1e zondag van de herst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Amos 8:4-7, Lucas 16:1-17 

29 september – 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Kerk in Actie (werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Amos 6:1-10, Lucas 16:19-31 
 
03 oktober 2019 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

06 oktober – 3e zondag van de herst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. P. Endedijk, Arnhem 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : vacature 
Lezingen : Habakuk 3:1-3, 16-19, Lucas 17:1-10 
 
 

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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College van kerkrentmeesters 

Kerk weer in de steigers 
Na de zomer en na de intrededienst van Rosemarie gaan we 
verder met het groot onderhoud aan de kerk. De kerk wordt in 
de steigers gezet en de daken en goten worden gerenoveerd. 
Aanvankelijk zou dit in twee fasen worden uitgevoerd, maar 
ten opzichte van de eerste totaalofferte zijn de kosten van 
aannemers, onderaannemers en materialen aanzienlijk 
toegenomen. Daarom heeft het CvK besloten fase 2 en 3 in 
een keer uit te voeren en dus de werkzaamheden aan de kerk 
zo af te ronden. Ook het schilderwerk uit een eerdere 
aanbesteding zal worden afgerond.  
 
Ook voor deze werkzaamheden is weer de maximale subsidie aangevraagd en 
inmiddels toegezegd. 
 
In overleg met de aannemer zal overlast zoveel mogelijk worden voorkomen, 
zodat activiteiten in en om de kerk doorgang kunnen vinden. 
 
Eind van dit jaar staat het kerkgebouw er weer netjes op en kan het weer een 
aantal jaren mee. 

Marijn de Kroon 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

1 september – Collecte Missionair werk 
Proef de kerk 
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor 
mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de 
landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van 
Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar 
waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s 
uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de 
kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. 
Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. 
 

8 september – Collecte Jeugdwerk 
Kliederen in de kerk 
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk 
nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve 
manier een bijbelverhaal. Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem 
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en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt 
regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze 
missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op 
verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, 
ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, 
netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer 
kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het 
geloof kunnen ontdekken. 
 

15 september – Collecte Kerk in Actie (Zending) 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten 
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de 
langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden 
op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er 
mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen 
treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt 
Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We 
ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te 
beginnen, en bieden traumaverwerking. Met de collecteopbrengst ondersteunt u 
deze hulpverlening door lokale kerken ter plaatse. 
 

22 september – Collecte Vredeswerk 
Als vrede ver te zoeken is  
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de 
afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar 
heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan 
vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan 
oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen 
en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie 
en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert u mee? 
 

29 september – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië 
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er 
alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar 
werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige 
ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie 
van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en 
stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor 
Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle 
thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de 
juiste zorg te kunnen bieden.  
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6 oktober – Israëlzondag: Collecte Kerk en Israël  
Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de 
eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het 
volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels 
in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en 
netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen 
we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een 
internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en 
dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De 
Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de 
dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.  

Opbrengst collecten in juni 
 

02 juni Steun kerken in Syrië  (avondmaal)  € 54,16 
  Werk in eigen gemeente   € 42,04 
  Werk in eigen gemeente   € 27,42 
 
09 juni Kerk in Actie  (pinksterzending)  €     138,70 
  Werk in eigen gemeente   € 82,91 
 
16 juni Kinderkerk   € 36,05 
  Werk in eigen gemeente   € 27,35 
 
23 juni Kerk in Actie  (werelddiaconaat)  € 33,85 
  Werk in eigen gemeente   € 28,95 
 
30 juni Algemeen diaconaal werk   € 49,15 
  Werk in eigen gemeente   € 39,75 

Opbrengst collecten in juli 
 

07 juli Steun kerken in Syrië  (avondmaal)  € 45,41 
  Kerk in Actie  (binnenlands diaconaat) € 32,46 
  Werk in eigen gemeente   € 24,09 
 
14 juli Algemeen diaconaal werk   € 71,40 
  Werk in eigen gemeente   € 34,45 
 
21 juli Algemeen diaconaal werk   € 57,05 
  Werk in eigen gemeente   € 39,85 
 
28 juli Stichting Stoelenproject De Duif  € 62,25 
  Werk in eigen gemeente   € 43,85 
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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 
In de periode mei-juni zijn alle belijdende leden en alle doopleden vanaf 21 jaar 
benaderd met het verzoek om voor de Solidariteitskas een bijdrage van € 10,-- te 
geven.  

Stand 29/7/2019 
Aantal aanschrijvingen: 345 
Ontvangen:  € 1.650,-- 
 
In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die nog niet op dit 
verzoek hebben gereageerd. 

Kerkbalans 2019 
Stand 29/7/2019 
Toegezegd:  € 38.910,-- 
Ontvangen:  € 27.066,-- 

Wim Kooijman 

 College van Diakenen/Kerk in actie 
 

Op zondag 25 augustus zal er gecollecteerd worden voor de stichting: 
Hakuna Matata. 
 
In januari van dit jaar is Jan Vervoort met zijn echtgenote Ineke weer in Burkina 
Faso geweest om de projecten van Hakuna Matata te bezoeken. 
  
Vanuit de hoofdstad Ouagadougou is het vier uur rijden naar Boulsa, de 
hoofdstad van de provincie Namentenga van waar de stichting haar projecten 
uitvoert. Steeds meer mensen uit het arme binnenland vestigen zich in de 
hoofdstad, in de hoop hier werk te vinden. Het verkeer bestaat uit allerlei busjes 
vol mensen en materiaal, zwaarbeladen vrachtauto’s, brommers, fietsers en een 
enkel ezelskarretje op een tweebaansweg. Er worden dorpjes gepasseerd met 
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een eigen marktje. Als er weer een busje stopt om mensen in en uit te laten 
stappen, komen vrouwen aanrennen met op hun hoofd een schaal met fruit of 
groenten voor de verkoop. 
 
De technische school in Boulsa is de enige school voor beroepsonderwijs in dit 
grote gebied. Door de komst van deze school, waar de leerlingen een beroep 
leren als elektricien, metaalbewerker of bouwkundige, zijn er nu jonge mensen 
die een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale economie. In een 
metaalbedrijfje werden de bedden gelast voor het Landbouwcentrum. Een aantal 
elektriciens is een centrum voor zonne-energie begonnen om in de dorpen voor 
goed licht te zorgen in plaats van de gevaarlijke en stinkende olielamp. Het 
project van de lamp met een zonnepaneeltje is een groot succes geworden. Oud 
leerlingen hebben het gebouwtje van de graanmolen vervangen en de motor 
grondig nagekeken en gereviseerd. 
 
Met de landbouwschool krijgen jonge mensen de gelegenheid om meer kennis 
te verwerven op het gebied van gewassen, irrigatie, bemesting en de 
economische aspecten van landbouw, zoals kennis van de markt en prijzen. 
Inmiddels is deze school uitgebreid met slaapzalen voor de jongens en de 
elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen, zodat er ook gewerkt kan worden 
met computers. 
De Stichting heeft ook weer financiële steun kunnen bieden aan enkele meisjes, 
die geen familie hebben of te arm zijn om hun schoolgeld te kunnen betalen. Het 
komt ook voor dat een meisje is gevlucht, omdat haar familie haar tegen haar zin 
wilde uithuwelijken. Er wordt voor gezorgd dat zij haar school kan afmaken en zo 
haar eigen leven vorm kan geven. 
 
Er staat nog een heleboel werk op stapel voor 2020 en daarom wordt deze 
collecte van harte bij u aanbevolen. 
 
De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen! 

Nees Biemond 
 

Van het pastoraat 
Dit stukje schrijf ik tussen wandeltochten door in het prachtige Sauerland. Door 
de verworvenheden van de moderne techniek kan ik het net op tijd inleveren 
voor publicatie. Al genietend van de prachtige bergen zie je hier echter ook wat 
voor negatieve kanten die menselijke techniek heeft. Ook hier zijn de sporen van 
de klimaatverandering zichtbaar. Regelmatig zien we droge plekken en bomen 
die het niet meer bolwerken. De natuur is hier overweldigend, maar het is heel 
duidelijk dat wij als mensen radicale keuzes moeten maken voor duurzaamheid 
en voor heelheid van de schepping. 
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Een vakantie is bij uitstek een tijd om te genieten en bij te tanken. Het maakt 
eigenlijk niet uit waar je dat doet, ook al is het je eigen tuin of balkon. Zo 
langzamerhand gaan mijn gedachten ook naar het nieuwe kerkelijk seizoen. Al 
wandelend moet ik denken aan ds. Joop Mol, die zelf ook veel wandelt en die, 
zou je kunnen zeggen, ook een heel stuk met ons als gemeente is 
meegewandeld. Met de komst van een nieuwe dominee verandert dat. Joop, 
vanaf deze plaats wil ik je heel hartelijk bedanken voor al wat je voor ons gedaan 
hebt, vanaf de kansel als voorganger, maar ook in het verborgene bij vele 
bezoeken en gesprekken. Gelukkig hoeven we geen echt afscheid te nemen; je 
zult nog regelmatig voorgaan en ook in Meulenvelden zul je nog met ons mee 
wandelen. Natuurlijk kijken we uit naar de komst van Rosemarie van der Hucht 
als nieuwe dominee. Als pastoraat, kerkelijk werker Meini Visser en ik als 
ouderling-pastoraat, hebben we al vrij uitgebreid kennisgemaakt met Rosemarie. 
We verheugen ons zeer op de samenwerking met haar! 
 
Het pastorale werk heeft natuurlijk niet stilgestaan in de vakantie, de nodige 
bezoeken zijn zeker afgelegd. Na de startzondag en intrededienst gaat het 
pastorale werk weer door. Er staan diverse activiteiten in de agenda voor de 
eigen scholing van de pastoraal medewerkers. Ook wil ik op deze plaats alvast 
het eerstvolgende groot-huis-bezoek aankondigen: op maandag 30 september 
en donderdag 3 oktober. Uitgenodigd worden de secties die nog niet in het 
voorjaar aan de beurt waren. U kunt weer kiezen uit drie mogelijkheden: 
maandagmiddag (ditmaal in Meulenvelden), maandagavond of donderdagavond 
(telkens in ons eigen kerkgebouw). 
 
Dit jaar willen we met elkaar nadenken over de vraag “Hoe je zélf iets van je 
leven kunt maken (of toch niet?)”. Deze vraag is eigenlijk één van de 
allerbelangrijkste vragen die ieder van ons, jong en oud zichzelf met regelmaat 
zal stellen. Het was het thema van de protestantse lezing, die gegeven werd bij 
de opening van het herdenkingsjaar van 400 jaar synode van Dordrecht. In de 
lezing werd nagedacht over “wat is de zin van mijn leven?”, “wat geeft mijn leven 
zin?”. Voor veel mensen, zeker in de huidige tijd waarin steeds minder mensen 
geloven, is werk een heel belangrijke zingever. Maar wat als je niet of niet meer 
werkt? Wat als je werk je geen voldoening geeft? Waar vind je dan de zin van je 
leven? Een paar weken van tevoren zullen we de uitnodigingen rondbrengen. Op 
deze plaats nodig ik u alvast van harte uit om één van de drie mogelijkheden te 
kiezen. En jong en oud wordt uitgenodigd, de vraag naar de zin van je leven is 
op ieder moment in je leven belangrijk. Jong en oud hebben elkaar veel te 
vertellen, zeker waar het ‘zingeving in je werk/leven’ betreft kunnen werkenden 
en niet-(meer) werkenden waardevolle ervaringen uitwisselen. Als u alvast een 
voorproefje wilt hebben, de lezing is beschikbaar op YouTube. Als u zoekt op 
“protestantse lezing 2018” kunt u de lezing van zo’n half uur direct bekijken. 
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Beschikt u niet over Internet, dan kunt u een gedrukt exemplaar lenen uit de hal 
van de kerk. Graag na lezing terugleggen. 
 
Namens het hele pastorale team,  
met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 

All Together wordt tijdelijk projectkoor 
 
Inmiddels bestaat ons koor meer dan 10 jaar. 
Dit is voor ons de aanleiding om iedereen die 
het leuk vindt een periode met ons mee te laten 
zingen. 
 
Zingen voor Kerst en Pasen zijn voor ons altijd 
hoogtepunten in het jaar.  
Vanaf 7 oktober, op de maandagavonden, van 
20.00 uur tot 21.15 uur tot de uitvoering op zaterdag 21 december in de 
Mariakerk, gaan wij Christmas Carols oefenen onder leiding van Trudi Boelee. 
Een deel van ingestudeerde repertoire willen we ook zingen in onze kerk aan de 
Torenstraat op 1ste kerstdag zo is nu de planning.  
 
Christmas Carols is van oorsprong een Engels gebruik, maar tegenwoordig 
worden Christmas Carols wereldwijd gezongen. 
Het programma staat nog niet helemaal vast, maar waarschijnlijk zingen wij 
naast verschillende Engelstalige liederen mogelijk ook Franstalige en enkele 
Nederlandstalige liederen. 
 
Voel jij er iets voor of ken je iemand in je omgeving die van oktober tot december 
wil ervaren hoe fijn het is om samen te zingen, zing met ons mee, en ervaar de 
vreugde die het geeft om samen deze prachtige Carols te zingen. Kom op 7 
oktober repeteren en/of neem contact op 
met Lies Beijer, 
liesbeijerzijderlaan@gmail.com of Desiré 
Wenting 
desirewentingjansen@outlook.com  
 
Heb je nog vragen, mail ons gerust of bel 
0316223929. 
 

Met vriendelijke groet en in de hoop en de verwachting dat we met een mooie 
zanggroep van mannen en vrouwen de prachtige songs kunnen gaan repeteren, 
 

Lies Beijer 
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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 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 een van de pastoraal medewerkers 

aan of bel/mail  met Dieneke Ros (oecumene),tel 06 

20187939, zij zal die dagen aanwezig zijn. 

 

E-mail: oecumene@pkn-didam.nl 
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Startzondag ! 
 
 
 
 
 

Zondag 1 september 2019 is de Startzondag gepland. Er wordt een 
programma voorbereid door de Evenementencommissie. 
De leden van de Jeugdgroep kunnen gewoon meedoen met het programma. 
In verband met de intrededienst van ds. Rosemarie van der Hucht is de 
volgorde wat anders dan u gewend bent, te weten: 
 
11:30 uur:  activiteit Startzondag 
13:00 uur:   lunch 
14:00 uur:   kopje koffie 
15:00 uur:  intrededienst ds. Rosemarie van der Hucht 
 
Graag aanmelden bij Anneke Ketterink, via mail: lakz@planet.nl of telefonisch: 
221752 
 

Aanmelden vóór  26 augustus a.s.! 
 

(om te voorkomen dat we het eten in te kleine porties moeten delen, is vooraf 
aanmelden beslist wenselijk!) 
 

De Evenementencommissie 

Inloopmiddag 
  

Alhoewel we hopen op een mooie nazomer zijn we al vast begonnen met  de 
voorbereidingen voor het winterseizoen en hebben we de eerste data al 
vastgelegd. 
 

We willen op donderdag 17 oktober de eerste bijeenkomst houden. 
 

Voor degenen die nieuw in Didam zijn, het zijn gezelligheidsbijeenkomsten 
zonder verplichtingen. 
We komen bij elkaar van ca.14.30 uur tot 16.30 uur, maar ook als u niet langer 
kunt dan bv. één uur bent u van harte welkom. 
 

De tweede bijeenkomst is op 12 december a.s.  
 

Dus tot ziens op 17 oktober. 
 
Groeten,  

Jan Hagen, tel: 0316223357 

mailto:lakz@planet.nl
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Ik neem een woord 
     ik neem een woord 
     in mijn hand, 
     luister! 
     Gebeurt er iets 
     met mij? Jörg Zink 

STARTZONDAG.... 

Dat betekent aandacht, opmerkzaamheid. 

Aandacht is meer dan belangstelling! 

Aandacht is beweging 

naar iemand, naar iets! 

Daar gaan gevoelens in mee! 

Aandachtig zijn we in de kerk! 

Zijn we ook aandachtig in ons leven, 

in de omgang met de ander..... 

 

Startzondag, 

en we zoeken in het komende seizoen, 

wat onze aandacht vergt! 

Aandacht voor elkaar! 

Hoe geven we dat vorm in ontmoetingen. 

in gesprekken. 

Heeft de vakantieperiode   

ons geinspireerd misschien, 

nieuwe suggesties aangereikt? 

Was er iets dat ons geraakt heeft? 

Kunnen we putten uit onze vakantie-ervaringen? 

Kunnen we daarvan delen ? 

 

Zo voelde ik me eens aangesproken, 

tijdens een fietstocht 

over de Utrechtse heuvelrug.  

Langs de fiets/wandelroute, 

stonden bankjes, 

uitnodigend om even te rusten tijdens de tocht. 

Er was meer dat mijn aandacht vasthield, 

onverwacht raakte! 

Op elke bank stond een tekst 

om te overwegen in een stil moment: 
 *wordt als de zee in verdraagzaamheid 
 *ontmoeten is aanzien en aanraken 
 *in levensverhalen vind je iets van God! 

En ik overweeg nogeens 

de roep om aandacht 

tijdens het komende seizoen 

Aandachtig omgaan met elkaar! 

Het is meer dan belangstelling. 

Onze gevoelens gaan daarin mee!         

 Om een seizoen mee bezig te zijn.... 

 of levenslang!    Käti van Bergen      
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Bijbelcursus 
 
WIST u dat De Bijbel het meest verkochte boek is aller tijden?  
 
Wilt u meer weten over de inhoud, de tijd waarin de teksten geschreven zijn en 
de betekenis voor ons in deze tijd...geef u dan op voor  
de Bijbelcursus 2019-2020. 
 
Het kost u niets, alleen 1 euro voor de koffie of thee. 
  
Plaats: Kerkzaaltje aan de Torenstraat 10 te Didam.  
Cursusleider: Dhr. Leen den Besten 
Tijd: van 19.45-21.30u 
Data: woensdag 2 okt., 6 nov., 4 dec. 2019 en 
          woensdag 8 jan., 5 febr., 4 mrt., 1 apr. 2020. 
 
U kunt zich opgeven bij: feike.tielgroenestege@outlook.com 
 
Namens de Oecumenische Werkgroep 

Feike Tiel Groenestege 
 

Personalia 

Overleden 
• 06-07-2019 Mevr. M. J. Hageman – Hunting,  Komweg 20 

 

Gevestigd 
• Mevr. H. Verburg,  Hebingskamp 23 
• Dhr. G. Bruil,  Tolweg 5 

 

Verhuisd 
• Dhr. en mevr. G. Jansen – Ruijling, van Heeghstraat 45  

naar Zonnebloemstraat 36 

• Dhr. T. Steintjes, van Pastoor Janssenhof 8 naar Turnstraat 1B 
 
 

 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 01 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Agenda 
 

25 aug 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed -  
mw. ds. M.D. van Loo, Amersfoort 

01 sept 11.30 uur Startzondag, kerkhuis  
      15.00 uur Intrededienst mw. ds. R. van der Hucht Zevenaar, 
  mw. ds. J. Quik-Verweij, Spankeren 
05 sept 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
08 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - mw. ds. R. van der Hucht 
09 sept 13.30 uur Overleg vrijwilligers Meulenvelden - kerkhuis 
15 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
22 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed -  

mw. ds. E. van Buuren, Rheden 
29 sept 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. H. Boonen, Dieren 
03 okt 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
06 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. P. Endedijk, Arnhem 
13 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
17 okt 14.30 uur Inloopmiddag in kerkhuis, Torenstraat 
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Activiteiten in en om de kerk 
Jeugdgroep Tijdens de dienst gaan de jongeren naar het kerkhuis en  

hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst, 13-10, 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 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  18-9, om 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 17-10 en 12-12 van14:30-16:30 uur 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357, mail: j.hagen860@chello.nl 
(vervoer kan geregeld worden) 

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v. ds. Leen den Besten,  

Wanneer 2-10, 6-11, 4-12, in 2020: 8-1, 5-2, 4-3, 1-4,  
om 19:45 uur.  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

Contactpersonen Feike Tiel-Groenestege, Wim Locher, tel: 223149, 
mail:feike.tiel-groenestege@outlook.com of 
lochernap@gmail.com 

  

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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