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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). 
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Voorwoord 

Ik wil als het water zijn 
Ik wil als het water zijn,  
dat in de rivieren klatert, 
en door het oerwoud stroomt, 
dat velden vruchtbaar maakt 
en overal leven brengt. 
 
Ik wil als het water zijn, 
dat al wat vies is wast, 
Dat ieder mens, hoe die ook heet 
en heling en bevrijding zoekt, 
weer hoop op toekomst geeft. 
 
Ik wil als het water zijn, 
dat alle boten draagt, 
vol mensen en hun lasten, 
om voor hen allemaal 
hun lasten te verlichten. 
 

Ik wil als het water zijn, 
de bron van alle leven, 
dat alle mensen samenbrengt, 
om samen, overal vandaan, 
het lief en leed te delen. 
 
God, ik wil als het water zijn, 
dat in uw richting stroomt,  
om in de wereld, overal, 
uw opdracht waar te maken: 
meer mens te zijn voor iedereen. 
 
 
 
 
 
 

Gebed uit Thailand  
(Medemens 2, Kerk in Actie) 

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

Periode zondag 13 oktober t/m zondag 24 november 2019 

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

13 oktober – 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen, 
  m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : Jan/Pieter Jan 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 17:24,29-34, Lucas 17:11-19 
 

20 oktober – 5e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. G. Hallerdijk, 

Bredevoort 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Genesis 32:23-32, Lucas 18:1-8 
 

27 oktober – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Romeinen 1:1-7, Psalm 1 
 
Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Er zullen op deze zondag ook twee 
ambtsdragers worden herbevestigd: Johan Boelee, voorzitter van de kerkenraad 
en Nees Biemond, diaken. We zijn blij en dankbaar dat zij zich opnieuw voor een 
periode willen inzetten voor onze kerkelijke gemeente.  
De landelijke bijbelzondag draagt dit jaar het thema: ‘Ik wens jou …’ mede 
gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). 
Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. 
Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven.  
Naast de lezing uit de brief aan de Romeinen lezen we deze bijbelzondag ook 
Psalm 1: een psalm waarin een mens, die op de goede weg is, wordt vergeleken 
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met een boom, die geplant staat aan het water. Als je in je leven put uit de 
woorden van de bijbel, put je uit een goede bron en kan je opbloeien.  
 

03 november – 7e zondag van de herfst, Gedachtenisdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht, 
  m.m.v. De Cantorij en All Together 
Collecte : Kerk in Actie - Najaarszending 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Openbaring 7:9-17 
 
Op zondag 3 november is het Gedachteniszondag. We noemen 
de namen van hen, die in het voorbije jaar heengingen en steken 
een kaarsje voor hen aan. Ieder die dat wenst kan zelf ook een 
lichtje aansteken voor een dierbare van wie afscheid werd 
genomen. Het thema van de dienst is: ´Beelden van troost´. In de 
beeldende kunst zijn prachtige werken gemaakt rond het thema 
´troost´. Iets daarvan zal in de dienst worden getoond. De apostel 
Johannes krijgt in de eerste eeuw na Christus ook beelden van 
troost te zien, als hij gevangen zit op het eiland Patmos. Hij schrijft 
deze beelden op in zijn boek Openbaringen. We lezen in de dienst 
hoofdstuk 7 uit het boek Openbaringen. 
 
07 november 
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol. Gaanderen 
 

10 november – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. H.G.T. Günther, Deventer 
Collecte : Dorpskerken 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 1: 18-26, Lucas 19:41-48 
 

17 november – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Hiemstra, 

Westervoort 
Collecte : Stichting Voedselbank Montferland 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
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Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 3:1-15, Lucas 20:27-38 
 

24 november – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Maleachi 3:19-24, Lucas 21:5-19 
 

 Van de predikant 

Terugblik op de intrededienst 
Met warme gevoelens kijk ik terug op de intrededienst op 1 september jl. 
Voorafgaande aan de dienst stelden alle mensen met een taak binnen de 
gemeente zich aan mij en de gemeente voor in een paar minuten. Serieuze 
verhalen, kleine geschenkjes en een knipoog wisselden elkaar af. Desiré 
Wenting had de leiding goed in handen en zorgde ervoor dat de sprekers niet te 
lang uitweidden. Ook al duizelde het me op een gegeven moment wel van de 
namen, het was hartverwarmend zoveel mensen elk op hun eigen manier zich 
met hart en ziel inzetten voor hun gemeente. 
Na koffie en thee en een broodje kon ieder zich voorbereiden op de 
intrededienst. Wat was de kerkzaal prachtig aangekleed met bloemen en 
schikkingen. En wat zongen de drie koren prachtig o.l.v. de cantrix! En niet te 
vergeten wat speelde de organist en pianist mooi! Mijn collega en vriendin Joke 
Quik uit Spankeren, die ik nog ken uit mijn studietijd, leidde de dienst en brak het 
ijs, als er even iets mis dreigde te gaan. De prachtige rode stola was speciaal 
voor de dienst ingekort door een gemeentelid.  
Verrassend was het vendelzwaaien na afloop van de dienst op het grasveld vóór 
de kerk. Voor mij de eerste keer dat ik kennis maakte met een 
schuttersvereniging. Het maakt nieuwsgierig naar meer. 
Heel hartelijk dank aan alle mensen uit de kerkenraad en uit de gemeente, die er 
een prachtige dag van hebben gemaakt! 
 

Liturgie en betekenis 
Elke kerkdienst verloopt volgens een vaste volgorde. Dat noemen we ook wel: 
orde van dienst of liturgie. Waarom doen we het eigenlijk zo? En waar komt dat 
vandaan? Waarom bedenken we niet spontaan op het moment zelf hoe en wat 
we doen? De liturgie, zoals wij die meestal volgen, gaat terug op de reformatie, 
de voor-reformatorische rooms-katholieke kerk en uiteindelijk ook het Jodendom. 
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In ´SAMEN´ wil ik de komende tijd steeds één onderdeel van de liturgie eruit 
lichten. Deze editie van ´SAMEN´ is dat ´Onze Hulp´. 
 

Onze Hulp 
Sommigen van u kunnen de woorden van het Onze Hulp wel dromen: ´Onze 
hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft…´ Waar 
komen die woorden vandaan? 
De woorden komen uit Psalm 124, een psalm van koning David, een 
pelgrimslied om op weg naar Jeruzalem te bidden en zingen. De reis naar 
Jeruzalem was een reis vol gevaren. David vertelt hoe God hem redde toen hij 
klem zat. Het water stond hem aan de lippen en dreigde hem mee te sleuren. 
Maar God hielp hem. Als een vogeltje kon hij ontsnappen uit het net. 
Slotwoorden van deze psalm zijn: ´Onze Hulp is in de naam van de Heer…´  
Het is ook vandaag een bittere werkelijkheid voor mensen, dat je klem kan raken 
in je leven, dat je in een situatie kan belanden, dat het water je aan de lippen 
staat. Van zelfredzaamheid wordt in onze tijd hoog opgegeven: je moet zo lang 
mogelijk zelfstandig zijn, zelf de regie houden over je leven. Zo is de zorg aan 
ouderen en mensen met een beperking ook ingericht in ons land. Maar de 
keerzijde van dit streven naar zelfredzaamheid is, dat we vergeten, dat we als 
mens gebouwd zijn op samen leven, hulp en omzien naar elkaar. Geloof is 
volgens de theoloog Schleiermacher een ´schlechthinniges 
Abhängigkeitsgefühl´, een puur afhankelijkheidsgevoel naar God. We zijn als 
mens aangewezen op God in al ons doen en laten. Juist als we onze kerkdienst 
beginnen, op de drempel van Gods huis, beseffen we hoezeer wij mensen Gods 
hulp nodig hebben. ´De Heer is mijn hulp, de Heer is onze hulp´ zegt David en 
zeggen we hem na. 
Hoe komen deze woorden van David terecht in de liturgie? Lang geleden, rond 
900 na Christus, sprak de priester het Onze Hulp uit vóór de kerkdienst in de 
sacristie. Rond 1000 na Christus komt het Onze Hulp in de hoofddienst terecht. 
De reformatie heeft die woorden van het Onze Hulp aan het begin van de 
kerkdienst laten staan. 
 

Waar vergadert de synode eigenlijk over? 
Voor veel mensen is wel bekend dat de synode veel vergadert. Minder bekend is 
waar over vergaderd wordt. Het beeld is vaak, dat het gaat om kerkordelijke 
zaken. Graag licht ik in ´Samen´ de komende maanden telkens een agendapunt, 
dat besproken wordt op de synode, eruit. Een onderwerp, dat dit najaar op de 
agenda van de synode staat, is: ´De veilige kerk´. Het woord veilig doet 
misschien denken aan beveiliging. Ook kan het associaties oproepen met 
brandveilig of verkeersveilig. Het gaat echter bij ´de veilige kerk´ om iets anders: 
de kerk als een veilige plek waar mensen elkaar kunnen vertrouwen.  
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Bij wijze van toelichting een stukje dat ik verkort heb overgenomen van de site 
van de landelijke kerk: 
Ds. Jan van der Wolf van de werkgroep Veilige kerk van de protestantse kerken 
Amsterdam schrijft: ´Bij veilig kerk-zijn gaat het niet alleen over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag maar ook over bijvoorbeeld intimidatie, omgaan met 
geld en pesten. In de kerk rot behandeld worden is iets anders dan een nare 
ervaring hebben bij de bakker. Misschien lopen mensen vaak de grootste 
kwetsuren op in de kerkelijke gemeente, omdat ze het daar het minst 
verwachten. En omdat het wat doet met je geloofsvertrouwen. En dan hebben 
we ook nog niet geleerd erover te praten.´ De algemene kerkenraad van de 
Protestantse Kerk Amsterdam koos voor een preventieplan: er kwam een 
gedragscode en er werden twee vertrouwenspersonen benoemd, een interne en 
een externe. Verder heeft elke wijk en heeft elk werkonderdeel van de PKA nu 
een contactpersoon veilige kerk. Die contactpersonen hebben de rol van 
ambassadeur. Van der Wolf organiseerde samen met de jeugdcoördinator en de 
interne vertrouwenspersoon drie bijeenkomsten met deze contactpersonen. ´Dat 
waren heel goede bijeenkomsten. Men ging zien hoe belangrijk het is om werk te 
maken van een veilige kerk en raakte daarvoor enthousiast. We hebben 
rollenspellen gedaan, onder andere over wat je doet, als iemand zich meldt met 
een kwestie. De contactpersonen hebben als taak om te informeren over veilige 
kerk en het gesprek hierover te stimuleren, bijvoorbeeld onder de pastoraal 
medewerkers of de vrijwilligers in het jeugdwerk.´ De contactpersonen hebben 
ook de taak om het onderwerp veilige kerk op de agenda te houden. Van der 
Wolf: ´Je bent er niet met een eenmalige actie en bespreking. Het gaat om 
bewustwording, en dat vraagt tijd. Maak ‘veilige kerk’, maak vertrouwen en 
betrouwbaar zijn, eens het thema in een gespreksgroep of bij andere 
activiteiten.´ In alle wijkkerken van de PKA zijn inmiddels folders en posters te 
vinden over het thema Veilige kerk, met onder meer de gedragscode en 
informatie over de vertrouwenspersonen. Nu al blijkt er behoefte aan gesprekken 
met een vertrouwenspersoon.  
Een volgende ´SAMEN´ licht ik een ander agendapunt van de synode nader toe. 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 

Rondom de kerkenraad 

Een nieuw begin  
In juni waren het nog aankondigingen. Inmiddels liggen een aantal 
gebeurtenissen achter ons en hebben we een nieuw begin gemaakt. We hebben 
afscheid genomen van ds. Joop Mol in een zeer goed bezochte, geïnspireerde 
dienst met een bewogen afscheid na de dienst. Vervolgens de startzondag 
waarin alle groepen hebben verteld, iedereen op eigen wijze, wat zij doen, met 
soms direct een uitnodiging voor ds. Rosemarie van der Hucht. En dan natuurlijk 
de intrededienst in onze kerk. “ ‘t Kon net” . Het was fijn dat de viering aan de 
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Torenstraat 10 gehouden kon worden. Dit brengt iets extra’s met zich mee. Een 
dienst waarmee ds. Rosemarie van der Hucht zichtbaar haar werk is begonnen. 
Een dienst waarin we als gemeente hebben laten merken dat wij haar zullen 
ondersteunen. Het is uiteraard een wisselwerking tussen gemeente en predikant. 
Als gemeente hebben wij de ondersteuning, de bezieling en de geestelijke 
leiding van de predikant nodig. De predikant heeft echter ook de hulp van de 
gemeente nodig. Dus u kunt allen meehelpen. Zo’n dienst heeft voorbereiding 
nodig. Onze dank aan allen die vooraf, tijdens en na de dienst zich hebben 
ingezet. Soms door iets op te bouwen wat we niet hoefden te gebruiken omdat 
iedereen in de kerkzaal kon plaats nemen. Speciale dank aan alle koorleden die 
aan de dienst hebben meegewerkt en zo door de liederen hebben laten horen 
dat we met vertrouwen de toekomst in gaan. Wetende dat we ons mogen laten 
leiden door het Woord dat aan ons is toevertrouwd.  
En dan werkte het weer ook nog eens volop mee, zodat we in de zon naar het 
vendelzwaaien mochten kijken en konden napraten over en nagenieten van de 
viering, op het gras naast de kerk.  
 
Vervolgens begint het werk dan. Na 1 dag rust volgde in september direct een 
viering bij het Triduüm, kerkenraadvergadering, taakgroep eredienst, 
bijeenkomst moderamina van de Liemers en nog meer. U begrijpt het al. 
Iedereen doet een beroep op onze predikant. Dat mag en dat is goed zolang u er 
begrip voor heeft dat niet alles kan en het zeker niet alles direct mogelijk is. We 
hebben nu eenmaal een predikant met een aanstelling van 40%. Dat heeft 
voordelen en nadelen. U weet dat we hierdoor financieel “ gezond” zijn. Daar 
staat tegenover dat het zijn beperkingen heeft. 
 

Morning Has Broken 

De ochtend is begonnen, net alsof het de eerste 

ochtend is 

De merel heeft gesproken, alsof hij de eerste vogel is 

Loof het zingen, loof de ochtend 

Loof hen, die als nieuw uit de aarde ontspringen 

 

Het zonlicht is van mij, de ochtend is van mij 

Geboren uit hetzelfde licht als wat in de Tuin van Eden speelde 

Prijs met blijdschap, prijs elke ochtend 

God heeft opnieuw een dag gemaakt 
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Terwijl onze gemeente net een nieuwe predikant heeft, gaat de gemeente 
Westervoort nu starten met het zoeken naar een nieuwe predikant als gevolg 
van het vertrek van ds. Hiemstra naar Arnhem per 1 oktober 2019. Op de 
bijeenkomst van de moderamina van de Liemers op 23 september, was ds. 
Hiemstra voor het laatst aanwezig. Het is ongeveer 1 jaar na het tekenen van de 
intentieverklaring voor samenwerking in de Liemers. We hebben een 
intentieverklaring getekend met alle Liemerse gemeenten: Westervoort, Duiven, 
Zevenaar, Rijnwaarden, Lathum/Giesbeek en Didam in het najaar van 2018. 
Deze verklaring was bewust voor een korte tijd afgesproken en zal eenmalig met 
klein jaar verlengd worden. In de afgelopen periode is er op een aantal gebieden 
samenwerking gestart of verkend. Het kernteam speelt daarbij een belangrijke 
rol. Zij coördineren en zorgen voor de verbinding tussen de gemeentes. In de 
bijdrage van Jan Wes kunt u hierover meer lezen. In februari zullen we op het 
volgende overleg concreter ingaan op welke samenwerkingsmogelijkheden en 
vormen er zijn en hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen gaan zien. Eén van de 
uitgangspunten die hierbij van belang is, is dat zo lang mogelijk, in alle 
gemeentes, de bestaande vierplekken gehandhaafd blijven. Dus dat zal 
voorlopig niet veranderen, maar we moeten wel nagaan wat er dan wel 
veranderd kan worden en ook waar we in de toekomst naar toegaan. U merkt 
het, ook hier staan we aan een nieuw begin!  
 

 Johan Boelee 

 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

13 oktober – Wereldvoedseldag: Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia 
In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en zware criminaliteit 
jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus 
project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een 
kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er 
opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden 
met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de Colombiaanse 
stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 
180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun 
leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 
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3 november – Collecte Kerk in Actie (Najaarszending) 
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia 
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De 
theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief 
goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet 
alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij 
hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook 
onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, 
klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les 
van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en 
Marike Blok.  
 
10 november – Collecte Dorpskerken 
Steun voor kleine kerkgemeenschappen 
'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen 
kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken 
om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. 
Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te 
behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een 
voedselbank of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er 
gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen. Want soms ontbreken 
voldoende menskracht en middelen om een kerk van en voor het dorp te zijn. De 
Protestantse Kerk helpt plaatselijke gemeenten om dorp en kerk aan elkaar te 
verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendige vindplaatsen van geloof, 
hoop en liefde te laten zijn?' 
 
24 november – Collecte Pastoraat 
Eenzaamheid draaglijk maken 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke 
gemeenten. 
In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te 
gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke 
initiatieven van harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week 
tegen Eenzaamheid. Ook bieden we informatie, materialen en tips aan. 
Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te 
zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en 
samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen 
én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van 
de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op 
waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente 
draagkracht aangeboord worden. 
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Opbrengst collecten in augustus 
 

04 augustus Algemeen diaconaal werk € 43,02 
  Werk in eigen gemeente € 41,90 
 
11 augustus Steun kerken in Syrië (avondmaal) € 28,20 
   Kerk in Actie (werelddiaconaat) € 26,45 
  Werk in eigen gemeente € 22,35 
 
18 augustus Algemeen diaconaal werk € 89,50 
  Werk in eigen gemeente € 72,25 
 
25 augustus Stichting Hakuna Matata € 59,59 
  Werk in eigen gemeente € 26,40 

 

Opbrengst collecten in september 
 

01 september Missionair werk € 165,12 
  Werk in eigen gemeente € 132,42 
 
08 september Steun kerken in Syrië (avondmaal) € 66,00 
  Jeugdwerk (JOP) € 44,69 
  Werk in eigen gemeente € 33,75 
 
15 september Kerk in Actie (zending) € 57,11 
  Werk in eigen gemeente € 48,16 
 
22 september Vredeswerk € 36,51 
  Werk in eigen gemeente € 26,30 
 
29 september Kerk in Actie (werelddiaconaat) € 82,60 
  Werk in eigen gemeente € 47,60 

 
 

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

 
Wim Kooijman 
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Werkgroep inzameling gelden 

Het betalingskenmerk 
Het automatisch en correct verwerken van financiële bijdragen is alleen mogelijk 
indien de betaling is voorzien van een geldig betalingskenmerk.  
Een betalingskenmerk, zoals o.a. afgedrukt op een acceptgirokaart, bestaat uit 
16 cijfers verdeeld in vier groepen van vier cijfers. Als voorbeeld: 8210 3294 
9010 8025 

 

Voor de Ledenregistratie van de PKN hebben deze cijfers de volgende 
betekenis: 

 

Positie Kenmerk 

1 Controlegetal  

2-8 Nummer waaronder u bent ingeschreven in de PKN administratie 

9 Laatste cijfer van het actiejaar van het fonds 

10-11 Termijn (maandnummer) 

12-16 Fondsnummer (Kerkbalans, Solidariteiskas of Eindejaarscollecte)  
 

De bijdrageadministrateur kan aan het betalingskenmerk dus exact zien wie 
wanneer betaald heeft en voor welke financiële actie. 
 
Geen of vage omschrijvingen als vb, bijdr, kb+verkeerd jaartal en dergelijke 
geven veel extra (uit-)zoekwerk.  
Een waar gebeurd voorbeeld: op een bankafschrift wordt vermeld dat meneer X 
een vb heeft overgemaakt naar de kerk. Meneer X komt echter niet voor in de 
ledenadministratie. Na lang zoeken blijkt dat de betaling van meneer X een 
bijdrage is voor de actie kerkbalans van zijn partner IJ, die onder haar 
meisjesnaam in de ledenadministratie staat vermeld. 

 

Voorop staat dat elke bijdrage voor de kerk natuurlijk van harte welkom is. 
Zonder geld geen kerk. 
Maar wij stellen het erg op prijs als u ons een handje wilt helpen. 
 
Dus graag bij elke overboeking het meest recente betalingskenmerk vermelden 
dat behoort bij de desbetreffende financiële actie.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Solidariteitskas 2019 
Stand 9/9/2019 
Aantal aanschrijvingen: 345 
Ontvangen: € 1.710,-- 
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In september is een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die nog niet 
gereageerd hebben op het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te geven voor de 
solidariteitskas.  
 
Kerkbalans 2019 
Stand 9/9/2019 
Toegezegd: € 39.410,-- 
Ontvangen: € 29.592,-  

 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen/Kerk in Actie 

Voedselbank 
Tijdens de kerkdienst van 17 november a.s. zal er weer gecollecteerd worden 
voor de Voedselbank van de gemeente Montferland. Het aantal uitgiftes van 
voedselpakketten loopt een beetje terug in vergelijking met vorig jaar.  
Vorig jaar waren er in Montferland nog 63 gezinnen die gebruik maakten van een 
voedselpakket en op dit moment zijn er nog 57 gezinnen. Er maken 94 
volwassenen gebruik van de Voedselbank en hierbij zijn in totaal 46 kinderen 
betrokken. 
De Voedselbank Montferland heeft het initiatief genomen om i.v.m. het 10-jarig 
bestaan, samen met een aantal organisaties en kerken, in oktober een brochure 
uit te geven met een verhaal over de organisaties waar mensen met financiële 
problemen aan kunnen kloppen. 
De koelbus van de Voedselbank is bij een ongeluk betrokken geweest en is 
Total-Loss verklaard. Onze chauffeur en bijrijder zijn er relatief goed vanaf 
gekomen. De aanschaf van een andere koelbus kost uiteraard weer het nodige 
geld. 
De Stichting Groentetuin heeft het afgelopen jaar voor de Voedselbank weer 
kwalitatief goede groenten geleverd. Hier zijn ook een 12-tal vrijwilligers 
werkzaam die zorgen voor het onkruidvrij houden en oogsten van verse 
groenten.  
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst wordt 
verdubbeld! 
 

Nees Biemond  
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 19 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Gemeenteavond met Indische maaltijd ten bate van het 
project: Syrische kerken als Bakens van Hoop ” 

 
De werkgroep Kerk in Actie en de Diaconie hebben samen met u als gemeente 
ons ingezet voor Noodhulp voor Syrische kerken als Bakens van Hoop. Op 
verschillende manieren hebben we met elkaar dit 
project gesteund: collectes bij het Heilig 
Avondmaal, enkele collectes door het jaar heen 
en maandelijkse verkoop van zelfgemaakt gebak 
bij de koffie na de kerkdienst. Omdat we het 
project Syrië aan het eind van dit jaar gaan 
beëindigen, willen wij nog 1 maal extra aandacht 
besteden aan dit project door het saldo met een 
flink bedrag te verhogen. We organiseren een overheerlijke Indische maaltijd 
voor ons allen als gemeente. Deze maaltijd zal gehouden worden op dinsdag 26 
november 2019 om 18.00 uur in ons kerkgebouw. De kosten voor deze maaltijd 
zijn minimaal € 17,50 (inclusief 2 consumpties). U mag natuurlijk ook meer 
geven! U kunt zich opgeven d.m.v. een intekenlijst die vanaf zondag 6 oktober 
2019 op het prikbord bij de koffieruimte zal hangen. Komt u ook?? 
Opgeven is verplicht!!!   Vol is vol!!  

  
 

Werkgroep Kerk in Actie, Antoinette Makkinga 

 

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten enz. 
In 2018 zijn er weer dozen vol postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes 
ingezameld. Na sortering is dit verkocht op beurzen voor verzamelaars en 
handelaars. De opbrengst was in totaal € 28.969,-. Een prachtig bedrag! 
Een ansichtkaart is een enkele kaart met een afbeelding van een stad, dorp, 
brug, molen enz. en kunnen liefst met postzegel ingeleverd worden. Eigen 
gemaakte kaarten zijn ook welkom. Alle dubbele kaarten die in een envelop 
verzonden worden zijn oud papier en hebben geen waarde. 

Oude mobieltjes, cartridges en toners 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. 
Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Kerk in Actie 
ontvangt voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. 

http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
http://www.recetassinlactosa.com/wok-fideos-chinos-con-gambas-noodles/
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Ook buitenlands en oud Nederlands geld kan ingeleverd worden. 
Er staan in de hal naast de ingang doosjes waar bovengenoemde spullen 
ingeleverd kunnen worden. De ontvangstcommissie op zondag wil u vast de 
juiste doos aanwijzen om uw spullen in te doen. 
 
De opbrengst komt ten goede aan het Zendingswerk van Kerk in Actie. 
 

Nees Biemond 
 

Bijbelzondag op 27 oktober 2019  
Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Samen willen we deze dag extra 
stilstaan bij de Bijbel. Ergens las ik 'de Bijbel is de adem van God', maar is het 
ook niet de bron waaruit we steeds weer putten om God beter te leren kennen 
en ons geloof te vernieuwen en te verlevendigen? Dan wordt het toch hoog tijd 
om ook in Didam een Bijbelzondag te houden en wel als een soort verjaardag 
van de Bijbel. Ook het feit dat wereldwijd nog steeds volkeren er naar uitzien om 
ook Bijbels te kunnen lezen in hun eigen taal. Daar wordt dan ook hard aan 
gewerkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Om aan die diverse verzoeken te voldoen is er natuurlijk geld nodig. Er zijn 
plekken op onze aarde waar mensen door het lezen van de Bijbel veranderen 
ten goede. Waar eerst haat en nijd was, gaat men nu anders met elkaar om. Dat 
lijkt een sprookje, maar het is geconstateerd door mensen die dat zelf hebben 
zien gebeuren. U begrijpt het natuurlijk wel dat er op Bijbelzondag daarom ook 
een collecte gehouden zal worden voor de vertaling en verspreiding van die 
Bijbels. Van harte aanbevolen! 
 

Dini Luitwieler, mede namens de Taakgroep Eredienst 
 

Allerzielen 
 

Op Allerzielen, zondag 3 november a.s. herdenken wij tijdens de kerkdienst de 
gemeenteleden die overleden zijn in de periode november 2018 - november 
2019. 
Ook voor u bestaat de mogelijkheid een naam van een dierbare aan te dragen. 
Deze naam zal tijdens de plechtigheid genoemd worden. 
 
Namen kunt u doorgeven aan: 
Anneke Dienske (scriba Prot. gemeente Didam). 
Tel: 0316-525884, mob: 0649655492, of per e-mail: johannadienske@gmail.com 

 

  

mailto:johannadienske@gmail.com
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Inloopkring Meulenvelden 
Heeft u behoefte aan een goed 
gesprek en ontmoeting met 
anderen? U bent van harte 
welkom bij de maandelijkse 
inloopkring voor senioren in 
Meulenvelden. Onder het genot 
van een kop koffie of thee gaan we in gesprek over uiteenlopende 
(geloofs)onderwerpen. Dit wisselen we af met het zingen van liederen uit het 
liedboek of de Johannes de Heer zangbundel. Hierbij worden we muzikaal 
begeleid op de piano en op de fluit door Ellen Geven, Melitta van der Vliet en 
Renate van Pelt. Bewoners van Meulenvelden kunnen, desgewenst, opgehaald 
worden door één van onze vrijwilligers: Riet Kooij, Nel Blom of Arja de Kroon. 
Woont u buiten Meulenvelden en wilt u graag opgehaald worden, dan kunt u 
contact opnemen met Riet Kooij. Zij zorgt dan voor vervoer. 
De komende ontmoetingen tot het einde van dit jaar zijn gepland op woensdag 
23 oktober, 20 november en 18 december, ’s ochtends van 10.30 tot 11.30 uur. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Riet Kooij tel. 0316-223380 
 

Meinie Visser, kerkelijk werker 
 

Samenwerking Protestantse Gemeenten in de Liemers 
 
Het kernteam van de samenwerkende gemeenten heeft op 23 september jl. de 
moderamina van kerkenraden geïnformeerd over de huidige stand van zaken 
n.a.v. van het afgesproken werkplan. 
Eerste punt is elkaar leren kennen. Onlangs was er een dag voor alle 
kerkenraadsleden om elkaar te leren kennen. Ondertussen hebben 
kerkrentmeesters, diakenen en predikanten elkaar al enkele keren ontmoet. 
Kerkrentmeesters hebben vooral gesproken over hoe kunnen we elkaar helpen 
waar het gaat om allerlei beheerszaken. Thema’s waren financiële 
administraties, controle jaarrekeningen, tarieven enz. Ook de vraag hoe in de 
toekomst om te gaan met het beheer van de protestantse begraafplaatsen is 
actueel. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
Predikanten en kerkelijk werkers gaan verder in gesprek over zaken als hoe 
pakken we nieuwe vormen van kerk zijn op, wel rekening houdend met de 
ouderen die de traditionele vorm van kerk willen behouden. Nieuwe vormen zijn 
het oprichten van een pioniersplek, een kliederkerk voor kinderen en ouders 
vooral ook gericht op mensen die niet zozeer betrokken zijn bij de kerk. Ook 
punten als liturgie, eredienst, pastoraat komen aan de orde. Uitgangspunt is hoe 
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e.e.a. vorm gegeven kan worden als we in de toekomst wellicht één protestantse 
gemeente zijn in de Liemers. 
Diakenen en leden van werkgroepen Kerk in Actie gaan aan de slag met het 
ondersteunen van één gezamenlijk project namelijk het opvangen van 
straatmeisjes in de hoofdstad van Ghana. Wij hebben met elkaar een 
streefbedrag afgesproken wat wij in de komende 2 tot 3 jaar denken te kunnen 
bijdragen. 
Ook de jeugd heeft de aandacht. Jongeren van Didam, Zevenaar en Lathum-
Giesbeek kwamen bij elkaar als jeugdkerk. Eenzelfde groep is in de Liemers 
waar jongeren uit Duiven en Westervoort samenkomen. Doel is dat in de loop 
van de tijd alle jongeren uit de gemeenten één jeugdkerk gaan vormen. 
De intentieverklaring met betrekking tot samenwerking loopt tot eind dit jaar. 
Afgesproken is dat deze verlengd wordt tot 30 juni 2020. Het kernteam zal een 
aantal scenario’s op papier zetten hoe we verder kunnen gaan met dit proces, 
een discussie hierover is gepland voor februari 2020. 

Jan Wes 
 

Inloopmiddag 
  
Even nog een geheugensteuntje voor de eerstvolgende inloopmiddag. 
De organisatoren zijn terug van vakantie en staan weer klaar om u te ontvangen 
op de eerstvolgende inloopmiddag op donderdag 17 oktober a.s. 
Dus wij hopen tot ziens. 
  

Jan Hagen 
 

Verslag Startzondag 
 
Wat was het weer een geslaagde dag, fantastisch georganiseerd door onze 
evenementencommissie. 
Een diepe buiging voor jullie. 
’s Morgens werden alle taak- en werkgroepen in onze gemeente door de leden 
gepresenteerd aan onze nieuwe dominee en dan realiseer je je hoeveel mensen 
in onze gemeente hun steentje bijdragen om onze kerkhuishouding draaiende te 
houden. Echt indrukwekkend. 
Hierna kregen we heerlijke soep en broodjes om daarna om 15.00 uur weer de 
kerk in te gaan  
Na de bevestiging door ds. Quik mochten we voor het eerst luisteren naar de 
verkondiging door dominee Rosemarie van der Hucht. Een heel mooie dienst en 
kunnen we zeggen dat we heel blij zijn met haar. We zullen aan elkaar moeten 
wennen, maar we weten zeker dat dit zal lukken. 
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Rosemarie, Gods zegen wensen we je toe en we hopen dat je een fijne tijd met 
ons tegemoet gaat. 
De dag werd afgesloten in de tuin, eerst met een vendelhulde ter ere van 
Rosemarie, waarna we nog een tijdlang gezellig met elkaar samen waren. 
 

Giny Hagen 
 

Triduüm wordt in 2020 ONTMOETINGSDAGEN 
Maandag 2 en dinsdag 3 september waren er weer de jaarlijkse Triduüm dagen. 
Volgend jaar zal dit ontmoetingsdagen gaan heten. 
Gezellig samen zijn bij Jan & Jan, als gezamenlijke geloofsgemeenschappen 
(RK en PKN) uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk. 
Voor 75- plussers, die als geloofsverwanten elkaar op een ontspannen manier 
willen ontmoeten. Samen luisteren naar elkaars verhalen uit de H. Schrift en 
daarbij respectvol omgaan met elkaars tradities. 
Het thema dit jaar was “AANDACHT MAAKT ALLES MOOIER”. 
Maandag werd de dag geopend met een eucharistieviering voorgegaan door 
pastor Ben Aarsen en diaken Theo Reuling ofs. 
Na de viering vertelde emeritus pastor Ben Aarsen een persoonlijke ervaring 
over wat aandacht met hem had gedaan. Bijzonder om dat te mogen delen met 
elkaar. 
Na de borrel was er een muzikaal optreden van “De kudde van Gudde”, 4 
zussen die op een gezellige manier ons vermaakten met bekende liedjes. De 
stemming kwam er al aardig in. Met de Mariaviering werd de eerste dag 
afgesloten. 
Dinsdag mocht de kersverse predikant dominee Rosemarie van der Hucht de 
dag openen met een viering. Haar overweging had als thema: “Gluren bij de 
buren”, wat mooi aansloot op het thema: Aandacht voor elkaar”. 
‘s Middags vermaakte de folkloristische dansgroep “de Dörsvlégels” ons 
optimaal. Vele voetjes kwamen van de vloer. Het werd erg gezellig. 
De dag werd afgesloten met het sluitingslof en ziekenzegen. 
Het waren weer twee fantastische ontmoetingsdagen zoals een enthousiaste 
gast het verwoordde: de ontmoetingsdagen waren voor mij echt ontmoeten, 
weerzien van mensen die ik in jaren niet meer gezien of gesproken had. Het was 
voor mij de eerste keer en voor mij echt AANDACHT VOOR ELKAAR, zo heb ik 
het ervaren. Koffie, thee, een drankje en alles erbij, die gezelligheid had ik niet 
willen missen. Ik ben zo blij dat ik het heb mogen mee maken. Hopelijk volgend 
jaar weer. Bedankt. 
Als werkgroep die deze dagen voorbereiden kijken wij terug op twee geweldige 
dagen, en dat al voor de 71ste keer. 
Er wordt alweer uitgekeken naar volgend jaar. De ontmoetingsdagen worden 
dan gehouden op 7 en 8 september. 



21 

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze dagen van werkgroep, chauffeurs, 
zangkoren, kosters, pastores, dominee: hartelijk dank. 
Namens de werkgroep: Agnes Huijbers en Dieneke Ros. 

 

 
 

GA!!  
         Je levensweg gaan 
         met 
         vallen en opstaan! 
De vakantieperiode ligt achter ons! 
Nu komt het erop aan 
hoe we de rest van het jaar 2019 invullen, 
te beginnen met de herfsttijd! 
Hoe geven we vorm aan deze 
nieuwe levensperiode? 
En ik denk aan Abram, 
als voor hem een nieuwe levenstijd begint. 
De Eeuwige zei: 
 GA, IK zal met je zijn! 
 GA, IK zal je zegenen! 
Die oproep heeft keer op keer  
een rol gespeeld in het leven van Abram, 
ja, van velen, 
van ieder van ons! 
Maar zeker ook in het leven van de gemeente! 
Het geldt voor Rosemarie met de gemeente. 
En als we al een keer uitglijden, 
dan toch: opstaan en gaan! 
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GA!  
Het speelde ook een grote rol 
in mijn leven! 
En we pakken nieuwe uitdagingen aan! 
Als enkeling, als gemeente! 
GAAN met vallen en opstaan 
als Abram, 
hemels licht tegemoet! 
GA, IK zal je zegenen! 
 
    Ergens moeten 
    uw handen 
    nog bezig zijn 
    te zorgen 
    dat ik niet 
    verloren ga! 
     Gerrit Achterberg 

 

Käti van Bergen 
 

All Together wordt tijdelijk projectkoor 
 
Inmiddels bestaat ons koor meer dan 10 jaar. 
10 jaar geleden begonnen wij als gospelkoor. 
Inmiddels is ons repertoire zeer veelzijdig 
geworden.  
Dit jubileum is voor ons de aanleiding om ieder 
die het leuk vindt een periode met ons mee te 
laten zingen. Omdat kerst een hoogtepunt in het 
jaar is willen we juist nu jongeren, mannen en 
vrouwen, met enige koorervaring in de 
gelegenheid stellen (tijdelijk) met ons mee te zingen.  
 
Vanaf 7 oktober, op de maandagavonden, van 20.00 uur tot 21.15 uur tot de 
uitvoering op zaterdag 21 december 19.00 uur in de Mariakerk in Didam, gaan 
wij Christmas Carols oefenen onder leiding van Trudi Boelee, in de kerkruimte 

van de PKN kerk aan de Torenstraat. 
 
Tevens zijn er extra repetities elke 
woensdagavond van 20.00- 22.00 uur op de 
5 woensdagen in oktober (de 
repetitieavonden van het oecumenisch 
koor) 
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Er zal eind november of in december een generale repetitie worden afgesproken 
in overleg met de zangers. 
 
Er wordt nog gekeken of we de Carolviering ook uitvoeren in de PKN kerk 
(mogelijk op 15 december) en evt. nog in Giesbeek in de RK kerk. 
 
Christmas Carols is van oorsprong een Engels gebruik, maar tegenwoordig 
worden Christmas Carols wereldwijd gezongen. 
Op het programma staan voornamelijk Engelstalige 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 vanaf 7 
oktober repeteren en/of neem contact op met Lies Beijer 
liesbeijerzijderlaan@gmail.com of Desiré Wenting 
desirewentingjansen@outlook.com of j.schlief@chello.nl  
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 Carolsongs kunnen gaan 
repeteren, 
 

Lies Beijer 

Personalia 

Bedankjes 
 
Heel hartelijk dank voor alle belangstelling door middel van lieve kaarten, 
telefoontjes en bezoeken na de operatie en tijdens mijn herstelperiode. Het heeft 
me heel erg goed gedaan 

Lieve groet, Riet Kooij-van der Leek 
 
 
Dank voor het mooie afscheid 
 
Met de komst van Rosemarie als voorganger van de Protestantse Gemeente 
van Didam, is er een einde gekomen aan meer dan twee jaar bijstand van mijn 
kant. Ik kan daar met voldoening op terug kijken. Heb een kerkgemeenschap 
leren kennen waarin nogal wat gemeenteleden zich volop inzetten op diverse 
terreinen. Dat is goed om te ervaren en dient tot wederzijdse inspiratie. 
Mooi was het dan ook dat er op 18 augustus een moment was om die ten einde 
gekomen samenwerking te markeren. Vele handen werden geschud en een kort 
woord werd er gesproken. Meer hoefde ook niet. Het is goed zo! 
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De krentenwegge in de vorm van een dominee met zwarte toga blijft 
gedenkwaardig en was smakelijk.  
Dan was er de bijdrage van kerkgangers voor een afscheidsgebaar. Dat werd 
het mooie bedrag van ruim € 220. Het college van kerkrentmeesters heeft dat 
aangevuld tot € 300. De diaconie deed er € 100 bij en wij hebben dat geheel 
verhoogd naar € 450. Die enveloppe met inhoud is aangeboden bij het 
Dierencentrum Doetinchem. Het krijgt met name een bestemming voor extra 
kosten aan medische ingrepen bij de opgevangen dieren. Die kunnen veelal niet 
uit het ter beschikking staande budget betaald worden. Een potje 'extra' kan daar 
in voorzien. Deze bijdrage komt daarbij goed van pas. 

 
 

Nogmaals dank voor alle ondervonden hartelijkheid en het ga u allen goed! 
 
Gods zegen wens ik de kerkgemeenschap aan de Torenstraat van harte toe. 
 

Joop Mol, Gaanderen 

Gevestigd 
 Dhr. N. Blij, Heeghstraat 42 

Verhuisd 
 Dhr. H. van den Dool, van Tesma 40 naar Hunneveldweg 12 in Zevenaar 

 Mevr. A. van der Velden-de Boer, van Terherne naar Iseldoks 203 in 
Doetinchem 

Vertrokken 
 Mevr. Y. Buunk, Holthuizerstraat 20a, naar Doetinchem 



25 

 Agenda 
13 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. J. Mol, Gaanderen 
17 okt 14.30 uur Inloopmiddag Torenstraat 
20 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - 
  mw. ds. G. Hallerdijk, Bredevoort 
27 okt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. R. van der Hucht 
03 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - mw. ds. R. van der Hucht 
   Gedachtenisdienst 
07 nov 15.30 uur Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
10 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel - ds. H.G.T. Günther, Deventer 
17 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. A. Hiemstra, Westervoort 
24 nov 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed - ds. W. ten Boom, Didam 
01 dec 10.00 uur 1e Advent - Dienst van Schrift en Tafel - 
  ds. J. Ek, Brummen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 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 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. 
V.d. Hucht 

Wanneer  16-10, 13-11, om 20:15 uur, in 2020: 15-1, 12-2 

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, 12-12, van 14:30-16:30 uur  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

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

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

Wanneer 6-11, 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 
lochernap@gmail.com 

  

 

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 
 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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