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Wat te doen bij 
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Voorwoord 

 

    Komst 
 
Heer, mijn God 
mag ik geloven 
dat uw naam 
‘Ik zal bij u zijn’ 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven? 
  
Mag ik geloven 
dat U ons leven binnenkomt 
zo klein en kwetsbaar, 
zo aards en afhankelijk 
als een pasgeboren kind? 
  

Mag ik geloven 
dat U tot ons komt 
als Vredevorst 
als Heelmeester en Raadsman, 
die zich laat noemen 
Immanuel, God-met-ons?  
  
Hoe kunnen wij U danken 
voor de komst van Jezus, 
de man van belofte, 
die ons leidt naar 
het land van belofte, 
geloofd zij uw Naam. 

 
                              Jaap Zijlstra 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 1 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020 

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

 

01 december – 1e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : Jan / Pieter Jan 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 2:1-5, Matteüs 24:32-44 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 
05 december  
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

08 december – 2e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 11:1-10, Matteüs 3:1-12 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 

15 december – 3e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Poutsma, Didam 
Collecte : Stichting Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 35:1-10, Matteüs 11:2-11 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
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21 december  
15.30 uur : Kerstfeest in Meulenvelden, ds. J. Mol. Gaanderen 
 
 

22 december – 4e zondag van Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. W. Onderwaater, Aalten 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 7:10-17, Matteüs 1:18-25 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. de oecumenische zanggroep 
 

24 december – Kerstavond 
19.30 uur : Viering voor jong en oud, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel  
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7, Lucas 2:1-20 
 

25 december – Kerstmorgen 
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 - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14 

29 december – Zondag na Kerst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  mw. ds. S. Holsappel, Utrecht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3, Lucas 2:33-40 
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31 december – Oudejaarsavond 
19.30 uur : avondgebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Eindejaarscollecte (werk in eigen gemeente) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen :  
 

05 januari – Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 60:1-6, Matteüs 2:1-12 
 

12 januari – 1e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. L. den Besten, Zevenaar 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 42:1-7, Matteüs 3:13-17 
 
 

 Van de predikant 

Trekvogels 
Deze tijd van het jaar zie je vaak ganzen in groepen of in hun eentje in 
weilanden zitten of overvliegen. Gakkend vliegen ze in V-vorm naar het zuiden. 
Altijd weer verwonder ik me dat de trekvogels weten welke richting ze op moeten 
vliegen. Hebben wij mensen allerlei hulpmiddelen als we op reis gaan, Google 
Maps, landkaarten, ANWB-borden, trekvogels lijken feilloos de richting te weten. 
Bij studie naar trekvogels is gebleken dat zij deels vliegen op magnetische 
velden. Elk stukje land heeft zijn eigen magnetische veld en vogels kunnen dat  
in tegenstelling tot mensen registreren. Ze hebben er een zintuig voor. Ze zien 
aan de magnetische velden onder hen waar ze zijn, of ze kunnen rusten op die 
plek of dat ze nog even door moeten vliegen. 
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Uit studie is ook gebleken dat het in formatie vliegen een doel heeft. Degene die 
voorop vliegt geeft het tempo aan. Hij vliegt in de wind. De anderen in de V-vorm 
worden als het ware meegenomen door de opwaartse druk die de voorligger 
teweeg brengt bij het vliegen. Ze hebben het dus iets makkelijker dan de 
kopligger. Regelmatig wisselen ze van plek zodat een ander op kop vliegt. Ook 
hoor je ganzen vaak gakken. Ook dat heeft een doel. Het is een soort 
aanmoedigende kreet. Om het vol te houden. Om elkaar als groep te horen. En 
als er een gans bij is die het tempo niet kan volhouden en afdwaalt kan de roep 
van de andere ganzen hem weer bij de groep brengen. En soms kiest de groep 
om de zwakke schakel te helpen door samen in een weiland te rusten.  
Iemand vertelde me eens: zoals ganzen zo zou het ook in de kerk moeten zijn bij 
ambtsdragers: dat je in formatie vliegt en elkaar opvangt en aanmoedigt. Dat 
degene die op kop vliegt regelmatig wordt afgewisseld zodat niemand uitgeput 
raakt. Ik vind het een mooi beeld. 
 
In de kop van Overijssel is een ooievaarsstation waar ooievaars kunnen 
verblijven. Toen ik nog in Kuinre woonde, zag ik ze vaak overvliegen of op hun 
nest zitten, hun nek achterover in een paringsdans of klepperend. Ik kan tijden 
kijken naar ooievaars. De meeste ooievaars trekken in de herfst naar zuidelijke 
landen. Ik heb ze vaak gezien in Spanje en Portugal, hoog in een 
elektriciteitsmast, langs een snelweg. In Burgos, Spanje, hebben ooievaars 
bovenop een kerk hun nest gebouwd. ´Het is goed wonen in Gods huis´, lijken 
ze zo te vertellen. 
 
Wij mensen hebben wel wat weg van trekvogels. Ook wij zijn als mens 
onderweg. Naar een horizon, een land dat we nog niet kunnen zien van hier af. 
We zijn onderweg, ook samen met anderen. We moedigen elkaar aan met 
goede woorden, liederen over het land van vrede. We delen samen een droom 
van een toekomst waar het goed wonen zal zijn, Gods huis, waar zelfs de mus 
zijn woning vindt (Psalm 84). 

Ambulant predikant 
Sinds kort is er een nieuwe functie in de kerk bij gekomen. Naast de gewone 
gemeente-predikant en de interim-predikant, die als een trouble shooter in kan 
springen in gemeenten waar problemen zijn of moeilijke knopen moeten worden 
doorgehakt, is er nu ook de functie van ambulant predikant. Het woord ambulant 
betekent letterlijk rondtrekkend. Een ambulant predikant is een predikant die 
tijdens een vacatureperiode invalt in een gemeente en de belangrijkste 
werkzaamheden van de predikant overneemt. In tegenstelling tot een interim-
predikant komt hij niet in zwaar weer binnen, maar in een periode dat de 
gemeente geen eigen predikant heeft of hij valt in bij gemeentes waar de 
predikant ziek is of met zwangerschapsverlof. Sommigen noemen de ambulant 
predikant ook wel een uitzend-dominee.  
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Sinds 10 november ben ik aangesteld als ambulant predikant in de protestantse 
gemeente Westervoort. Deze gemeente is door het vertrek van Arjan Hiemstra 
vacant geworden. Ik werk daar voor 18 uur per week. Zodra de gemeente weer 
een eigen predikant heeft, trek ik me terug en kan ik in een andere gemeente 
worden ingezet. Een ambulant predikant is in tegenstelling tot een gemeente-
predikant in dienst van de landelijke kerk. Ik vind het fijn om daar waar nodig in 
te kunnen springen en pastor voor mensen te kunnen zijn, daar waar tijdelijk 
geen pastor is. 

Advent en Kerst 
Op 1 december is het alweer Eerste Advent. Het woord advent is een oud woord 
en komt uit het Latijn. Het betekent: naderbij komen, komst. We tellen de zondag 
af naar kerst, de geboorte van het Kind dat licht zal brengen in de nacht. De 
periode van Advent is een periode van afwachten maar ook reikhalzend uitzien, 
een periode van dromen van het licht dat komen gaat. In de winkels en bij 
tuincentra lijkt het al in november kerst te zijn. De Intratuin in Duiven trekt al 
weken lang met haar kerstshow vele duizenden mensen. Diep verankerd in het 
leven van veel mensen is het verlangen naar vrede, naar licht, naar 
verbondenheid met anderen in harmonie. 
 
Datzelfde verlangen doet mensen op weg gaan naar de kerk, voor een 
adventsviering, een Caroldienst, een kerstdienst. In de kerk mogen we geloven 
en vertrouwen dat het kind van Bethlehem licht en vrede brengt in deze wereld. 
Naar zijn komst zien we met Advent uit, zijn geboorte vieren we met Kerst. 
 
Op Kerstavond is er een viering voor jong en oud om 19.30 uur in onze 
protestantse kerk in Didam. Voorheen was er een kinderkerstfeest en een 
kerstnachtdienst beide op kerstavond. Deze twee zijn dit jaar samengevoegd tot 
één kerstviering voor jong en oud, met veel bekende kerstliederen, een aandeel 
van de kinderen en jongeren aan de dienst en een eenvoudige overdenking. 
Samen vieren we in de nacht de geboorte van het Kind dat licht brengt. 
 
Eerste kerstdag is er een feestelijke kerstdienst om 10.00 uur met de Cantorij en 
koor ´All Together´, beide onder leiding van Trudi Boelee. Samen vieren we als 
gemeente dat God klein werd om ons groot te maken, dat God mens werd om 
ons leven aan het licht te brengen. 

Uit de synode 
Voor veel functies is tegenwoordig een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig. 
Denk aan hen die werken met kinderen, of kwetsbare mensen. Als professional 
of als vrijwilliger. De synode van onze landelijke kerk heeft op de meest recente 
vergadering besloten dat voortaan ook binnen de kerk een VOG nodig is, voor 
allen die met kwetsbare mensen werken en voor hen die leidinggevende taken 
hebben. Niet alleen dus predikanten en kerkelijk werkers maar ook de 
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vrijwilligers en ambtsdragers binnen een kerkelijke gemeente. Het is nog even 
wennen dat we ook binnen onze kerk zo´n VOG verwachten. De synode heeft 
gemeend dat het belangrijk is om te werken aan een veilig klimaat binnen de 
kerk. Veel berichten over grensoverschrijdend gedrag binnen de r.-k. kerk maar 
ook binnen onze eigen kerk heeft mensen doen beseffen dat we ons als kerk 
voor bescherming van kwetsbaren moeten inzetten. Ook heeft de synode 
besloten dat er in elke gemeente of groep van gemeenten een 
vertrouwenspersoon wordt aangesteld, die daartoe een training heeft gevolgd. 

De Groet 
´Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus´ 
Deze woorden, ook wel de Groet genoemd, staan in bijna elke brief van de 
apostel Paulus. Je moet de groeten van God en van Jezus hebben, zo klinkt het 
bij Paulus. 
  
Als je in een kleine gemeenschap woont is het gebruikelijk om elkaar te groeten 
op straat. In een grotere gemeenschap, een grote plaats of stad is elkaar 
groeten op straat niet gebruikelijk. Maar als je ergens binnenkomt in een 
buurthuis of in een kerk dan kan het veel betekenen als mensen elkaar groeten; 
je wordt gezien, gehoord, je bent gekend. Elkaar groeten, aankijken of de hand 
geven is een warm gebaar. 
  
Zo op deze manier gebruikt Paulus deze woorden ook: gegroet namens God en 
namens Jezus zijn zoon. Je bent gehoord, gezien bij God, je bent gekend door 
Hem. Om die reden klinken deze oude woorden van Paulus ook aan het begin 
van de kerkdienst: als een warme handdruk van God: Hij ziet je, hoort je en kent 
je. De predikant tilt bij deze woorden van de groet de hand op naar de 
gemeente. Om die handdruk van God zichtbaar te maken. 
 
Op 3 november was het Zeg-eens-hoi-dag. Het is een reactie op de samenleving 
waarin mensen steeds meer langs elkaar heen leven en vereenzaming zichtbaar 
wordt. Heb oog voor elkaar, doe eens de moeite om iemand te groeten, die je 
tegen komt.  

ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 

Rondom de kerkenraad 

Richting kerst 
Voorbereidingen voor de kerst zijn volop in gang. U heeft al kunnen zien dat u 
een adventskrans kunt komen maken onder de inspirerende leiding van Janny 
Horjus en Trudi Boelee. Uiteraard zijn de koren al volop aan het oefenen voor de 
Kerst en de Caroldienst. Dit jaar is er één oecumenische Caroldienst in de 
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Mariakerk op zaterdagavond 21 december. Het is best goed om eens stil te 
staan bij hoeveel voorbereiding er nodig is voor zo’n 
dienst. Repeteren over een periode van 3 maanden, 
een generale repetitie en dan de viering waarin alles 
op zijn plaats moet vallen. We wensen alle zangers 
veel plezier bij de voorbereidingen en hopen dat de 
teksten en liederen ons allen mogen inspireren en 
tot ons mogen raken. 
 
Op kerstavond is er een viering voor jong en oud om 
19.30 uur in onze kerk. Voorheen was er een 
kinderkerstfeest en een kerstnachtdienst beide op 
kerstavond. Deze twee diensten zijn dit jaar 
samengevoegd tot één kerstviering voor jong èn 
oud, met veel bekende kerstliederen, een aandeel van de kinderen en jongeren 
aan de dienst en een eenvoudige overdenking. Samen vieren we in de nacht de 
geboorte van het Kind dat licht brengt. 
Als kerkenraad hebben we op de oktober kerkenraad de begroting CvK 2020 
goedgekeurd. Een bijzonder punt hierbij is dat ds. Rosemarie van der Hucht voor 
werkzaamheden in de Liemers 1 dag per maand extra werk mag verrichten. Ik 
kan me goed voorstellen dat u nu denkt “dat is ook niet veel”. Dan heeft u in 
zekere zin gelijk. Er zijn ruim 20 werkdagen in de maand.  Aan de andere kant is 
het aantal werkdagen van onze predikant net onder de 10 per maand. En dan 
kan 1 dag toch veel uitmaken. 
 
De vorige keer heb ik u gemeld dat de gemeente Westervoort vacant is 
geworden. Westervoort heeft  ds. Rosemarie van der Hucht gevraagd om een 
aantal taken voorlopig waar te nemen. Zij heeft hierin toegestemd. Met het oog 
op de wens tot verdere samenwerking in de Liemers is dit natuurlijk een prima 
ontwikkeling. 
 
Verder zijn in de eerder genoemde oktober vergadering avondmaalsrooster, 
rooster Meulenvelden en preekrooster 2020 goedgekeurd. Janny Horjus heeft 
het preekrooster toegelicht op de vergadering. Hiervan wil ik melden dat ds. 
Christa Klaver, ds. Diederik Van Loo en ds. Günther te kennen hebben gegeven 
niet meer beschikbaar te zijn. We zijn allen erkentelijk voor hun bijdragen in onze 
gemeenten. Er zullen volgend jaar ook een aantal voor ons nieuwe predikanten 
in onze gemeenten voorgaan. Dit zijn mw. ds. S. Holsappel uit Utrecht,  
ds. J. Quik uit Brummen en ds. D. Bos uit Doetinchem. We streven bij 
gastpredikanten naar een grote verscheidenheid. Als u op dit gebied wensen of 
“feedback” heeft, dan kunt u die altijd bij Janny Horjus aangeven. 

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

De begroting 
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2019 de begroting van 
het CvK voor 2020 goedgekeurd. Bij de begroting zit, naast een toelichting, ook 
een meerjarenraming en liquiditeitsprognose. 
De stukken liggen ter inzage in de consistorie op zondag 1 december en zondag 
8 december 2019. 

Jet de Lange 

Verkoop grond 
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Werkgroep Collecten 
 

Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
24 en 25 december – Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de 
vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. 
Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze 
bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan 
de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!  

Opbrengst collecten in oktober 
 

06 oktober  Steun kerken in Syrië (avondmaal) € 43,22 
   Kerk en Israël  € 33,80 
   Werk in de eigen gemeente  € 29,66 
 
13 oktober  Kerk in Actie – werelddiaconaat        €    104,55 
   Werk in de eigen gemeente  € 83,65 
 
20 oktober Werk in eigen gemeente (hfd coll) € 44,98 
  Werk in eigen gemeente  € 35,34 
 
27 oktober Nederlands Bijbelgenootschap  € 79,95 
  Werk in de eigen gemeente  € 52,67 

 

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 

Eindejaarscollecte 
 
Een goed Verhaal 
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel 
wordt verteld. Gods Woord is een bron van troost, bemoediging en inspiratie 
voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, 
omdat de Bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons eigen 
leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor 
ons dagelijkse leven. 
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Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten inspireren door de 
Bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal van Gods liefde voor mensen in onze 
activiteiten doorklinkt en ons in beweging zet om het te delen met mensen om 
ons heen.  
 
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals bijvoorbeeld 
gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk, mogelijk te 
maken, is er geld nodig. Daarom vragen we u aan het eind van het kalenderjaar 
om een extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en belangrijke werk 
kunnen voortzetten.  
 
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over 
via de acceptgirokaart die u medio december wordt aangereikt. 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. 
 

Wat is Kerkbalans? 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke 
Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische 
Broedergemeente. Al sinds 1973 werken 
kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een 
beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële 
bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. 
 
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook 
het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. 
Daarom is er de Actie Kerkbalans. 
 
Voor de campagne van 2020 is het thema ‘Geef voor je kerk’.  
De actieperiode is van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020. 
 
Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en 
blijven voor de mensen om ons heen. 
 
Kerkbalans 2019 
Stand 4/11/2019 
Toegezegd: € 39.410,-- 
Ontvangen: € 33.035,--   

Solidariteitskas 2019 
Stand 21/10/2019 
Aantal aanschrijvingen: 345 
Ontvangen: € 1.945,-- 

 
Wim Kooijman 
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Nieuws van het verjaardagfonds 
 
Op 13 oktober zijn de dames en heer van het verjaardagfonds weer samen 
geweest. Dit keer is er  €421,00  binnengekomen. 
De volgende keer dat we weer bij elkaar komen is 13 februari 2020. 
De bedoeling is dat we in 2020 het pleintje en beplanting voor het fietsenhok 
gaan aanpakken en we willen er iets moois van maken. 
 
Namens het CvK wil ik iedereen bedanken voor de bijdragen en ook de 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet. 

Gijs Blom 
 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 
 

Stichting Betuwe Wereldwijd 
 
Op 15 december 2019 is de collecte weer bestemd voor de Stichting Betuwe 
Wereldwijd. Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat uit inzameling, revisie, en 
verzending van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in 
ontwikkelingslanden, om mensen daar nieuwe kansen te bieden op een beter 
bestaan. 
 
Vorig jaar zijn een aantal naai- en breimachines verscheept naar Tanzania. 
Hiermee konden weer meer vrouwen aan de slag om prachtige textielproducten 
te maken, die verkocht konden worden.  
 
Voor een school in Zambia zijn machines en gereedschappen geleverd, zodat de 
school uitgebreid kon worden en meer leerlingen aangenomen konden worden 
om beroepsopleidingen te volgen. Er waren afgelopen jaar 220 nieuwe 
studenten aangenomen. Betuwe Wereldwijd heeft het met nieuwe computers 
mogelijk gemaakt dat iedere leerling op de computer kon leren werken. 
  
Naar Suriname werden 100 fietsen verstuurd naar een stichting die zich inzet 
voor jongvolwassenen met een beperking. Die stichting is direct van start 
gegaan met hun fietsenwerkplaats om de fietsen te verhuren of te repareren, 
waarmee ze inkomsten kunnen genereren. 
 
De naam BETUWE WERELDWIJD doet haar naam eer aan: De bestemmingen 
van het geld en de goederen worden WERELDWIJD ingezet. 
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Bij deze Stichting in Culemborg zijn vrijwilligers, arbeidsgehandicapten en 
asielzoekers werkzaam. De opbrengst wordt door de Diaconie verdubbeld. Wij 
bevelen deze collecte van harte bij u aan! 

Nees Biemond 

Collecte voor Het Passion Hummelo 

 
12 januari 2020 zal de collecte bestemd zijn voor Het Passion in Hummelo. Het 
Passion in Hummelo is een time-outvoorziening voor mensen die dakloos zijn of 
problemen hebben met verslaving. Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en 
thuislozen nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij 
krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een 
concreet vervolgtraject. Nabijheid is wat er wordt geboden. Vanuit een diaconaal 
hart, met steun van vrijwilligers en kerken. 70% van de daklozen die in Het 
Passion zijn opgevangen keert uiteindelijk niet naar de straat terug. Deze Time-
outvoorziening ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. 
 
Geef uw bijdrage voor deze dak- en thuisloze mensen. De Diaconie zal de 
opbrengst verdubbelen. 

Nees Biemond 

Afsluiting Heilig Avondmaal project 
 
‘SYRISCHE KERKEN ALS BAKENS VAN HOOP’ 
Eind dit jaar zal de Heilig Avondmaal collecte voor “Syrische kerken als Bakens 
van Hoop ‘ worden stopgezet. Hoeveel geld de maaltijd van 26 november 
opgebracht heeft was nog niet bekend op het moment dat het kerkblad gedrukt 
werd. Tijdens de avondmaalsviering van december zal voor de laatste keer 
gecollecteerd worden voor dit project. 
 
Hoewel de hevige strijdhaarden in grote delen van Syrië voorbij zijn, is de nood 
nog groot. Gebieden die eerst om veiligheidsredenen niet bereikbaar waren, zijn 
dat nu wel. Er is een grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, onderwijs, 
gezondheidszorg en psychische zorg. De hulp is voor hen die gebleven zijn, 
maar ook voor hen die terugkomen. Van de inwoners die naar het buitenland 
gevlucht zijn, keerden er tot nu toe ongeveer 100.000 terug. Ze treffen bij 
terugkeer veel verwoesting aan. 
 
Tijdens de maaltijd werd een film getoond van de directeur van Kerk in Actie, 
Jurjen de Groot, die reisde voor het programma Met hart en ziel naar Syrië, om 
met eigen ogen te zien hoe de kerk in een verwoest land werkt aan herstel. In 
Homs zag hij hoe de kruizen letterlijk van het altaar geslagen waren. “De priester 
verteld met een gebroken kruis in zijn handen hoe hij hoopte dat ze het kruis op 
een dag weer zouden oprichten boven de ingang. Want het kruis is het hart van 
het evangelie. Het is misschien maar een stuk hout, maar er zit zoveel symboliek 
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achter”. Als de kerk hersteld is, keren gemeenteleden hopelijk terug en kan de 
gemeente weer opgebouwd worden. Herstel van de kerk betekent herstel van de 
samenleving en hoop voor de toekomst. 
 
Wij bedanken onze gemeenteleden die de afgelopen 2,5 jaar financieel hebben 
bijgedragen aan het project voor Syrië. 
 

Diaconie & Werkgroep Kerk in Actie, 
Nees Biemond / Antoinette Makkinga 

 
 

Nieuw project 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Op 1 januari 2020 wordt er door de Diaconie en Werkgroep Kerk in Actie, in 
samenwerking met de Liemerse PKN-gemeenten, een nieuw project opgestart 
om geld in te zamelen tijdens de Heilig Avondmaalvieringen en andere 
activiteiten die nog worden georganiseerd in 2020. 
 
In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie  
AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen 
terug te keren naar hun 
oorspronkelijke dorpen om een 
nieuw bestaan op te bouwen.  
 
In de hoofdstad Accra leven 
25.000 kinderen op straat. In 
het opvangcentrum Lifeline 
kunnen ieder jaar honderd 
meisjes terecht. Jongere 
meisjes kunnen weer naar 
school gaan. Oudere meisjes 
kunnen een beroepsopleiding 
volgen. Een enthousiast en 
deskundig team van docenten 
en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes 
maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook 
krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie 
door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. 
   
Volgend jaar wordt een medewerker van Kerk in Actie uitgezonden naar Ghana, 
zodat wij van tijd tot tijd feedback kunnen ontvangen van de ontwikkelingen in 
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Accra. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden via het Kerkblad 
SAMEN. 
 
Geef straatmeisjes een nieuwe kans! 
 

Diaconie & Werkgroep Kerk in Actie, 
Nees Biemond 

 

Oogstbakjes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 12 oktober 2019 hebben een aantal enthousiaste dames van uw 
aangereikte fruit weer 28 mooie bakjes gemaakt voor de dankdag voor Gewas 
en Arbeid op zondag 13 oktober. Terwijl Herman Makkinga in de kerkzaal 2 
tableaus maakte.  
 
Deze fruitbakjes voor gemeenteleden is een gezamenlijk project van ons 
allemaal. Jammer dat er zondag dan bakjes blijven staan.  
 
De Werkgroep Kerk in Actie dankt u allen voor het brengen van mooi fruit, dankt 
Roely Talens voor het maken van leuke potjes jam en dankt de dames en 
Herman voor het maken van de bakjes en de tableaus in de kerk. We hebben 
weer veel gemeenteleden blij gemaakt met zo’n mooi, opgemaakt fruitbakje. 
Dames: Corry, Garry, Lucy, Ellen, Nel, Dinie, Renate en de gevers, Hartelijk 
Dank! 
 

Namens de Werkgroep Kerk in Actie, 
Antoinette Makkinga 

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Van het pastoraat 
 
Het najaar is een intensieve periode voor het pastoraat. Voor en achter de 
schermen zijn mensen met elkaar en voor elkaar bezig. Samen met de diaconie 
en met de hulp van u allemaal hebben we na de oogstdienst weer een heel 
aantal gemeenteleden in de vorm van een fruitbakje laten weten dat ze niet 
vergeten zijn, maar erbij horen. Daarna volgde de gedachtenisdienst rond 
Allerzielen. Telkens weer een indrukwekkende dienst, samen noemen we de 
namen, hardop of in stilte, van hen die we liefhebben en die ons zijn 
voorgegaan. En dan een kaars voor hen aan te steken is velen tot troost. 
 
Het leven gaat door, soms met vreugde, soms met verdriet. Ook in onze 
gemeenschap kregen mensen met verlies te maken of met slecht nieuws over 
hun gezondheid of men moet in spanning afwachten hoe het nu verder gaat. 
Gelukkig waren er ook momenten van vreugde en grote dankbaarheid om wat 
we mogen ontvangen. In vreugde en verdriet mogen wij elkaar nabij zijn. 
  
Wij als pastoraal team hoeven het gelukkig niet alleen te doen, we ontvangen 
ook veel signalen dat gemeenteleden naar elkaar omkijken en regelmatig 
worden wij “getipt” dat iemand aandacht behoeft. 
 
Mevrouw Herma ten Brinke heeft helaas besloten te stoppen met haar werk als 
pastoraal medewerker. We vinden het heel jammer dat Herma er na zoveel jaren 
mee stopt, maar we begrijpen en respecteren haar beslissing. Namens ons 
allemaal van harte bedankt voor je inzet! 
 
Mocht u mensen weten die u geschikt acht of wilt u het zelf proberen, aarzel niet 
om eens contact op te nemen met één van de leden van het team of met 
ondergetekende. We zoeken geen theologisch onderlegde praters, maar 
mensen die een goed gesprek van hart tot hart niet uit de weg gaan en mensen 
een luisterend oor willen bieden maar ook eerlijk durven zeggen dat ze ook 
weleens twijfelen of het niet zeker weten. 
  
De zondagse bloemen in de eredienst nemen maar een bescheiden plekje in, 
ook de mededeling naar wie ze gaan is maar een klein onderdeel. Echter de 
uitwerking is heel groot. Telkens weer ervaren we hoe belangrijk zo’n bloemetje 
kan zijn voor mensen die net even wat aandacht nodig hebben; een sprekend 
gebaar: we denken aan je, we leven met je mee. We zijn terughoudend met de 
mededelingen. Soms zullen we geen reden noemen, soms zullen we zelfs 
helemaal niet vermelden wie de bloemen krijgt. Ook hebben we besloten niet 
meer de naam te noemen van degene die de bloemen wegbrengt. In sommige 
gevallen zullen we vragen of iemand in de kerk de bloemen weg wil brengen. Dit 
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brengt tot uitdrukking dat de bloemen namens ons allemaal zijn, de gemeente 
van Christus, zoals verzameld in de kerk aan de Torenstraat. 
  
Nu hoop ik niet te somber te klinken, want zo voelen we ons als pastoraal team 
zeer zeker niet. We weten ons geholpen en gedragen door de gebeden van 
velen en gaan welgemoed op weg naar Advent en Kerst. 
 
Met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 

Adventvespers 2019 
 
De Oecumenische Werkgroep organiseert dit jaar weer de Adventsvespers.  
Medewerking verleent  het Oecumenisch koor o.l.v. Trudi Boelee. 
Dit jaar is ons thema: Keerpunt in (jouw) geschiedenis. 
 
Al pratend met elkaar kwamen er 3 woorden naar voren die naar ons inzien 
belangrijk zijn om tot een Keerpunt ( Kerstmis) te komen;  
De woorden : Vertrouwen, Loslaten, Overgave.  
Deze thema’s zijn niet los van elkaar te zien in het proces naar het Keerpunt toe. 
In de komende vier weken van de Advent zal in elke Vesper elk thema centraal 
staan en in Bijbelteksten, de overweging en de liederen verder worden 
uitgediept. 
 
Wij heten u van harte welkom in dit half uur.  
De Vespers beginnen om 17.00u.  
Plaats: Protestanse Kerk, Torenstraat te Didam.  
Data: Zondag 1 december “Vertrouwen”. 
  Zondag 8 december “Loslaten” 
  Zondag 15 december “Overgave” 
  Zondag 22 december “Keerpunt” 
 
Namens de Oecumenische Werkgroep, 
 

Ben Aarsen, pastor. Trudi Boelee, Sandra Korte,  
Dieneke Ros, Feike Tiel Groenestege 

 
 

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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Christmas Carols 
 
 

 
 
 

Projectkoor All Together and Friends zingen Christmas 
Carols tijdens de viering van 21 december 2019 

Dit jaar hebben we een groot aantal nieuwe zangers/zangeressen mogen 
verwelkomen in ons projectkoor en zijn we al een paar maanden samen 

vol enthousiasme op weg naar de Christmas Carol viering op 21 
december (Mariakerk Didam: 19.00 uur) 2019. Er worden bijzonder 

mooie Carols ingestudeerd en graag maken wij u, het publiek, de 
gemeente, deelgenoot van deze eeuwen oude Engelse traditie op weg 

naar Kerstmis 2019. Dus noteer bovenstaande datum in uw agenda. De 
toegang is gratis en het beloofd een inspirerende ervaring te worden. Dit 
jaar is er geen uitvoering in onze kerk aan de Torenstraat, dus wij zien u 

graag op zaterdagavond 21 december!  
 
 

Projectkoor All Together and Friends heet u van harte welkom!! 
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  Advent 

     ....en dus 
     vertel mij 
     steeds opnieuw 
     verhalen van hoop. 
     die lichten ontsteken 
     in levens van mensen..... 
 

Zal er ooit een 'koning' opstaan, 

die niet macht wil uitstralen, 

die vrede brengt en recht doet? 

Een kreet van profeten, zomaar 

mensen, al eeuwen lang! 

En wij wachten op de koning, die 

vrede brengt, met zovelen, zoals 

ontheemden, daklozen, 

vluchtelingen. 

Of is het de opdracht van ieder 

mensenkind, ja, iedere gelovige, 

zich in te zetten  voor vrede op 

aarde, soms heel dichtbij! 

 

Het is advent! 

In een kleine gemeente staat 

geschreven, in het kerkblad: 

onder het kopje eerste advent: 
 Zet voor uw raam, 
 goed zichtbaar 
 één kaars. 
 Steek de kaars aan 
 voor u van huis gaat, 
 op weg naar de kerk! 
 WAAROM? 

 

 

 

 

 

 

In de kerkdienst ligt de nadruk 

op eenzaamheid, op ouderen, 

jongeren, die op zichzelf zijn 

aangewezen. 

Waar nu, voor het raam een 

kaars brandt, ben je welkom om 

koffie te drinken, 

om in gesprek te gaan met 

bewoners. 

Zo'n licht is een teken van 

hoop! 

een kleine bijdrage van vrede 

op aarde! 

Zo dichtbij! 

Dat is toch advent! 

Vooruitlopen op de komst van 

de MESSIAS! 
 Als alles duister is, 
 ontsteek dan  
 een vuur van liefde 
 een vlam van hoop, 
 die nooit meer dooft! 

  naar een lied uit Taizé 
     
 
 
 

Käti van Bergen  

een indrukwekkende  

ervaring, in mijn eerste 

gemeente 
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Inloopmiddag 
  
We mochten het nieuwe seizoen starten op donderdag 17 oktober, waarbij we 
een opkomst van een kleine 30 bezoekers konden verwelkomen. 
We hebben gezellig bijgepraat over de afgelopen maanden en maken ons nu 
klaar voor de volgende bijeenkomst. 
 
Deze is op donderdag 12 december vanaf 14.30 uur in het zaaltje van de 
protestantse kerk. Piet is bereid om ons weer te verrassen met mooie opnamen, 
dus tot 12 december. 
  Jan Hagen 

De GGGD inspireert! 
 

Uit de geloofsgemeenschappen van Didam komt al vele jaren een groep mensen 
(Geloofs Gespreks Groep Didam) bijeen die met elkaar, in een vertrouwelijke 
huiselijke setting, het gesprek aangaan over wat hen bezighoudt in het dagelijks 
leven. Deze avonden worden van september tot juni maandelijks georganiseerd. 
Dit kan zijn n.a.v. een (christelijk) feest, een gebeurtenis in het hier en nu dat 
gefundeerde uitleg behoeft, of een persoonlijk dilemma, waarmee iemand 
worstelt…Ook kan een Bijbelboek of gedeelte ervan gezamenlijk onder de loep 
genomen worden. 
 

O.l.v. ds. Rosemarie van der Hucht en ondersteunt door Bijbelteksten en uitleg 
daarvan wordt geprobeerd deze onderwerpen te voorzien van een heldere, 
christelijk geïnspireerde uitleg. Zo gaan de luisteraars voldaan 
huiswaarts…telkens opnieuw uitgedaagd deel te nemen aan deze inspirerende 
avonden… 
 

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze gespreksgroep? Mail dan uw 
naam en email naar j.schlief@chello.nl of doe een berichtje naar 0612242532. 
 
 Dorien Schlief 

Van de redactie 
 
De redactie wenst u voor de komende tijd een inspirerende adventsperiode, 
gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
 
De redactie wil u er nog eens op wijzen, dat u SAMEN ook per e-mail kunt 
ontvangen. Stuur een berichtje naar publiciteit@pkn-didam.nl  met de tekst: ik wil 
SAMEN per e-mail ontvangen. Vermeld daarbij naam en adres en het e-
mailadres waarop u SAMEN wilt ontvangen. Het scheelt ons kosten van 
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drukwerk en vermindert de bezorginspanning. Bedankt al vast voor uw 
medewerking. 
 
Voor 2020 heeft de redactie het volgende rooster voor het uitbrengen van 
SAMEN vastgesteld: 
 

Rooster SAMEN 2020     

Kopij inleveren    Eerste zondag in dit nummer nummer 

dinsdag, 7 januari 2020   zondag, 19 januari 2020 1 

dinsdag, 25 februari 2020   zondag, 8 maart 2020 2 

dinsdag, 7 april 2020   zondag, 19 april 2020 3 

dinsdag, 26 mei 2020   zondag, 7 juni 2020 4 

dinsdag, 14 juli 2020   zondag, 26 juli 2020 5 

dinsdag, 18 augustus 2020   zondag, 30 augustus 2020 6 

dinsdag, 6 oktober 2020   zondag, 18 oktober 2020 7 

dinsdag, 17 november 2020 1e advent zondag, 29 november 2020 8 

dinsdag, 5 januari 2021   zondag, 17 januari 2021 1 

dinsdag, 23 februari 2021   zondag, 7 maart 2021 2 
 

Namens de redactie van SAMEN,  
Dick Schep 

Personalia 

Bedankje 
Lieve mensen, 
Wat zijn wij verwend met allerlei felicitaties ter gelegenheid van ons 60-jarig 
huwelijk. Het was hartverwarmend, dank daarvoor. 

Giny en Jan Hagen. 

Gevestigd 
• Mevr. K. van der Knijff,  Sperwerstraat 104 
• Dhr. E. Verwoert,   Sint Jozefstraat 3 

 

Vertrokken 
• Naar Tilburg, dhr. N. Jansen, Molenhoek 19 
• Naar Doetinchem, mevr. S. Buunk, Holthuizerstraat 20a 

 

Overleden 
• Dhr. L. de Rijder 
• Dhr. G.J. Zegers 

• Mevr. A.B. Piek – Steintjes 
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 Agenda 
 

01 dec 10.00 uur 1e Advent - Dienst van Schrift en Tafel - ds. J. Ek, 
Brummen 

 17.00 uur Adventsvesper m.m.v. oecumenische zanggroep 

08 dec 10.00 uur 2e Advent - Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. E.S.A. van Buuren, Rheden 
 17.00 uur Adventsvesper m.m.v. oecumenische zanggroep 
12 dec 14.30 uur Inloopmiddag Torenstraat 
15 dec 10.00 uur 3e Advent - Dienst van Schrift en Gebed –  
  ds. J.J. Poutsma - Didam 
 17.00 uur Adventsvesper m.m.v. oecumenische zanggroep 

22 dec 10.00 uur 4e Advent - Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. W.E. Onderwaater, Aalten 
 17.00 uur Adventsvesper m.m.v. oecumenische zanggroep 

24 dec 19.30 uur Kerstavond voor jong en oud - mw. ds. R. van der Hucht 
25 dec 10.00 uur Kerstmorgendienst - mw. ds. R. van der Hucht 
29 dec 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed –  
  mw. ds. S. Holsappel - Utrecht 
31 dec 19.30 uur Avondgebed - mw. ds. R. van der Hucht 
 

2020 

 

05 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – ds. W. ten Boom, Didam 

12 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. L. den Besten, Zevenaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 1-12, in 2020: 2-2, 8-3, 5-4, 
31-5, 6-9, 18-10, 6-12 

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 18-12, om 10:30 uur, in 2020 : 8-1, 5-2, 4-3, 1-4, 6-5, 
3-6, 1-7, 2-9, 7-10, 4-11, 2-12 

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  11-12, 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 12-12, van 14:30-16:30 uur. In 2020 : 23-1, 12-3 23-4 

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 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 
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