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Wat te doen bij 
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Voorwoord 
 

   Voor onderweg 
  

Open mij, 
les mijn dorst, 
stil mijn verlangen 
te zijn 
wie ik mag zijn, 
aanvaard door jou, 
Aanwezige, 
aanvaard door mijzelf, 
ongedurig, afwezig. 
Zend boden op mijn weg, 
engelen met geduld, 
naasten met liefde, 
vreemden  
die vrienden blijken. 
Open mij, 
Stil mijn verlangen. 

 
Uit het liedboek;Nico Vlaming 

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

Periode zondag 19 januari t/m zondag 1 maart 2020 

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

19 januari – 2e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-11 
 

26 januari – 3e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 49:1-7, Matteüs 4:12-22 
 

02 februari – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (kringviering), 
  mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : Jan / Pieter Jan 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Sefanja 2,3: 3,9-13, Matteüs 5:1-12 
 
06 februari  
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
 

09 februari – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K.A. Bakker, 

Doetinchem 
Collecte : Catechese en Educatie 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 43:9-12, Matteüs 5:13-16 
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16 februari – 6e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. E.S.A. van Buren, 
  Rheden 
Collecte : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Deuteronomium 30:15-20, Matteüs 5:17-26 
 

23 februari – 7e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Kerk in Actie (Diaconaat) 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 22:20-27, Matteüs 5:33-48 
 

01 maart – 1e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopende viering), 
  ds. J.J. Poutsma, Didam 
Collecte : 40-dagentijd: Help de straatkinderen in Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 2:15-3:9, Matteüs 4:1-11 
 
05 maart  
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
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 Van de predikant 

Bevrijdingsverhaal-oorlogsverhaal 
 
Dit voorjaar staat het boek Exodus op het leesrooster in de kerk, van 9 februari 
tot en met Pinksteren. Een bijzonder Bijbelboek: het verhaal van bevrijding, 
uittocht uit Egypte. Is het toevallig dat dit Bijbelboek wordt gelezen in 2020? Dit 
jaar vieren we in heel het land dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd 
bevrijd van de Duitse bezettingsmacht. Zowel veteranen als jongeren, 
vluchtelingen als burgers die de tweede wereldoorlog zelf meemaakten, zullen 
deel nemen aan de herdenkingen. De recente actualiteit maakt duidelijk dat 
vrijheid en bevrijding thema’s zijn die actueel blijven: we zien de laatste week de 
tv-beelden van oorlogstaal uit de V.S. en uit Iran. Een oecumenische 
voorbereidingsgroep is in het leven geroepen in Didam om op 5 mei a.s. 
activiteiten te organiseren vanwege de 75-ste bevrijdingsdag. Jongeren zullen 
ouderen in onze gemeente interviewen over hun ervaringen met oorlog en 
bevrijding. Er zal een bevrijdingsontbijt en een oecumenische bevrijdingsdienst 
worden gehouden op 5 mei. Ook wordt er aangesloten bij landelijke activiteiten. 
 

Mozes en Jezus, bevrijders 
In de oecumenische gesprekskring spraken we in december over de opvallende 
raakvlakken tussen het geboorteverhaal van Mozes en het geboorteverhaal van 
Jezus in het Lucas-evangelie en het Mattheüs-evangelie. Jezus’ geboorte, maar 
ook zijn optreden roept herinneringen op aan Mozes, die het volk Israël namens 
God leidde uit Egypte. Jezus’ wieg, een kribbe, roept herinneringen op aan het 
biezen mandje waar Mozes in te vondeling werd gelegd. De kindermoord in 
Bethlehem door Herodus roept herinneringen op aan de moord op jonge 
kinderen in Egypte door soldaten van de farao. Mozes wordt in de woestijn 
herder. Jezus was een Herder van mensen. Mozes trekt zich terug in de woestijn 
en wordt daar geroepen. Jezus trekt zich terug in de woestijn en wordt in de 
woestijn verzocht. En zo zijn er veel meer raakvlakken te vinden…. 
 

Doorkijkjes naar bevrijding 
Het is dan ook een treffende keuze van leesrooster Eerste Dag om dit voorjaar 
een groot deel van het Exodus-boek te lezen in de eredienst. In de 40-dagentijd 
wordt o.a. gelezen over de roeping van Mozes en over de tien plagen. In de 
Stille Week wordt gelezen hoe het volk Israël in de paasnacht zich klaar moest 
maken voor vertrek en de paasmaaltijd gebruikte. Op Paasmorgen wordt 
gelezen hoe het volk Israël droogvoets door de Schelfzee trok op weg naar de 
vrijheid.   
Door het boek Exodus te lezen naast de evangelieverhalen krijg je bijzondere 
doorkijkjes. En worden we aan het denken gezet over de verhouding tussen 
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Jezus en Mozes, de verhouding tussen het oude en nieuwe testament…  En ook 
over wat bevrijding voor ons persoonlijk betekent. Zijn we werkelijk vrij? Welke 
barrières zijn er vandaag die mensen onvrij maken of gevangen houden?  
 

Verhaal voor kinderen 
(Dit verhaal voor kinderen is een hervertelling van Exodus 3 en komt uit Eerste 
Dag, lente 2020) 
 
Ik ben herder Mozes. Ooit was ik prins in Egypte. Dat kwam omdat de prinses 
mij uit het water had gered. Mijn echte moeder was bang, dat ik vermoord zou 
worden, omdat ik een jongetje was. Mijn volk moest keihard werken. Ze werden 
geslagen. Toen ik groot was, ben ik gevlucht uit Egypte, omdat ik het had 
opgenomen voor de mensen van mijn volk. 
Nu ben ik vaak alleen, en dan denk ik aan mijn familie ver weg en aan de 
mensen, die zo hard moeten werken. Vaak vraag ik me af: waar is God? 
Waarom doet God niets? Op een dag was ik bij de berg Horeb, diep in de 
woestijn, en daar zag ik een struik die in brand stond. Ik ben ernaar toe gegaan 
en toen ik daar was, heeft God mij geroepen. Ik begreep dat ik terug moest naar 
Egypte en moest proberen mijn volk te bevrijden.  
Daar moest ik goed over nadenken. Ik verzon allerlei smoesjes om eronderuit te 
komen. Bijvoorbeeld dat ik niet wist wat de naam van mijn God was, en stel je 
voor dat ze die wilden weten! Toen heeft God zijn naam gezegd. Die naam 
betekent: ‘Ik zal er zijn. Ik zal er zijn voor jou. Ik ben de God van je voorouders, 
van Abraham, Izaäk en Jacob. Ik ben steeds bij jullie geweest en zal altijd bij 
jullie blijven. Ik heb gehoord hoe erg het is in Egypte. Het is nu de juiste tijd om 
te gaan. Jij moet Mij helpen. Ga en Ik zal met je zijn.’ 
  

Ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Rondom de kerkenraad 

Terugblik 2019 
Het jaar 2019 ligt achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd. Op het 
persoonlijke vlak van gemeenteleden die een partner, familielid of vriend hebben 
verloren. Daarnaast waren er heuglijke gebeurtenissen van mensen die mochten 
stil staan bij vele jaren bij elkaar. 
 
Als Liemerse gemeentes zijn we niet bij elkaar, maar gaan we wel verder met de 
samenwerking gestalte te geven. Geen eenvoudig proces. We zijn daarom blij 
dat er een kernteam is dat ons hierbij helpt. 
Het afgelopen jaar stond uiteraard vooral in het teken van het zoeken naar een 
nieuwe predikant. De beroepingscommissie was eind 2018 geïnstalleerd en aan 
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de slag gegaan. Het werk van de beroepingscommissie resulteerde in een 
unaniem advies aan de kerkenraad.  Na een kennismakingsgesprek van de 
kerkenraad met de voorgestelde kandidaat en met onze kerkelijke werker Meinie 
Visser hebben we vervolgens een gemeenteavond op 8 mei gehouden waarop 
de beroepingscommissie op een uitstekende en gedegen wijze verslag heeft 
gedaan van hun werkzaamheden van november 2018 tot en met april 2019. Op 
de gemeenteavond, die zeer goed bezocht was en zeer positief is verlopen, 
heeft de gemeente kennis kunnen maken met ds. Rosemarie van der Hucht. Het 
beroepingsproces is op de startzondag afgesloten met de intrededienst en het 
ontbinden van de beroepingscommissie.  We zijn de beroepingscommissie 
erkentelijk voor wat zij hebben gedaan en de wijze waarop zij het werk hebben 
verricht. En we zijn uiteraard bijzonder blij dat we weer een gemeentepredikant 
hebben. 
 
In augustus hebben we afscheid genomen van ds. Joop Mol, die ons de 
afgelopen twee jaar heeft bijgestaan. We zijn ds. Mol dankbaar voor wat hij in die 
periode gedaan heeft. Zoals u weet is hij niet volledig uit beeld, want hij zal 
enkele keren bij ons als gastpredikant aanwezig zijn en regelmatig voorgaan in 
Meulenvelden. 
 
Het kan u niet ontgaan zijn dat er aan de kerk ook het nodige onderhoud is 
gedaan. Dit groot onderhoud is het afgelopen jaar afgerond. Onze gebouwen zijn 
weer tip top. Het enige wat nu nog gaat gebeuren is het vernieuwen van het 
plein. 
 
Terugkijkend op advent en kerst, maar ook de intrededienst, mogen we zeggen 
dat de muzikale ondersteuning weer heeft geholpen om deze diensten juist wat 
extra’s te geven. Van beginnende musici als Yinte tot onze zeer ervaren organist 
Rolf. Muzikale bijdrages tijdens de kerst van Christel en Yussi. En niet te 
vergeten die van de zangers:  All Together & Friends  bij de druk bezochte en 
goed ontvangen Carol dienst, en natuurlijk de Cantorij en All Together & Friends 
op eerste kerstdag. Dank aan onze musici en zangers! 
  
Al deze activiteiten die we als gemeente ondernemen zijn alleen mogelijk door 
de inzet van velen. Deze inzet, klein of groot, eenmalig of vele talloze keren, ze 
zijn allemaal nodig om dat te kunnen doen wat we als gemeente doen. Van 
klokkenluider, ontvangst commissie , deelnemer aan de actie kerkbalans  of 
koorlid, ieders bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
Als je zo terug kijkt op 2019 dan mogen we zeggen dat we een bijzonder jaar 
achter de rug hebben en vol vertrouwen het nieuwe jaar mogen ingaan.  
 

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Leden Registratie PKN  (LRP) 

 

Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari 2020. 
 

Relatie Aantal Opmerking 

 

Lid 396 1) 

Ongedoopt 5 2) 

Vriend 7 3) 

 

Meegeregistreerd 76 4) 

Totaal 484  

 

  1) kerkelijke gezindte van belijdenis en/of doop is Protestants, 
Hervormd, Gereformeerd of Evangelisch-Luthers 

2) of 'overgekomen' vanuit andere gezindte 
3) ongedoopt kind jonger dan 18 jaar; ongedoopt kind vanaf 18 jaar 

gaat over naar meegeregistreerd 
4) voldoet niet aan de (formele) criteria om lid te zijn, maar past ook 

niet in een registratie als meegeregistreerd 
5) een meegeregistreerde is geen lid van de Protestantse kerk en 

wordt alleen in de registratie opgenomen om het pastoraat een 
goed beeld van de gezinssamenstelling te geven 

 

Werkgroep Collecten 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 

19 januari – Collecte Missionair Werk 
Het thema van de Protestantse Kerk voor het seizoen 2019/2020 is ‘Een goed 
verhaal’. In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. 
Voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek 
dat cultureel en maatschappelijk relevant is. In de dienst, in gespreksgroepen, 
tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met 
dat goede verhaal. De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal 
aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te 
bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de 
Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven, die mensen 
binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen. 
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26 januari – Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs 
en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep 
uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland 
om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar 
in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met 
geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in 
gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor 
twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 
jaar). Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen 
voor jeugd binnen én buiten de kerk. 

2 februari – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De 
regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde 
klimaatverandering. Soms  is er droogte, soms staan de velden onder water. 
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun 
strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor 
productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes 
gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven 
geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel 
inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook 
wateroverlast het hoofd kunnen bieden. 

9 februari – Collecte Catechese en Educatie 
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te 
blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse 
Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern 
trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended 
training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een 
interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping 
van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt 
dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De 
Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier 
vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij. 

16 februari – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met 
een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. 
Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen door onrust in de omliggende landen. 
Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan 
een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw 
voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en 
waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun 
de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte. 
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23 februari – Collecte Kerk in Actie (Diaconaat) 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel 
aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland 
niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie 
ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is 
er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de 
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden 
helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk 
mogelijk te maken? 

Opbrengst collecten november 2019 
 
03 november Kerk in Actie – Zending   €    112,65 
   Werk in eigen gemeente   € 90,00 
 
10 november Avondmaalscollecte – Syrië  € 38,40 
   Kerk in Actie – Dorpskerken  € 29,00 
   Werk in eigen gemeente   € 27,90 
 
17 november Voedselbank Montferland   € 96,65 
   Werk in eigen gemeente   € 60,35 
 
24 november Pastoraat      € 53,30 
   Werk in eigen gemeente   € 34,33 

Opbrengst collecten december 2019 
 
01 december Avondmaalscollecte – Syrië   € 42,35 
   Algemeen diaconaal werk   € 45,90 
   Werk in eigen gemeente   € 41,80 
 
08 december Algemeen diaconaal werk   € 34,97 
   Werk in eigen gemeente   € 31,05 
 
15 december Stichting Betuwe Wereldwijd  € 53,42 
   Werk in eigen gemeente   € 35,52 
 
22 december Algemeen diaconaal werk   € 52,88 
   Werk in eigen gemeente   € 40,00 
 
24 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel €     196,14 
   Werk in eigen gemeente   € 63,92 
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25 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel €     155,38 
   Werk in eigen gemeente   €     117,11 
 
29 december Algemeen diaconaal werk   € 55,35 
   Werk in eigen gemeente   € 38,08 

Collectebonnen 
In 2019 is 34% van de collecten betaald met 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. 
 

Werkgroep Inzameling Gelden 
 
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari zamelen 
vrijwilligers geld  in voor onze plaatselijke kerk. Geld dat 
nodig is om te kunnen voortbestaan als een actieve 
geloofsgemeenschap. Zo behouden we wat waardevol is 
voor onze leden en voor de samenleving. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de 
belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. U leest hier meer over op 
www.pkn-didam.nl/kerkbalans  

Eindejaarscollecte 2019 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot en met 31 december is een bedrag van € 910,-- ontvangen. 

Kerkbalans 2019 
Stand 31/12/2019  
Toegezegd    € 38.910,-- 
Toegezegd en ontvangen  € 35.983,-- 
Nog te ontvangen   €   2.927,-- 
Ontvangen, niet toegezegd €   1.424,-- 
 
Wilt u controleren of u het toegezegde bedrag voor 2019 (geheel) heeft betaald? 
Hartelijk dank daarvoor. 

Wim Kooijman 
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 College van Diakenen 

 Goede doelen actie 
 
De diaconie heeft besloten om de volgende instanties financieel te ondersteunen 
uit maatschappelijk oogpunt: 
 

• Regenbooggroep in Amsterdam, 
€  500,- voor opvang daklozen. Project van Janneke van Loo 

• St. Inlia, 
€   500,- voor opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen 

• Hakuna Matata, 
€   250,-  ontwikkelingshulp Burkino Faso, project van                                                         
Jan Vervoort die volgend jaar weer komt vertellen over de laatste 
ontwikkelingen  aldaar. 

• Kerk in Actie, 
€   250,-  Noodhulp Wederopbouw in Syrië   

• Kerk in Actie, 
€   250,-  Kwetsbare vrouwen en kinderen in Oeganda 

• St. Voedselbank Montferland, 
€1.000,-   Bijdrage voor aankoop nieuwe koelwagen  

Nees Biemond 

Kerk in Actie 

Afscheid van ons project Syrische Kerken als Bakens van Hoop. 
 
Het project Syrië hebben we met een heerlijk Indisch buffet afgesloten. 
Wat hebben we gesmuld en wat was het gezellig met zoveel mensen samen 
eten! 
De dames Roely, Nel, Lucie en Antoinette hebben 
vooraf al het snijwerk van de groenten gedaan en 
Paulina heeft al deze ingrediënten samengevoegd 
tot een overheerlijke maaltijd. 
Paulina èn de dames hartelijk dank!  
Door middel van deze maaltijd hebben we een 
prachtig geldbedrag ingezameld voor de Syrische 
Kerken als Bakens van Hoop. 
 
Met onze bak-activiteit door de dames Paulina, Nel 
en Antoinette hebben we een mooi spaarpotje vol 
gebakken. Dank voor uw medewerking, want met uw 
hulp zijn wij ook met deze activiteit tot een super 
mooi resultaat gekomen. 
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Hartelijk dank voor uw steun! 
Wij zien met veel vertrouwen uw steun tegemoet voor ons nieuwe project: 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. 

Antoinette Makkinga 

Afsluiting Heilig Avondmaal project “Syrische kerken als bakens van 
hoop” 
 
Zoals in de vorige SAMEN al is aangekondigd werd aan het eind van 2019 een 
punt achter dit project gezet. Om nog een mooi bedrag bij elkaar te krijgen 
werden de bedragen van de diverse activiteiten bij elkaar geteld zodat een mooi 
slotbedrag overgemaakt kon worden naar Kerk in Actie. 
 
Opbrengst van de maaltijd      €    838,50 
Opbrengt van het bakken      €    361,80  
(door de dames Paulina, Antoinette en Nel) 
Avondmaalscollecte december     €      42,35 
Gift Diaconie        €    257,35 
             _______ 
Totaal         € 1.500,00 
 
Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de 
toekomst in Syrië. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. 

Nees Biemond 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
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Protestantse Gemeenten in de Liemers kiezen gezamenlijk voor partnerproject 
‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ in Ghana Afrika. 
 
Op donderdag 19 september 2019 heeft een afvaardiging van de diaconieën/ 
werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers gekozen voor 
een gezamenlijk partnerproject. Na een aantal vruchtbare bijeenkomsten werd er 
die avond besloten om voor het Afrikaanse land Ghana te gaan. Nadat Jaantje 
Vink (consulente van Kerk in Actie) deskundig de nodige ins en outs met ons 
had doorgenomen, konden we het eens worden.  
  
De ondersteuning van het project ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ staat 
gepland voor de duur van 2 of 3 jaar. We starten in 2020 en hebben met het 
streefbedrag van € 13.000,-per jaar van de Liemerse kerken voor het project 
hoog ingezet. Zo worden we uitgedaagd om met de gezamenlijke inzet van  
zoveel mogelijk enthousiastelingen een win-win situatie te creëren. Doet u met 
ons mee? 
Om u op de hoogte te houden zullen wij u regelmatig informeren. Ook zijn we 

van plan om met acties over de brug te 
komen. In de vorige SAMEN stond al een 
stukje over het beroepsonderwijs voor 
straatkinderen.  
 
De meisjes leren een vak en worden 
gestimuleerd om daarna terug te keren naar 
hun geboortedorpen om een nieuw bestaan 
op te bouwen. De organisatie AG Care werkt 
ook aan preventie door voorlichting te geven.  

 
● Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro 
● Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro 
● Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro 
 

Nees Biemond 

Een nieuw begin 
Nu de rook van het vuurwerk allang is opgetrokken en alle kerstversiering weer 
is opgeborgen, heeft u hopelijk de draad van het dagelijkse leven weer vol 
vertrouwen opgepakt. Een nieuw jaar ligt voor ons. Een nog ongeschreven 
periode waarin we ons mogen laten verrassen door wat het leven aan 
vreugdevolle momenten zal brengen, maar waarin een aantal van ons ook al 
rekening houdt met minder prettige gebeurtenissen die eraan staan te komen of 
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die al realiteit zijn. Ik denk hierbij aan gemeenteleden die geconfronteerd zijn met 
ziekte en gemis en daar hun weg in moeten zoeken. 
Ik wens u allen toe dat u uw weg mag gaan in vreugde, hoop en vertrouwen, 
omringd door liefdevolle mensen en Gods trouwe nabijheid. 
  
Neem plaats en zie 
wat vóór je ligt: 
het pad naar 
de toekomst 
dat nog gebaand 
moet worden, 
de bergen die 
je wilt verzetten 
en de dalen die 
je zicht beperken.  

Neem plaats 
en overzie wat 
straks wellicht 
onzichtbaar is: 
de top na het dal, 
het licht 
achter de wolk 
en de einder 
die geen einde is, 
maar nieuw begin. 

 
Greet Brokerhof-van der Waa 
Met een hartelijke groet, 

Meinie Visser 
kerkelijk werker 

 

Van het pastoraat 
Ook namens alle leden van het pastoraal team wensen we u allemaal veel heil 
en zegen toe in het nieuwe jaar! Deze misschien wat ouderwets klinkende wens 
klonk vroeger vooral in protestantse kring. Voor mij betekent ze dat het nieuwe 
jaar vreugde en ongetwijfeld ook nieuw verdriet zal brengen en dat we de 
herinnering aan vreugde en verdriet in het verleden mee het nieuwe jaar 
innemen. Maar we mogen er zeker van zijn dat de zegen en het heil van de 
Eeuwige met ons mee gaat het nieuwe jaar in! 
 
Als pastoraal team gaan we het nieuwe jaar tegemoet in het vertrouwen dat we 
het niet alleen hoeven doen, maar mogen vertrouwen op de hulp van de 
Eeuwige en gesteund door elkaar als team en als gemeente van Didam. 
 
Nu ik het over ons team heb: wij komen eigenlijk nog twee leden te kort om echt 
alles zo te doen als we graag zouden willen. Daarom nogmaals een dringende 
oproep: mocht uzelf dit prachtige werk willen doen, of iemand kennen die 
misschien interesse heeft, laat het ons weten; we komen graag eens praten over 
wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. 
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Voor het komende voorjaar staan er, naast ons normale werk, diverse 
activiteiten op het programma, waaronder een groot huisbezoek in het voorjaar. 
Data en thema houdt u nog te goed. 
 
Op 27 januari is er het “Bakkie Troost” (zie elders in dit nummer). 
Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 

KerkTV 
Het is alweer even geleden dat we hier over onze kerkTV schreven. Sinds 
alweer ruim 2 jaar worden onze diensten opgenomen en uitgezonden via het 
internet. Kijkers kunnen direct meekijken of op een later tijdstip een dienst 
bekijken. Kijk hiervoor op onze website pkn-didam.nl/kerktv. De techniek 
erachter is zo eenvoudig mogelijk (lees vrijwel gratis); standaard kerktelevisie-
oplossingen gaan ons budget ruim te boven. Om die reden is het beeld niet 
hetzelfde als u van b.v. de televisie gewend bent. Met name het geluid blijft 
achter bij wat we zouden willen, maar we proberen het te verbeteren.  
 
KerkTV is bedoeld voor mensen die graag aan onze diensten willen deelnemen, 
maar om één of andere reden dit niet kunnen. Toch willen we hen ook duidelijk 
laten merken dat we ze niet vergeten en dat we onze kijkers bij de dienst willen 

betrekken. Daarom worden in de mededelingen vooraf 
in de dienst de kijkers thuis ook uitdrukkelijk welkom 
geheten. Wat betreft het in beeld brengen van 
kerkgangers moeten we een balans zien te vinden 
tussen privacy en gemeenschap met de kijkers thuis. 
De achterste rijen brengen we nooit in beeld; als u dus 
niet in beeld wilt komen gaat u achterin zitten. Alle 
andere rijen komen in meer of mindere mate in beeld, 
van achteren of een klein beetje van opzij. De camera is 
dat zwarte kastje dat op de achterste pilaar in de kerk 
zit. Uit naam van de kijkers thuis zou ik u willen vragen 
wat verder naar voren plaats te nemen. Als iedereen ver 
naar achteren zit, lijkt het voor de kijkers thuis of de 

dominee en de kerkenraad de enige aanwezigen zijn in de dienst. 
 
Op televisie heeft men het niet zo graag als u naar de kijkers thuis gaat zwaaien, 
maar bij ons mag u bij het uitgaan van de kerk rustig even naar het zwarte kastje 
zwaaien! Onze diensten zijn uitsluitend via onze website te bekijken, meestal 
wordt iedere dienst tussen de 10 en 20 keer bekeken, direct of achteraf. Na 
ongeveer 4 weken worden ze ook van de website gehaald. Ze worden niet 
verwijderd, maar zijn dan uitsluitend op verzoek nog te bekijken. 
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Wilt u meer informatie of weet u niet hoe u kunt kijken? Neem gerust contact met 
mij op via kerktv@pkn-didam.nl of per telefoon 0316-227994. 
 Arrie van der Vliet 

   

Onder onze voeten 
 

Onder onze voeten 
     tekent zich  
     een nieuwe levensweg 
     af...... 

Op weg in het nieuwe jaar! 

Wat staat ons te wachten? 

Waar verlangen wij naar? 

Wat valt ons op? 

Zien we wat er verandert 

in de samenleving, 

het onrecht dat mensen treft? 

Kijken we met nieuwe ogen om ons heen? 

De nieuwe levensweg, die zich aftekent? 

 

Dan ga ik op weg met Abraham. 

Beeld van de gelovige, 

die mij jaar op jaar aanspreekt! 

Kan Abraham mij opnieuw bezielen 

in het komende jaar? 

Hoe vaak trekt hij de pinnen uit de grond 

en gaat op weg naar onbekende verten? 

Trekt verder en verder.... 

Ook onder onze voeten tekent zich 

een nieuwe levensweg af. 

Wat betekent dat vandaag? 

Zijn onze ogen en oren wel gevoelig, 

voor de nieuwe levensweg onder onze 

voeten? 

De zorg voor ouderen en eenzamen 

voor vluchteling en vreemdeling? 

Geen medemens afschrijven, 

maar een hand toesteken! 

En we gaan   

op de nieuwe levensweg 

onder onze voeten 

met de zegen, 

die met Abraham 

in de wereld kwam! 

   
de God van Abraham zal met jullie zijn,  
je bezielen om altijd weer je tent 
op te nemen op tocht te gaan 
verder en verder.....  

Käti van Bergen 
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Licht 
Wat was de herberg vol, afgelopen kerstavond, de herbergier was er maar druk 
mee. 
Net voldoende zitplaatsen en maar een paar plekken over. 
Het was warm en gezellig in herberg “De gulle lach”. 
Fijn dat we met zovelen waren. 
Dat is het mooiste geschenk wat we elkaar geven; Op weg gaan en er gewoon 
zijn, op zoek gaan.. 
Aankloppen en natuurlijk wordt er dan open gedaan.. 
Kwetsbaar waren de reizigers. 
Kwetsbaar gaan ook wij soms onze weg. 
In de herberg laat zich niet altijd vinden waar wij ten diepste naar op zoek zijn. 
Het Licht was geboren in de stal.. 
Het werd ons ook dit jaar weer opnieuw toegezegd, gewoon in alle eenvoud uit 
de mond van een kind: 
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven! 
Muisstil werd het toen “Stille Nacht” integer ten gehore werd gebracht om even 
later samen uitbundig “Midden in de Winternacht” te zingen. 
We luisterden naar een lieflijk verhaal over stoere herders in beweging. 
De kinderen kwamen in beweging en mochten een prachtige kaars komen halen 
en mee naar huis nemen. 
Iedereen was uitgenodigd om het Licht mee te nemen. 
Het Licht dat elke dag opnieuw in ons leven toegelaten wil worden dichtbij, in ons 
hele wezen.. 
 
Laten we ook in 2020 in beweging blijven komen, blijven zoeken en blijven 
verlangen naar dat Licht. 
De belofte van Gods Eeuwige liefde wil in ons kwetsbare mensen geboren 
worden. 
Engelen willen ons ook vandaag waar nodig gerust stellen 
“Wees niet bang”. 
Zo kan het Licht zijn daar waar jij bent. 

Warme groet, 
Desiré Wenting 

Liemersactiviteit 

Pelgrimswandeling 
Op zaterdag 25 januari is er weer een pelgrimswandeling. We gaan dan 
wandelen rondom 's-Heerenberg. Een heel mooie route langs kasteel Huis 
Bergh, langs Gouden handen, door de kloostertuin met kruiswegstatie en via de 
Plantage. Ruim 7 km. 
Het thema is deze keer: "Op zoek naar een schuilplaats". 
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Onderweg wordt er iets verteld over 's-Heerenberg, Huis Bergh en Gouden 
handen. Ds. Jolande van Baardewijk zal vanuit Bijbels oogpunt enkele malen stil 
staan bij dit thema. 
 
We verzamelen om 10.30 uur bij de ingang van de kerk in Didam aan de 
Torenstraat 10. Daar vandaan gaan we gezamenlijk met auto's naar  
’s-Heerenberg. Onderweg lunchen we, dus neem voor jezelf een lunchpakket 
mee. Naar verwachting zijn we omstreeks 14.00 uur weer terug in Didam. 
 
Graag even doorgeven als je meegaat aan: habonnink@live.nl of via tel: 026 
3114522 

Jolande van Baardewijk (ds. Duiven) 
 

All Together 
 
Projectkoor All Together and friends kijkt terug op zeer geslaagde en 
inspirerende maanden.  
Vanaf september/oktober 2019 
hebben we met veel 
enthousiasme samen toegewerkt 
naar de Christmas Carolviering op 
21 december. 
Enkele van de carols hebben we 
met een afgeslankt koor ook 
gezongen in de dienst van eerste 
kerstdag. 
Alle aanwezigen in de Mariakerk op 21 december willen wij hartelijk danken voor 
hun support. We hopen dat jullie allemaal genoten hebben! 
Onze speciale dank gaat uit naar Trudi en Johan Boelee en Rolf Zandbergen. 
 
Onze intentie is om het volgend jaar weer een Caroldienst te gaan organiseren, 
zie wat één van onze ‘friends’ ons schreef; “Bedankt voor de mooie tijd. Het was 
een voorrecht om deel te mogen nemen aan het project. 
Veel positieve reacties gehoord. En slechts een opmerking als positieve kritiek 
nl.: Waarom stond het koor niet de hele dienst vooraan in de kerk? 
Wellicht tot volgend jaar. Iedereen mooie kerstdagen gewenst.” 
 
Vanaf 27 januari 2020 gaan we weer zingen. Het is de bedoeling om als 
projectkoor door te gaan en ons te gaan richten op de vieringen rondom Pasen 
en 5 mei. 
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Voor wie zich aangesproken voelt een periode met ons mee te zingen, 
dan……..van harte welkom op 27 januari om 20.00 uur aan de Torenstraat. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Dorien Schlief, j.schlief@chello.nl  
of Lies Beijer, t.beyer@chello.nl  
  Teus Beijer 
  
  

 Inloopmiddag 
  
Met veel plezier kijken we terug naar onze bijeenkomst in december waar Piet 
ons via het witte doek een aantal opnamen liet zien, zeer gevarieerd van 
opkomende bloemen tot vervallen treinstations. 
 
Piet, bedankt en we hopen dit seizoen zeker nog een keer een beroep op je te 
mogen doen. 
 
Met ca. 25 belangstellenden waren we hiervan getuige. 
De volgende bijeenkomst is op 23 januari gepland op de gebruikelijke plaats en 
tijd (kerkzaal, vanaf 14.30 uur). 
 
We rekenen weer op iedereen die belangstelling heeft. 
  

Jan Hagen, 0316-223357              
   

 
 
 
 

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

Zondag 2 februari   

organiseert de evenementencommissie de 
 

winteractiviteit 

 

Dit keer anders dan voorheen. 

 

Na de koffie wordt de soep met een broodje klaargezet om 12 uur. 
 
Er is verder geen activiteit. Wij gaan er wel van uit dat het gezellig wordt 

 
 
Een gezamenlijke maaltijd, waarbij iedereen welkom is. 
 
Geef je wel even op bij Anneke Ketterink (liefst per e-mail: lakz@planet.nl, 
of anders telefonisch: 221752), dan weten wij hoeveel er ingekocht moet 
worden. 

 
Anneke Ketterink 

 

mailto:lakz@planet.nl
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BakkieTroost 
 
Waar? Kerkhuis naast de Protestantse kerk 
in Didam, Torenstraat 10. 
 
Wanneer? Maandag 27 januari van 15.00 – 
16.30 uur 
 
Voor wie? Voor degenen die rouwen om 
een dierbare en behoefte hebben aan een 
luisterend oor en herkenning in een 
samenzijn met lotgenoten. We beginnen de 
ontmoeting met een kort moment van 
gedenken met, daaropvolgend, een 
ongedwongen samenzijn onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
 
Hoort, zegt het voort! In de hoop u te 
ontmoeten, 

 
Jurgen Jansen, pastoor H. Gabriëlparochie 
Meinie Visser, kerkelijk werker PG Didam 0316-280828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weet U, dat U SAMEN ook digitaal op internet kunt lezen? De webmaster  
van de website PKN Didam zorgt er voor dat, zodra de SAMEN uitkomt, deze 
ook op de website beschikbaar is. Ga naar de website www.pkn-didam.nl, klik  
op “over ons” en vervolgens op “Kerkblad SAMEN”. 
U kunt er ook direct naar toe via: www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen   

 

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Personalia 

Bedankjes 
 

 
 

De foto spreekt voor zich en dat is nog maar een deel van de felicitaties die 
we mochten ontvangen ter ere van ons 50-jarig huwelijk. Ook kregen we 
veel bezoekjes, bloemen, telefoontjes, mailtjes, appjes en felicitaties via 
facebook. 
We kijken er met veel dankbaarheid op terug. 
Een hartelijke groet van 

Hettie en Lo Zandbergen 
----------- 
Lieve mensen, 
 
Bij deze wil ik jullie bedanken voor alle lieve kaarten en telefoontjes die ik de 
afgelopen weken heb ontvangen! 
Opnieuw heb ik gemerkt dat het fijn is zoveel meeleven te ervaren. Het gaat 
goed met me en we hopen binnenkort weer op ons vertrouwde plekje in de Kerk 
te zitten. 
  

Ook namens Lerus: allemaal een gezond 2020 gewenst! 
“pechvogel”  Meta 

 

Overleden 
• 12-12-2019 Dhr. J. Traag, Tesma 32 

Gevestigd 
• Dhr. S. de Haan, Werfhout 4 

Verhuisd 
• Mevr. R. Boon-van Baardwijk, van Berkenhof 23 naar Waverlo 16 

Vertrokken 
• Naar Zevenaar, Dhr. N. Blij, Heeghstraat 42 
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Agenda 

 
19 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. H. Boonen, Dieren 
23 jan 14.30 uur Inloopmiddag, PKN Didam 
25 jan 10.30 uur Pelgrimswandeling vanaf PKN Didam 
26 jan 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – dhr. M. Baauw, Wichmond 
27 jan 15.00 uur ‘Bakkie Troost’, PKN Didam 
02 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – mw. ds. R. van der Hucht 
           12.00 uur gezamenlijke maaltijd 
06 feb 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, ds. J. Mol, Gaanderen 
09 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. K.A. Bakker, Doetinchem 
12 feb 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
13 feb 19.00 uur Verjaardagsfonds, PKN Didam 
16 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. E. van Buren, Rheden 
23 feb 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – ds. J. Ek, Brummen 
01 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel – ds. J.J. Poutsma, Didam 
04 mrt 10.30 uur Inloopochtend Meulenvelden 
05 mrt 15.30 uur Kerkdienst Meulenvelden, r.-k. voorganger 
08 mrt 10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed – mw. ds. R. van der Hucht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



26 

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, 2-2, 8-3, 5-4, 31-5, 6-9, 18-10, 
6-12 

Waar kerkhuis 

Contactpersoon Desiré Wenting, tel: 22134, 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, starten 27-1 weer, 
m.u.v. 17-2 

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 12-2, 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  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 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 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 
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