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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). 
     Stand november 2019 

http://www.sowdidam.nl/
mailto:info@pkn-didam.nl
mailto:beheerder@pkn-didam.nl
mailto:kerkenraad@pkn-didam.nl
mailto:eredienst@pkn-didam.nl
mailto:rolf.zandbergen@planet.nl
mailto:kinderkerk@pkn-didam.nl
mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
mailto:diaconie@pkn-didam.nl
mailto:kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-didam.nl
mailto:oecumene@pkn-didam.nl
mailto:publiciteit@pkn-didam.nl
mailto:ap.folmer@gmail.com


3 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave .................................... 3 
Voorwoord ........................................... 3 
Overzicht kerkdiensten ........................ 4 
Van de predikant .................................. 6 
Rondom de kerkenraad ....................... 7 
College van kerkrentmeesters ............. 9 
College van Diakenen & Kerkinactie .. 12 

Van het pastoraat ............................... 14 
Inloopmiddag ...................................... 15 
Ontmoetingsdag Kerk en Israël .......... 16 
Personalia .......................................... 17 
Agenda ............................................... 18 
Activiteiten in en om de kerk ............... 19 

 

Voorwoord 

 
God, onze Schepper,  
uit aarde hebt Gij ons gevormd 
tot mensen van vlees en bloed 
om in vrede en gerechtigheid 
uw wereld te bewonen. 
  
Wij bidden U; 
Open onze ogen voor Hem 
in wie Gij ons de goede plaats wijst, 
Jezus, onze Herder en Leidsman, 
die ons voorgaat door de woestijn 
naar uw land van belofte. 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
  

Uit: Woord en Weg 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 8 maart t/m zondag 12 april 2020 

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

 
05 maart  
15.30 uur : Kerkdienst in Meulenvelden, r.-k. voorganger 

 
08 maart – 2e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : Jan / Pieter Jan 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Exodus 24:12-18 en Mattheüs 17:1-9 
 

15 maart – 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 17:1-7 en Johannes 4-5:26 

22 maart – 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : 1 Samuël 16:1-13 en Johannes 9:1-13, 26-39 

29 maart – 5e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4, 17-44 
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02 april  
15.30 uur : GEEN kerkdienst in Meulenvelden 
 

05 april – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : Jan / Pieter Jan 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Matteüs 21:1-11 en Mattheüs 26:1-27:66 
 

09 april – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel (zittende viering), 
  mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Exodus 12:14-20 en Lucas 22:1-26 
 

10 april – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : geen collecte 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
 
11 april  
15.30 uur : Paasviering in Meulenvelden, r.-k. voorganger 
 

11 april – Stille Zaterdag 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen Diaconaal Werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : uit Genesis 1, Exodus 14 en 15, Ezechiël 36:24-28 en 

Mattheüs 28 
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12 april – Pasen 
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 : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 15 en Johannes 20 

 

 Van de predikant 

40 dagen, 40 stappen… 
De 40-dagentijd is begonnen. Aswoensdag, 26 februari jl., was de eerste dag. 
Op de Aswoensdag halen r.-k. christenen traditiegetrouw een askruisje. De as is 
afkomstig van verbrande palmpaastakken van het jaar daarvoor. Het askruisje 
verwijst naar de weg die we gaan achter Jezus aan. Het kruis verwijst naar lijden 
én opstanding, óók in ons leven. 
 
De 40-dagentijd is een periode van voorbereiding op het grote feest van Pasen. 
Een periode van inkeer, eenvoud, bezinning. 40 dagen, 40 stappen om je leven 
eenvoudiger te maken en meer gericht op de woorden van de bijbel. 
 
In de kerkdiensten deze 40-dagentijd lezen we uit het Bijbelboek Exodus, het 
verhaal van bevrijding uit de slavernij. Het nieuwe testament legt een brug 
tussen het leven van Jezus en de Bijbelverhalen over Mozes. Jezus is als het 
ware de nieuwe Mozes die zijn volk voorgaat op de weg naar bevrijding. Jezus´ 
naam betekent: God redt, God verlost. De weg langs de Bijbelverhalen over 
Mozes in Exodus leidt ons naar het evangelie, naar de weg van Jezus die 
mensen bevrijdt en verlost uit wat zwaar op hen drukt. 
 
Dit jaar is er in onze gemeente een 40-dagenboekje gemaakt voor en door 
gemeenteleden van onze protestantse gemeente Didam, met voor elke dag van 
de 40-dagentijd teksten, gebeden en gedichten die kunnen inspireren.  
U ontvangt het 40-dagenboekje tegelijk met de SAMEN. Daarnaast is er ook een 
40-dagenapp, gemaakt door ondergetekende, met inspirerende Bijbelteksten, 
foto´s en muziek. U kunt zich abonneren op deze app door een mailtje met uw 
mobiele nummer te sturen naar ondergetekende. 
 

Stille Week 
Witte Donderdag zitten we de hele dienst in een kring rond de tafel. De maaltijd 
die Jezus met zijn vrienden hield en die wij het laatste avondmaal zijn gaan 
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noemen, was een Seideravond-viering; een maaltijd waarin het Joodse volk de 
uittocht uit Egypte gedenkt. Net als bij een Joodse Seideravond lezen en zingen 
we psalm 113-118, zoals Jezus die ook zong met zijn leerlingen. Daarnaast 
zullen op de tafel de ingrediënten van de Joodse Pesachviering staan. We lezen 
daarnaast ook Exodus 12: 14-20 en Lucas 22:1-26. 
 
Goede Vrijdag zal een moderne kruisweg te zien zijn met bijpassende liederen. 
Ook zullen alle kerkgangers vóór de dienst een steen ontvangen. Deze steen 
staat symbool voor de lasten, die je als mens met je mee draagt. Tijdens de 
dienst heeft ieder de gelegenheid om een steen neer te leggen bij een kruis dat 
op de tafel staat. Door een steen bij het kruis te brengen wordt verbeeld dat 
Christus al onze lasten draagt. Lichter geworden mogen we weer verder gaan. 
Paasnacht zal de nieuwe paaskaars brandend worden binnengebracht. Iedere 
kerkganger zal een kaarsje ontvangen. Daarna zal het licht worden uitgedeeld. 
Het licht van de kaarsen verbeeldt dat Christus waarlijk is opgestaan.  
De lezingen zijn uit Genesis 1 (schepping), Exodus 14 en 15 (uittocht), Ezechiël 
36: 24-28 (hernieuwing) en het paasevangelie uit Mattheüs 28. Ook zullen we bij 
het doopvont onze doop gedenken: door het water heen mogen we opstaan tot 
nieuw leven.  
 

Pasen 
Ook Paasmorgen is er een viering. Deze viering heeft het karakter van een 
gezinsdienst voor jong en oud. Het belooft een dienst te worden waar muziek in 
zit: All Together en de Cantorij zullen zingen in de dienst. Ook anderen zullen 
een muzikale bijdrage leveren aan de dienst. We lezen de volgende 
schriftlezingen: Exodus 15, het lied dat Mozes zingt na de bevrijding uit Egypte 
en Johannes 20, het paasevangelie. 
 

Ds. Rosemarie van der Hucht 

Rondom de kerkenraad 

Toekomst 
Dat het kerkbezoek in Nederland 
terugloopt, is iets dat u ongetwijfeld 
weet. Dat dit als gevolg heeft dat de 
binding van leden met de kerk 
daardoor ook terugloopt, is minder 
bekend. Als kerkenraad hebben we 
daar in januari, op een middag, wat 
langer bij stil gestaan met als doel na 
te denken wat we zouden kunnen 
doen om de binding met de kerk en vooral met onze geloofsgemeenschap te 
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versterken. Uiteraard gaat het om alle groepen: jeugd, (jong) volwassenen en 
ouderen. We zijn niet zo ver dat het al heel concreet is geworden. Als volgende 
stap willen we nagaan, samen met gemeenteleden, welke ideeën er zijn en 
mogelijk wat uit proberen. Zoals altijd zijn suggesties welkom. 
 

Samenwerking Liemers  

Dit thema zal nog regelmatig aan de orde komen. De reden hiervoor is 
eenvoudig: het is belangrijk, niet eenvoudig, zorgvuldigheid is vereist en 
gemeentes moeten deel uit maken van de stappen die worden gezet of juist niet. 
Op 19 februari hebben de moderamina van de zes Liemerse gemeentes over de 
“ stip op de horizon gesproken”. Als u zich nu afvraagt “ wat is die stip op de 
horizon?”, dan stelt u een zeer goede vraag, want daar gaat het nu precies om. 
Waar gaan we naar toe? Naar een samenwerking van zelfstandige gemeentes? 
Naar een soort “EU” van gemeentes? Of naar een soort “ verenigde staten” van 
gemeentes?  Naast de wijze van samenwerking zal er ook heel goed nagedacht 
moeten worden over de financiële zaken. Het is goed te benadrukken dat in alle 
gevallen de vierplekken gehandhaafd blijven. Het begrip vierplek verdient nadere 
toelichting. Het gaat om de identiteit van de huidige gemeentes in de Liemers.  
Deze willen we behouden door: 
 

• Instandhouding kerkzaal (kerk) en ontmoetingsruimtes 

• Wekelijkse eredienst 

• “Vaste” predikant (deeltijd) 

• Reglement voor lokale geloofsgemeenschap/wijkraad 
 
Uit het gesprek van 19 februari is gebleken dat niet alle gemeentes hetzelfde 
toekomstbeeld hebben. Dat was ook niet de verwachting. De concrete vraag die 
nu voor ons ligt is of we een doel voor de toekomst kunnen formuleren met de 
andere gemeentes of een deel daarvan en of we doelen voor de wat kortere 
termijn kunnen vaststellen. Als vervolgstap is afgesproken dat we voor de 
volgende bijeenkomst (juni 2020) een deskundige van de PKN gaan uitnodigen 
om ons uit te leggen wat de mogelijkheden zijn, voor- en nadelen en hoe we het 
zouden kunnen aanpakken. Ik heb zelf aangegeven dat de kerkenraad van 
Didam deskundige begeleiding essentieel vindt in dit proces. We vinden het niet 
verstandig dit proces zonder hulp van deskundigen te doen. Daarvoor is dit 
proces veel te complex en zijn de belangen te groot. 
 

Ten slotte 

We zijn weer gestart met de veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, van bezinning. 
Er zijn talloze wijzen waarop u dat kunt doen. Als ondersteuning daarbij kunt u 
dit keer gebruik maken van informatie via de “ App”. U kunt u aanmelden bij ds. 
Rosemarie van der Hucht voor de “ 40-dagen App”.   
 

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Opknapbeurt plein 
Nu de kerk er weer op en top bijstaat willen we ook graag het kerkplein 
opknappen en wat functioneler maken. Wij zijn benieuwd naar wat u een leuke 
invulling of verbetering zou vinden. U hoeft geen uitgebreide tekeningen of 
ontwerpen te maken. Het is al voldoende als u aangeeft welke functie u mist of 
welke toevoeging het plein aantrekkelijker zou maken. 
We zijn zeer benieuwd naar leuke ideeën van jong en oud, het plein is immers 
voor iedereen. 
 
Stuur uw suggesties naar m.j.dekroon@ziggo.nl, dan verzamelen we uw ideeën 
en komen wij t.z.t. met een leuk plan. 
  
Namens het CvK,  

Marijn de Kroon 
 

Werkgroep Collecten 

8 maart t/m 5 april: 40-dagentijd collectes 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De 
Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van 
tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes 
in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een praktisch vak in 
tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een deel van de 
meisjes keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
● 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. 
 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw 
gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes 
Ghana. 

Opbrengst collecten januari 2020 
 
31 december Eindejaarscollecte € 26,80 
 Werk in eigen gemeente € 12,70 
 
05 januari Nieuwe kansen voor straatmeisjes 
 in Ghana (avondmaal) € 78,50 
 Algemeen diaconaal werk € 41,50 
 Werk in eigen gemeente € 36,95 
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12 januari Passion Hummelo € 46,30 
 Werk in eigen gemeente € 28,40 
 
19 januari Missionair Werk € 39,50 
 Werk in eigen gemeente € 28;47 
 
26 januari Jeugdwerk  (JOP) € 49,50 
 Werk in eigen gemeente € 38,60 

Opbrengst collecten februari 2020 
 
02 februari Nieuwe kansen voor straatmeisjes 
 in Ghana (avondmaal) € 71,77 
 Kerk in Actie (werelddiaconaat) € 52,77 
 Werk in eigen gemeente € 46,05 
 
09 februari Catechese en Educatie € 38,25 
 Werk in eigen gemeente € 37,55 
 
16 februari Kerk in Actie (werelddiaconaat) € 42,70 
 Werk in eigen gemeente € 30,73 
 
23 februari Kerk in Actie (diaconaat) € 35,86 
 Werk in eigen gemeente € 30,19 

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 
 

Actie Kerkbalans 2020  
Onder het motto ‘Geef voor uw kerk’, zijn alle gemeenteleden in de periode van 
18 januari tot 1  februari benaderd voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
Het voorlopige resultaat aan toezeggingen bedraagt  € 37.169,-- Een aantal 
antwoordenveloppen is nog niet ingeleverd. 
  
Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan alle vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen en ophalen van 
de enveloppen. 
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Stand 24 februari 2020 
Toegezegd: € 37.169,-- 
Ontvangen: € 13.262,-- 

Kerkbalans 2019 

Stand 24 februari 2020 
Toegezegd:    € 38.910,-- 
Toegezegd en ontvangen:  € 37.434,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €   1.462,-- 
 
Gemeenteleden die hun toegezegde bijdrage voor 2019 nog niet (geheel) 
hebben voldaan ontvangen binnenkort een herinneringsbrief met het verzoek om 
het ontbrekende bedrag alsnog over te maken.  

Eindejaarscollecte 2019 
Stand 24 februari 2020 
Totaal ontvangen: € 1.200,-- 

Wim Kooijman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 7 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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College van Diakenen & Kerkinactie 

40-dagentijd 2020 
 
Het thema van de 40-dagentijdcampagne 2020 is: STA OP ! 
 
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar 
Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep “sta op” tegen 
zieken en mensen die lijden onder onrecht. 
 
De 40-dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en 
ongelijkheid in de wereld en om op te staan voor mensen die een steuntje in de 
rug nodig hebben. We hopen dan ook van harte dat u meedoet met onze actie. 
De diaconie en de werkgroep Kerk in Actie hebben voor hetzelfde project 
gekozen als het project van de avondmaalvieringen: 
 
“Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana”. 
 
Deze collectes worden gehouden tijdens de zondagdienst op 1 maart, 8 maart, 
15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april. 
Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop voor deze straatmeisjes in 
Ghana. 
Doe mee, kom in beweging. Sta op! 
 
Diaconie en Werkgroep Kerk in Actie, 

Nees Biemond 

  
 
 
 
 
 

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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Avondmaalsproject 
 
“Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana" 
 

                            

Waarom belanden meisjes op straat in Accra? 
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat 
onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie.  

Veel straatkinderen komen uit het arme noorden 
Veel straatkinderen in Accra komen van het platteland in het noorden. Zij 
ontvluchten de armoede, de droogte, de werkloosheid, de honger door slechte 
oogsten, het gebrek aan landbouwgrond en onderwijs, kinderarbeid, huiselijk 
geweld of een gedwongen huwelijk. Sommigen zijn door hun familie gestuurd, 
anderen besloten zelf om naar de stad te trekken. Ouders kunnen hun kinderen 
soms niet meer onderhouden of denken dat hun kinderen in de stad meer 
kansen hebben dan op het platteland. Ook weten ze weinig over de rechten van 
kinderen.  
 

Kansloos en uitgebuit in de grote stad 
Veel meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten 
stenen hakken. Vaak worden ze uitgebuit. Als ze te weinig verdienen, moeten ze 
op straat slapen. De kinderen hebben vaak geen opleiding gevolgd, kunnen niet 
lezen en schrijven, spreken een lokale taal en geen Engels. Ze kunnen daardoor 
nauwelijks werk vinden in de stad, waardoor velen op straat belanden in de 
sloppenwijk Agbogbloshie. Ook wel ‘Sodom en Gomorra’ genoemd. 
 

Eén ontmoeting kan een leven veranderen 
Akua vertelt: “Een vrouw bracht me naar Accra. Ze liet me op straat suikerriet 
verkopen. Daar ontmoette ik iemand van het Lifeline centrum. Ik besloot met 
haar mee te gaan. Ze hebben me hier een vak geleerd, dat ik de rest van mijn 
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leven kan gebruiken.” Met uw steun kunnen meisjes zoals Akua een nieuw leven 
beginnen. 
 
Mogen wij tijdens de avondmaalcollectes en de 40-dagentijdcollectes op uw 
bijdrage rekenen?  

Nees Biemond 

Solidariteitsmaaltijd 17 maart 2020 
 
In de 40-dagentijd houden we al sinds jaren een Solidariteitsmaaltijd.  
Omdat de Solidariteitsmaaltijd al jaren gehouden wordt in samenwerking met de 
r.-k. kerkgemeenschap zal deze activiteit dit jaar gehouden worden in de 
Gabriëlzaal van de r.-k. Parochie. 
 
Dit jaar heeft de vastenmaaltijd een Vietnamees karakter: witte rijst met tofoe. 
Tijdens de maaltijd zal pastoor Thanh uit Zevenaar aan de hand van een Power 
Point-presentatie meer vertellen over het project in Hanoi om de zorg voor 
gehandicapten te verbeteren. 
 
De Veertigdagentijd nodigt u uit om wat soberder te leven: wat minder eten en 
drinken, wat meer aandacht voor anderen, wat minder de auto gebruiken 
bijvoorbeeld. Het geld dat u hiermee bespaart zou een mooie bestemming 
vinden in dit Vietnam-project. 
  
U bent van harte welkom om op dinsdag 17 maart bij de maaltijd aan te 
schuiven. Inloop 17.45 uur. Aanvangstijd 18.00 uur.  
 
Meldt u aan bij: 
Antoinette Makkinga tel. 0316-228709,  Nees Biemond tel. 0316-223687  
Of per email: diaconie@pkn-didam.nl. 

Nees Biemond 
 

Van het pastoraat 
 
Al een aantal keren schreef ik op deze plaats dat we, met onze huidige 
werkwijze, eigenlijk twee vacatures voor pastoraal medewerker hebben. En nu 
komt daar nog bij dat twee dames het vanwege de gezondheid wat langzamer 
aan moeten doen. Dit betekent dat we nog meer dan anders aangewezen zijn op 
de ogen en oren van u allemaal! Laat ons weten wanneer u merkt dat iemand 
behoefte heeft aan een gesprek. Natuurlijk bent u nog steeds van harte welkom 
als u eens met één van ons wilt praten om ook een bijdrage aan het pastoraat in 
onze gemeente te leveren. 
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Ook gaan wij ons als pastoraat en kerkenraad bezinnen over andere manieren 
van pastoraat, daarvoor gaan we te rade bij onze buren in de Liemers, maar ook 
b.v. naar de landelijke pastorale dag op 18 april in Ede, waar ook over nieuwe 
vormen van pastoraat gesproken zal worden. 
 
Op deze plaats wil ik ook alvast het volgende groothuisbezoek aankondigen. Het 
thema zal zijn “vrijheid”. Deze dagen vieren we op veel plaatsen en veel 
manieren 75 jaar vrijheid. Wij willen in kleine kring nadenken over wat vrijheid 
nu, in 2020, voor ons persoonlijk betekent. Zijn we werkelijk vrij? Wat doen we 
om onze vrijheid te behouden? Onze leden in de secties 0 t/m 4 worden 
uitgenodigd om te kiezen uit drie mogelijkheden, maandag 20 april, ’s middags in 
Meulenvelden of maandag 20 of donderdag 23 april ’s avonds in ons 
kerkgebouw. 
 
Dit stukje schrijf ik op carnavalsdinsdag, na een onstuimig carnavalsweekend is 
het morgen Aswoensdag. Aswoensdag, de dag waarop in de r.-k. traditie met de 
as van de verbrande palmtakken van vorig jaar een kruisje met as op ieders 
voorhoofd werd gezet. Het is het begin van de vastentijd of 40-dagentijd. Vasten 
kan op veel manieren, iets minder doen, b.v. tv-kijken of je telefoon wat vaker 
laten liggen. Of juist iets anders meer doen, vaker een praatje maken met 
iemand, een langere wandeling. Misschien kunt u in deze dagen ervaren wat 
werkelijk vrijheid voor u is. 
 
Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 
 

Inloopmiddag 
  
Het is weer bijna zover. Op donderdag 12 maart is de volgende inloopmiddag. 
Deze middag komt er een afvaardiging van de Clini Clowns een toelichting 
geven op het mooie werk dat zij doen, voornamelijk ten behoeve van ernstig 
zieke kinderen. 
 
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur in het zaaltje 
van de Protestantse Kerk aan de Torenstraat. 
  

Jan Hagen 
Tel. 0316223357 
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                 UITNODIGING       

Ontmoetingsdag Kerk en Israël 
dinsdag 10 maart 2020                   

in de synagoge van Dieren, Spoorstraat 34 

Programma: 

10.00 uur  Ontvangst koffie/thee 
10.30 uur  Welkom door de voorzitter ds. Henk Boonen 
10.40 uur  Rabbijn, columnist en docent Tamarah Benima 

                  Thema: De levenskunst van de Joodse Beschaving  

Dit thema is de ondertitel van het door Tamarah Benima geschreven boek:                          
‘Joodser dan dit krijgt u het niet’ 
 

12.30 uur  Lunch in Villa Veertien, Noorderstraat 14, 6953 CE Dieren 
13.45 uur  Mevrouw Mendel-Volgers vertelt over de Liberaal joodse gemeente  

                           Midden-Gelderland 
14.45 uur  Afsluiting 

De kosten voor deze dag zijn  € 25,- ( inclusief lunch, koffie/thee ), ter plaatse te voldoen. Wij 
gaan er van uit dat u dit kunt declareren of zelf kunt betalen. Voor wie dit bedrag  een 
bezwaar is, laat het weten en schroom niet om toch te komen. 
 

Aanmelden vóór 1 maart 2020, bij j.zoelen56@upcmail.nl  tel. 0575 844328 

 
Vragen? Bij ds. Henk Boonen h.boonen@hccnet.nl tel. 0313-414160                                                 
of bij ds. Fini van Zoelen  
 
Als u met de auto komt verdient het de voorkeur om gratis te parkeren bij NS en busstation 
Dieren (grote parkeergarage), in de straten rondom de sjoel is beperkt gelegenheid tot 
parkeren. De sjoel zelf heeft slechts enkele parkeerplaatsen. Het NS station ligt op enkele 
minuten lopen vanaf de sjoel: de Spoorstraat ligt schuin tegenover het station.         

De dag staat open voor alle belangstellenden. 

Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost ds. Fini van Zoelen, 
contactpersoon met vriendelijke groet, 

          ds. Henk Boonen, voorzitter 
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Personalia 

Bedankje 
• Lieve mensen 
 

Met warmte denk ik terug aan de onvergetelijke kerkdienst ter gelegenheid 
van het overlijden van mijn maatje Jan Traag. 
 
Ook bedank ik iedereen die tijdens zijn verblijf in het verpleeghuis aandacht 
voor Jan heeft getoond. 
 
Ik denk hierbij aan de bezoeken, kaarten en bloemen die Jan mocht 
ontvangen. 

 
In de Liemerije sprak men zijn verwondering uit over de vele bezoeken die 
Jan kreeg. 

 
Met groet,  
Lucie Vermeulen 

 

• Lieve broeders en zusters, 
 
Ik wil jullie graag bedanken voor alle aandacht die ik van jullie heb gekregen 
tijdens mijn ziekte. Het heeft me goed gedaan.  
 
Met de vriendelijke groeten van Louis Hoepel. 

 

Geboren 
• Tóbiás Benjámin, zoon van Adorján en Wilma Rigo-Blom, Tolweg 11 

 

Gevestigd 
• Mevr. G. van Schriek-Hiddink,  De Kastanje 6 
• Dhr. W. Jansen,     Verheijstraat 2-24 

• Mevr. A. Gerritsen-Wassink,   Piushof 28 
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Agenda 
 
05 mrt  15:30 uur  Meulenveldendienst, RK voorganger 
07 mrt 10:00 uur  Iconenschilders, de Gabriëlzaal van de r.-k. parochie te Didam 
08 mrt 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, 2e zondag 40-dagentijd, 
  mw. ds. R. van der Hucht, Didam 
15 mrt 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, 3e zondag 40-dagentijd, 
  ds. W. ten Boom, Didam 
17 mrt 17:45 uur  Solidariteitsmaaltijd, de Gabriëlzaal van de r.-k. parochie te 

Didam 
21 mrt 10:00 uur  Iconenschilders, de Gabriëlzaal van de r.-k. parochie te Didam 
22 mrt 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, 4e zondag 40-dagentijd,  
  ds. J. Jansen-Schoonhoven, Doetinchem 
29 mrt 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, 5e zondag 40-dagentijd,  
  dhr. M Baauw, Wichmond 
05 apr 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, Palmzondag,  
  ds. H. ten Brinke, Apeldoorn 
09 apr 19:30 uur  Dienst van Schrift en Tafel, Witte Donderdag, 
  mw. ds. R. van der Hucht, Didam 
10 apr 19:30 uur  Dienst van Schrift en Gebed, Goede Vrijdag, 
  mw. ds. R. van der Hucht, Didam 
11 apr 15:30 uur  Meulenveldendienst, Pasen, r.-k. voorganger 
11 apr 21:30 uur  Dienst van Schrift en Gebed, Paasnacht, 
  mw. ds. R. van der Hucht, Didam 
12 apr 10:00 uur  Dienst van Schrift en Gebed, Pasen, 
  mw. ds. R. van der Hucht, Didam 
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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, 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 11-3, 8-4, 13-5, 10-6, 8-7, 9-9, 14-10, 11-11, 23-12 

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  18-3, 15-4, 13-5 

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 12-3, 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 4-3, 1-4, om 19:45 uur.  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

Contactpersonen Feike Tiel-Groenestege, 
mail:feike.tiel-groenestege@outlook.com  

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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