
 

SAMEN 
Informatiebulletin Protestantse gemeente te Didam 

45e jaargang - nummer 3 – 26-april 2020 



2 

COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl   info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
beheerder G. Blom Zonnebloemstraat 6 6942 DH T. 0612466595 beheerder@pkn-didam.nl 
 

Kerkenraad: 
predikant mw. R. van der Hucht Bachstraat 12, Zevenaar 6904 HP T. 848717   dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
scriba mw. J. Dienske Zuiderlaan 45a Zevenaar 6905 AD T. 525884 kerkenraad@pkn-didam.nl 
Tevens adres voor toezending overlijdensberichten. 
 

Eredienst: 
voorzitter  J. de Jongh Hooiberg 12 6942 MN T. 228387 eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 6941 RK T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 6941 SJ T. 221347 kinderkerk@pkn-didam.nl  
 

Pastoraat: 
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG  T. 227994 pastoraat@pkn-didam.nl 
kerkelijk werker mw. M.P. Visser   T. 0610436520 m.visser@pkn-didam.nl 
 

Diaconaat: 
voorzitter J.J. Wes De Schutterije 28 6942 BH T. 227456    
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  6942 ME T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerk in actie mw. A. Makkinga van Rouwenoortweg 18 6942 PK T. 228709 antoinette.makboa@concepts.nl 
rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
 

Financiën & Beheer: 
voorzitter mw. J. de Lange Zuivelstraat 23 6942 DP  T. 0647867075 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. NL41 RABO 0111 1014 68 
 

Oecumene: 
contactpers. mw. G.H. Ros-Mullink Lieve Vrouweplein 3c 6942 BP T. 0620187939 oecumene@pkn-didam.nl 
 

Publiciteit: 
redac.Samen D.J. Schep Karrewiel 10 6942 LK T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  NL41 RABO 0111 1014 68 van de Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN 
 

Autodienstregeling:   T. 0620187939 
 

Gebruik Kerkruimtes:    
 A. Folmer  Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961  ap.folmer@gmail.com 
 

 
 
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 .............................. 4 

Rondom de kerkenraad ................... 8 

College van kerkrentmeesters ......... 9 

College van Diakenen & Kerk in 
actie ............................................... 13 

Van het pastoraat ........................... 15 

Heb lief en houd moed .................... 16 

Virtuele werelden en online 
kerkdiensten ................................... 18 

Maar de lente wist het niet.. ............ 19 

Zomaar een gedachte ..................... 21 

Personalia ....................................... 22 

 

Voorwoord 

 

Blijdschap 

 
    Jij bent gezegend met een gelukkig  talent: 
    Jij kunt blij zijn. 
    Wees blij zoveel je kunt, 
    blijdschap maakt sterk. 
    Blij zijn betekend in alles God zien. 
    en zijn liefde, daar 
    waar alles er vrolijk en vriendelijk uitziet, 
    maar ook daar, 
    waar het eens niet zo gaat 
    als jij wel zo graag zou willen. 
    Dat is niet zo gemakkelijk. 

  
Dietrich Bonhoeffer 
(geschreven in gevangenschap) 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 26 mei 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 26 april t/m zondag 31mei 2020 
 
Als gevolg van de Corona maatregelen zijn er in deze periode geen diensten. 
Zie ook de informatie verderop in deze SAMEN. 

 Van de predikant 

Online-diensten 
Wie mij rond de kerst had verteld, dat we dit voorjaar geen kerkdiensten zouden 
kunnen houden, maar in plaats daarvan online-vieringen hebben, die had ik 
zeker niet geloofd. De ontwikkelingen gaan heel snel. Maar in deze turbulente 
tijd zijn er ook onverwachte lichtpuntjes en ontdekken we als gemeente elkaars 
bijzondere talenten. Sinds een maand bereiden we met een kleine groep online-
vieringen voor. Ook de Stille Week en Pasen hebben we op deze manier 
voorbereid.  
 
Zes jaar geleden keek ik naar een programma op de BBC1: Songs of Praise. Het 
is een soort variant op ´Nederland zingt´, elke week uit een andere parochie of 
gemeente uitgezonden. Er werd een Britse non geïnterviewd. Ze vertelde over 
haar bevlogenheid om via internet en Facebook het geloof te delen met mensen. 
In die tijd, zes jaar geleden, was dat voor mij volslagen nieuw. Ik was geraakt 
door haar bevlogenheid. Ze zei: ´Als kerk moet je zijn waar mensen zijn. Jezus 
was ook daar waar mensen waren. Als Jezus nu zou leven, dan zou Hij zeker 
gebruik hebben gemaakt van Internet en Social Media.´ Haar eenvoudige 
woorden waren voor mij een eyeopener. Sinds die tijd werk ik graag in mijn 
gemeente met Facebook, WhatsApp en Internet. Dat we nu ook online-diensten 
hebben, zie ik als een prachtige kans, juist nu velen hun huis niet meer uit 
kunnen: ouderen, zieken, mensen in verpleeghuizen, mensen die in quarantaine 
zitten. Wat mooi dat je dan toch een dienst vanuit je eigen dorpskerk kan 
meemaken, of een dienst kan zien uit een buurgemeente. 
 
Zo lang als er geen kerkdiensten mogelijk zijn, zullen er online-diensten zijn 
vanuit onze protestantse kerk te Didam en vanuit de protestantse kerken van 
Zevenaar en Westervoort. Met een klein voorbereidingsteam worden de diensten 
in de verschillende kerken voorbereid. Fijn dat we daarbij kunnen terugvallen op 
mensen met verschillende talenten: talent op het gebied van geluid, film en 
montage, met kennis van YouTube, maar ook mensen met muzikaal talent. Ik 
vind het een voorrecht om samen te kunnen werken met zoveel verschillende 
mensen in Didam en ook Westervoort.  
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Zoals het nu lijkt, zal er met een regelmaat van 1 keer per drie weken een dienst 
in de protestantse kerk in Didam worden opgenomen. De link naar deze dienst 
zal ook op de site van de protestantse gemeente Zevenaar en Westervoort 
staan. De link naar de diensten uit de andere kerkgebouwen zal terug te vinden 
zijn op de site van onze eigen gemeente. 
 
Zondag 19 april opname in de protestantse kerk van Didam 
Zondag 26 april opname in de protestantse kerk van Zevenaar 
Zondag 3 mei opname in de protestantse kerk van Westervoort 
 
4 en 5 mei: zoals het nu lijkt zal er in Didam en/of ´s Heerenberg een opname 
worden gemaakt in een van de kerken van deze dorpen, om stil te staan bij 4 en 
5 mei. De predikanten en r-k. pastores van de gemeente Montferland bereiden 
een online-plechtigheid c.q. -viering voor. Meer gegevens zullen op een later 
tijdstip te vinden zijn op de site van onze gemeente. 
 
Over de daarop volgende zondagen is, op het moment dat ik dit schrijf, nog geen 
duidelijkheid. Raadpleegt u onze site of nieuwsbrief voor meer informatie.  
 

Paasoverdenking  
(uit de paasviering uit de protestantse kerk te Didam, 12 april jl.) 
 
De afgelopen dagen liep ik na te denken over Pasen. De gebeurtenissen van de 
laatste weken, het virus dat om zich heen grijpt en de maatregelen die daarom 
nodig zijn, ontregelen het leven. We worden uit onze vaste vertrouwde 
gewoontes gehaald, geïsoleerd van anderen en moeten voortdurend op onze 
hoede zijn, dat we afstand houden. Het maakt ons onzeker, het is verwarrend. 
Pasen, het feest van de opstanding. Maar hoe nu een feest? Zo zonder anderen 
om het mee te vieren en zonder kerkdiensten, met zoveel verdriet achter de 
voordeuren van mensen, verdriet en zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
 
Tot ik me gisteren ineens realiseerde: deze periode waarin alles onzeker is, als 
ontregeld voelt, het is vergelijkbaar met de situatie van de vrienden van Jezus. 
Hun leven was ook op de kop gezet. Alles was anders, hun Heer was gestorven, 
hun Heer waar ze hun hoop en verwachtingen op gezet hadden. 
  
In het paasverhaal uit het Johannes-evangelie lezen we over Maria. Ze is in alle 
vroegte op weg naar het graf. Misschien is ze bang voor de Romeinen en is 
daarom zo vroeg op pad. Misschien ook kon ze gewoon niet meer slapen, na 
alles wat er gebeurd was. En was ze blij dat de rustdag voorbij was en ze in alle 
vroegte naar het graf mocht gaan. Om Jezus' lichaam te balsemen. Om 
tenminste iets te kunnen doen. 



6 

Petrus en Johannes weten niet goed wat ze aan moeten met het nieuws van 
Maria. Ze gaan kijken bij het graf, maar sluiten zichzelf daarna op in een huis 
samen met de andere vrienden van Jezus. Ze blijven binnen uit angst voor de 
Romeinen en misschien ook, omdat ze zich afvragen hoe ze nu verder moeten, 
elk afzonderlijk en samen. 
 
En dan blijkt dat Jezus aanwezig is. Hij is erbij als Maria ontgoocheld bij het graf 
staat. Hij is erbij als de vrienden zich hebben opgesloten in een huis. Hij is er, Hij 
leeft. Ook vandaag. De opgestane Heer komt ons nabij in het ontregelde 
angstige bestaan. In de verwarring is Hij ineens bij ons. 
 
Jezus stuurt Maria naar de leerlingen, zijn broeders en zusters, toe. Maria moet 
niet op zichzelf blijven. Zo brengt Jezus verbinding: de gemeenschap die uit 
elkaar was gevallen, door angst en ontgoocheling, brengt Jezus weer samen. 
Blijf niet op jezelf. Pasen gebeurt daar waar mensen elkaar opzoeken. Waar 
mensen zich met elkaar verbinden. 
 
Jezus verwijt zijn vrienden niets, Hij brengt hen vrede, ´Vrees niet, mijn vrede 
geef ik jullie’. Zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook jullie´. Hij brengt 
gemeenschap en verzoening ´ Simon heb je mij waarlijk lief? Hoed mijn 
schapen´. Ook Petrus, die zijn Heer had verloochend, mag weer in de kring terug 
komen. Pasen gebeurt daar waar mensen niet op zichzelf blijven.  
Jezus, de opgestane, is in ons midden. Onmerkbaar, maar aanwezig. Hij staat 
naast ons, Hij draagt ons, Hij overwint alles. Hij verbindt ons tot een 
gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Amen 
 

Facebook 
Misschien heeft u het al gezien, maar onze gemeente heeft sinds kort een eigen 
facebookpagina. Op de pagina vindt u informatie, maar ook inspirerende teksten 
en beelden. Als u zelf een Facebook-account hebt, kunt u op Facebook zoeken 
naar: protestantse gemeente Didam. Als u onze pagina liket, dan krijgt u een 
melding bij elk nieuw bericht op onze pagina. U kunt ook reageren op onze 
berichten en of ze delen. We hopen dat veel mensen de weg weten te vinden 
naar de facebookpagina.  
 

40-dagenboekje 
Dit jaar was er voor het eerst een 40-dagenboekje met voor elke dag van de 40-
dagentijd een  inspirerende of bemoedigende tekst. De teksten waren deels 
geschreven door gemeenteleden uit onze eigen gemeente. Het was een heel 
mooi boekje geworden met verrassende bijdragen, die veel mensen deze 40-
dagentijd heeft kunnen inspireren. Hartelijk dank aan alle schrijvers voor hun 
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bijdrage! Mooi dat we elkaar zo kunnen inspireren en bemoedigen! Ook volgend 
jaar zal er weer een 40-dagen-boekje verschijnen. 
 

40-dagen-appgroep 
In de 40-dagentijd was er een 40-dagen-appgroep. Elke dag van de 40-dagentijd 
ontvingen ongeveer 35 mensen uit Didam en Westervoort een appje met een 
Bijbeltekst of lied. Het was fijn om bemoedigende teksten en muziek te zoeken 
en te delen en andersom ontving ik veel bijzondere teksten terug. Het was heel 
waardevol om zo samen naar Pasen onderweg te zijn. Omdat de situatie waarin 
we nu leven wel wat bemoediging kan gebruiken, zal ik met enige regelmaat nog 
teksten en muziek op de app blijven plaatsen, echter niet meer dagelijks. Als u 
zelf ook mooie teksten wilt delen, stuurt u ze mij dan op, dan kan ik ze via de 
verzendlijst in Whatsapp versturen aan de groep. 
 

Paaslied in coronatijd 
 
Dit is een vreemde Pasen, 
zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, 
we zingen thuis alleen. 
Met iedereen op afstand, 
ook wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm, 
wij vieren ver verspreid. 
 
Geen zingende gemeente, 
geen hart verrukkend koor, 
hoe dringt dan nu de vreugde 
van Pasen tot ons door? 
Geef elk, aan huis gebonden, 
toch de genade om 
uw opstanding te vieren: 
elk huis een heiligdom. 
 
Niet van een kerk vol mensen 
straalt nu de blijdschap af, 
maar van het nieuws van vrouwen 
die zien het lege graf;  

van leerlingen die twijf’lend 
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen: 
de Heer is opgestaan! 
 
In alle zorg en moeite 
bedenken wij toch wel 
wie voor ons heeft geleden, 
wie daalde in de hel, 
wie daar de weg ons baande, 
geen dood die Hem nog bindt; 
nu kan ons niets meer scheiden 
van Hem die ons bemint. 
 
Wij danken U met Pasen, 
als kerk, hoe ook verspreid 
en toch uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar. 

 
Tekst ‘This Easter celebration’ 2020. Geschreven door Carolyn Winfrey Gillette,   
vertaald door Gert Landman in april 2020. te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657, of evt. ‘De 
ware kerk des Heren’ Lied 968 
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Gedicht van Moeder Teresa 
 
Pasen: 
Het leven is een kans, profiteer ervan. 
Het leven is mooi, bewonder het. 
Het leven is een zegen, beproef het. 
Het leven is een droom, verwezenlijk die. 
Het leven is een uitdaging, neem die aan. 
Het leven is een plicht, vervul die. 
Het leven is een spel, speel het. 
Het leven is duur, koester het. 
Het leven is rijkdom, bewaar die. 
Het leven is liefde, geniet ervan. 
Het leven is een belofte, kom die na. 
Het leven is droefheid, overwin die. 
Het leven is een lied, zing het. 
Het leven is een strijd, aanvaard die. 
Het leven is een tragedie, zie die onder ogen. 
Het leven is geluk, maak het. 
Het leven is te kostbaar, verwoest het niet. 
Het leven is leven, vecht ervoor. 

(Moeder Theresa) 

 
ds. Rosemarie van der Hucht 

 

Rondom de kerkenraad 
Onwerkelijk, dat is het gevoel als je een keer buiten bent, vooral op plekken waar 
anders veel mensen samenkomen of er veel verkeer is. Ook binnen is het 
anders dan anders. Iedereen heeft met het Coronavirus te maken, of je wilt of 
niet. Ik denk vooral aan kwetsbare mensen waarvan sommigen heel bang zijn 
geworden. En diegenen die in een verzorgingstehuis zitten en geen bezoek 
meer mogen ontvangen. Zij zijn voor een groot deel van anderen afgesneden. 
Een positief teken is dat het in een aantal landen weer de goede kant opgaat en 
ook de in ons land gekozen aanpak lijkt te helpen. We weten echter ook dat het 
nog langere tijd gaat duren en dat de gevolgen van deze crisis nog veel langer 
merkbaar zullen zijn. 
 
Als gemeente hebben wij uiteraard maatregelen moeten nemen. Geen gewone 
kerkdiensten meer in onze kerk, maar internetdiensten. Deze diensten zijn vanaf 
het begin in samenwerking met de gemeente van Westervoort gedaan. Dit lag 
voor de hand omdat ds. Rosemarie van der Hucht tijdelijk in Westervoort 
werkzaam is. Dankzij deze samenwerking was het mogelijk, dat ds. Rosemarie 



9 

van der Hucht veel meer is voorgegaan dan anders het geval zou zijn. We weten 
dat de huidige maatregelen nog tot 1 juni gehandhaafd moeten worden. Gelukkig 
is de samenwerking inmiddels uitgebreid met Zevenaar, waardoor het werk meer 
verdeeld kan worden. Met de gemeente Zevenaar erbij kunt u in de komende 
weken 1 keer per 3 weken een uitzending vanuit Didam beluisteren met ds. 
Rosemarie van der Hucht. De dienst vanuit Zevenaar zal door ds. A. Jonkman 
worden verzorgd. Als een andere gemeente zich aansluit zal het schema 
aangepast worden. We hopen dat deze diensten 
een steun voor u zijn en een gevoel van 
verbinding met andere gemeenteleden geeft. Als u 
suggesties of ideeën heeft, dan horen we dat 
graag van u.  
 
Onlangs zag ik langs de weg een poster van 
Loesje hangen. Deze poster bevatte een opdracht 
die niet alleen toepasselijk is in deze tijd, maar van 
toepassing is in alle tijden en die heel goed 
verwoordt wat u ook in de Bijbel kunt terugvinden 
maar dan in andere bewoordingen:  
 

Johan Boelee 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 

 

 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert plaatselijke gemeenten om 
tot 1 juni uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Veel gemeenteleden 
maken daar dankbaar gebruik van. 
Een belangrijk onderdeel van een kerkdienst is het collecteren: “delen wat ons 
gegeven is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede.”  
 

Vanaf 12 april is het mogelijk om op afstand (digitaal) te geven aan collecten in 
onze eigen kerk.  
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Wat u daarvoor nodig heeft is een smartphone met daarop de Givt-app.  
Deze app kunt u downloaden uit de App Store of Google Play Store. 
Vervolgens registreert u zich door het invullen van uw e-mailadres en een aantal 
persoonlijke gegevens. Ook geeft u een machtiging af zodat er geld van uw 
rekening kan worden afgeschreven.  
 

U kunt 'geven' door in een lijst de 'Protestantse gemeente te Didam' te 
selecteren of door het scannen van de QR-code die hierboven is afgedrukt. 
 
Uitgebreide informatie over de Givt-app kunt u vinden op onze website www.pkn-
didam.nl. 

Collecten in de periode 26 april t/m 31 mei 
 

26 april  1 Hakuna Matata 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
3 mei  1 Kerk in Actie (Noodhulp) 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
10 mei  1 Jeugdwerk (JOP) 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
17 mei  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
21 mei  1 Algemeen diaconaal werk 
Hemelvaart 2 Werk in eigen gemeente 
 
24 mei  1 Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
31 mei  1 Kerk in Actie (Pinksterzending) 
Pinksteren 2 Werk in eigen gemeente 
 

Toelichting bij de landelijke collecten 
 

3 mei – Collecte Kerk in Actie (Noodhulp) 
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is 
waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo 
lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder 
hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. 
Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor 
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traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve 
begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven 
voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun 
eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag 
stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. 
 
10 mei – Collecte Jeugdwerk (JOP) 
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en 
volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot 
een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een 
escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen 
en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door 
gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente 
tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen 
voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat 
onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep 
begeleidt. Collecteert u mee zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen? 
 
24 mei – Collecte Kerk in Actie (Wereld Diaconaat)  
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 
worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar 
school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie 
organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen 
hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en 
werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan 
komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte. 
 
31 mei Pinksteren –  Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending)  
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-
Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa 
bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook 
komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko 
studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 
leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 
hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, 
getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u 
juist met Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? 

 
Wim Kooijman 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 26 mei 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2020 
Tot en met 1 april is een totaal bedrag toegezegd van € 37.469,-- .  
Rekening houdend met alle ontwikkelingen zowel binnen als buiten de kerk, een mooi 
resultaat. 
 
Nogmaals dank aan alle gemeenteleden voor hun toezegging en aan al de vrijwilligers 
die het veldwerk hebben verricht. 
 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van de toezeggingen en bijdragen vanaf 
2015. 

Solidariteitskas 2020 
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, 
maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er een steunfonds, de  
 
 

Kerkbalans 2015 – 2020 – Toezeggers/ bedrag

2020 2019 2018 2017 2016 2015

 Aantal aanschrijvingen: 275 285 292 287 307 307

 Geen toezegging / niet ingeleverd: -70 -55 -50 -48 -67 -68

 Aantal toezeggers: 205 230 242 239 240 239

 € 1,00 t/m  € 50,00 77 92 101 103 98 95

 € 51,00 t/m  € 100,00 39 43 40 36 42 43

 € 101,00 t/m  € 200,00 28 34 39 41 39 41

 € 201,00 t/m  € 300,00 23 26 26 22 25 24

 € 301,00 t/m  € 450,00 17 15 16 15 15 13

 € 451,00 t/m  € 700,00 15 12 10 14 13 15

 € 701,00 en meer 6 8 10 8 8 8

 Totaal toegezegd: € 37.469 38.910 40.996 40.061 40.144 40.049

 Totaal bijgedragen: € 39.097 40.593 40.859 40.242 41.451
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Solidariteitskas. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een 
bedrag per gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om 
levendig en krachtig midden in de wereld te staan. In mei wordt bij alle 
gemeenteleden een envelop bezorgd met het verzoek om een bijdrage van €10,-
- te geven aan de Solidariteitskas. 

Wim Kooijman 
 

College van Diakenen & Kerk in actie 

Nieuws vanuit de Diaconie 
           
Het coronavirus gaat rond. Iedereen ervaart de gevolgen van de opgelegde 
maatregelen. Ook in het samen kerkzijn gaan veel dingen anders dan we 
gewend zijn. Het is pijnlijk dat het vieren als gemeente niet mogelijk was rond de 
hoogtijdagen in de Goede Week en Pasen. Hierdoor hebben de opbrengsten 
voor de 40-dagentijd en de vastenpot weinig opgebracht.  
Misschien dat u zelf het collectegeld in een aparte envelop hebt gedaan voor 
zowel de “Straatmeisjes in Ghana” als de “Cliniclowns”. Overmaken naar de 
bankrekening van de Diaconie mag natuurlijk ook.           
  

Mensen die onze kerk om hulp vragen willen wij helpen door ervoor te zorgen 
dat contact gelegd wordt met de hulpverlenende instantie. De diaconie heeft 
lokaal een netwerk om mensen door te verwijzen. 
 

De Diaconie heeft onze kerk ook aangemeld bij de actie: “niet alleen”  waarbij 
hulpvragers en hulpaanbieders aan elkaar worden gekoppeld. Door iets kleins 
voor een ander te doen, kunnen we het verschil maken. Mocht u hulp nodig 
hebben, in welke vorm dan ook, mag u altijd contact opnemen met 
ondergetekende coördinator.   
  

We staan als kerkgemeenschap wel met open handen en met een warm hart. 
Verbinding zoekend met de naasten.  
  

Coördinator: Nees Biemond.   
E-mailadres: diaconie@pkn-didam.nl, Tel. 0316-223687 of met  
Jan Wes  Tel. 06-57775159   
Banknr. Diaconie Prot. Gem. Didam: NL55 RABO 0111 1037 38  
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Avondmaalsproject en 40-Dagentijd collecte 
 

  
 
 
‘NIEUWE KANSEN VOOR STRAATMEISJES IN GHANA’ 
 
De collectes voor dit project tijdens de 40-dagentijd zijn helaas gestopt door het 
coronavirus. De diaconie heeft er alle vertrouwen in dat voor de 
avondmaalscollectes een extra duit in de collectezak wordt gedaan, om toch nog 
een mooi bedrag bij elkaar te krijgen voor dit project. 
 
Welke hulp biedt het Lifeline centrum voor straatmeisjes in Ghana? 
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat 
onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. 
  
De Ghanese organisatie AG Care wil de situatie van deze meisjes verbeteren. 
De meisjes leren eerst welke vakopleidingen ze in het Lifeline centrum kunnen 
volgen en wat de regels zijn. Ze leren wat goede voeding is en ze krijgen 
informatie over veiligheid. Dan pas beslissen de meisjes definitief of ze in het 
opvangcentrum willen blijven. Als ze blijven krijgen ze een basispakket 
bestaande uit kleding, toiletspullen en dergelijke. Zolang ze de opleiding volgen 
wonen en leven ze in het Lifeline centrum. Ze krijgen drie maaltijden per dag. 
Behalve de specifieke vakkennis leren de meisjes ook rekenen, schrijven, 
ondernemerschap en  algemene vaardigheden. Ze leren goed om te gaan met 
hun eigen lijf: zichzelf goed te verzorgen en grenzen te stellen. Ze leren hoe ze 
goede sociale contacten kunnen leggen. 
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Het Lifeline centrum is een erkende opleidingsplek. Ook de Ghanese overheid 
betaalt cursuskosten om een aantal meisjes op te leiden. De meisjes die de 
opleiding hebben afgemaakt, krijgen een startpakket om aan het werk te kunnen. 
En ze worden gekoppeld aan een vakvrouw. Zo kunnen ze onder leiding van een 
ervaren persoon zich verder ontwikkelen. 
 

• Medische screening van een meisje kost 18 euro 

• Kleding, schoenen en toiletartikelen voor 1 meisje kosten 52 euro 
 
34 meisjes hopen hun diploma te halen in de loop van dit jaar. Dan worden ze 
ingeschreven bij de overheid om aan te tonen dat ze aan de landelijke normen 
voldoen. Vlak voor de kerst valt er misschien al wel geld te verdienen met hun 
nieuw geleerde vaardigheden. 21 meisjes leren hier kleding te naaien, 4 meisjes 
maken sieraden, 9 meisjes leren het kappersvak. De trainingen worden door 
aparte vakdocenten geven. 
 

Deze trainingen en begeleiding van Lifeline zijn een belangrijke stap op hun pad! 
 

Mogen wij op uw extra bijdrage rekenen voor deze straatmeisjes als het 
avondmaal weer gevierd mag worden?  
 

Nees Biemond  
secr. Diaconie 

Van het pastoraat 
 

Ik lees net mijn bijdrage aan de vorige SAMEN even terug. Het voelt alsof het in 
een compleet andere tijd is geschreven. Onze wereld is in heel korte tijd volledig 
veranderd. Het virus heeft veel leed gebracht. Er zijn dierbaren overleden en wat 
misschien nog erger is: we konden soms geen afscheid nemen. We kunnen 
onze dierbaren niet nabij zijn zoals we willen. Hoe moeilijk is het om zelfs hen 
die niets van dit alles begrijpen niet lichamelijk nabij te kunnen zijn. Of voor hen 
die weten dat een besmetting bijna zeker dodelijk zal zijn. 
 
Maar toch hebben we Pasen gevierd. Toch klonk het in onze kerk en overal ter 
wereld dat liefde sterker is dan de dood. Dat Hij is opgestaan. En juist nu, in 
deze tijd, zien we ook tot waar de mens toe in staat is als hij zich door liefde laat 
leiden. Op veel plaatsen zien we mensen het goede doen. In de zorg, winkels, 
boeren, bevoorrading, hulpverlening, overal. We zien talloze geweldige nieuwe 
ideeën die hoop geven op een andere toekomst, waar we meer naar elkaar 
omkijken. 
Hier in Didam, in onze eigen gemeenschap doen we dat ook. Helaas moeten we 
op afstand blijven; zeker voor de meer kwetsbaren moeten wij alle verstandige 
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maatregelen nemen om samen gezond te blijven. Dat betekent dat we voor nu 
zoveel mogelijk via telefoon en email doen. 
 

Als u met één van ons wilt spreken of hulp nodig heeft, dan kan dat altijd. 
Hieronder (en in elke SAMEN) vindt u onze e-mailadressen en telefoonnummers. 
Denk niet dat u geen contact mag opnemen omdat uw reden misschien niet 
ernstig genoeg is. Bel of mail gerust! 
 

Predikant Rosemarie van der Hucht, 0316-848717, dominee@pkn-didam.nl 
Kerkelijk werker, Meinie Visser,  06-1043 6520,  m.visser@pkn-didam.nl 
Ouderling Arrie van der Vliet, 0316-227994, pastoraat@pkn-didam.nl 
 

Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 
 Arrie van der Vliet 

Heb lief en houd moed 
 

De vraag van de redactie kwam binnen om kopij te schrijven voor dit nummer 
van SAMEN. Samen, ook en vooral in coronatijd, natuurlijk! Maar het riep ook de 
vraag op: wat ga ik schrijven? Wordt het geen herhaling van zetten van al die 
hartelijke, bemoedigende, kritische, waarschuwende, informerende en 
diepdroevige berichten die in de afgelopen tijd aan ons oog en oor zijn 
voorbijgetrokken via krant, radio, tv en sociale media? Toch waag ik het erop, 
want midden in die vloedgolf van woorden werd ik getroffen door de tekst van 
het lied ‘Heb het leven lief’ van Liesbeth List. Het zouden woorden uit het 
Bijbelboek Hooglied kunnen zijn. 
 

Leef als een kind van de wind en van de liefde 
en herken de open blik in de ogen van een vreemde. 
Dans met de maan, sla je armen om de sterren. 
Ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen. 
 

 
Refrein: 
Heb het leven lief, als de stormwind gromt en als de lente komt 
en verberg je niet, als de regen valt en als de donder knalt 
zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, 
heb het leven lief en wees niet bang. 
 

Pluk elke vrucht die je aan de dag ziet hangen 
en herken de open lach om de lippen van een vreemde. 
Vrij met de zon en verdrink in al zijn stralen 
en omarm zijn spiegelbeeld in de rimpelloze vijver. 
 
Huil als het moet want je stikt in al je tranen, 

mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
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maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave 
als waarmee je huilt. Je kunt uit je as herrijzen! 
Het geluk van het moment zet een streep door het verleden. 
 
Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht. 
Hou van wie je ziet, pak de liefde vast en verlies haar niet. 
Heb het leven lief, in de grijze nacht en als de morgen lacht. 
Heb het leven lief en wees niet bang. 
Wees maar niet bang, wees maar niet bang. 
 
Van het begin tot het eind is het lied een aanmoediging om het leven, met al zijn 
facetten, in vertrouwen aan te gaan. Juist nu, in deze ontwrichtende tijd, kan dit 
een tekst zijn waar je je aan kunt optrekken. Woorden die je, misschien maar 
even, toch weer doen opademen en je helpen je blik te verruimen. Die helpen je 
evenwicht te hervinden wanneer de dreiging van het coronavirus je uit balans 
heeft gebracht. 
 
In de telefonische contacten die ik met oudere gemeenteleden heb, merk ik dat 
zoeken naar een nieuwe balans. Door hun gevorderde leeftijd levert de 
verspreiding van het virus voor hen immers het meeste gevaar op. De 
gemeenteleden waarvan een familielid in een zorgcentrum woont of zij die er zelf 
hun thuis hebben, worden hierbij het hardst geraakt. Hoe houden zij zich 
staande? Ik hoor verhalen met verdriet en grote onzekerheid, maar ook verhalen 
waar kracht en moed in doorklinken. Men durft de zorg van hun dierbare aan het 
verplegend personeel over te laten. Al die mannen en vrouwen die grote inzet 
tonen om het gemis van de, veelal dagelijkse bezoekjes, zo goed mogelijk te 
verzachten. Verder ervaren gemeenteleden dat mensen meer oog hebben 
gekregen voor elkaar en gaan ze, ook zelf, op zoek naar andere mogelijkheden 
van contact. Sturen kaarten, bellen elkaar op, steken een helpende hand uit, 
voelen zich, misschien meer dan ooit, met elkaar verbonden. Wanneer we 
ouderen daarom alleen maar als kwetsbaar betitelen, dan doen we hen duidelijk 
tekort. In de kwetsbaarheid van de ouderdom schuilt ook de kracht van de 
levenservaring die helpend kan zijn deze crisis mentaal goed door te komen. 
 

‘Weet je, Meinie, deze tijd herinnert me aan de oorlog. We hadden gebrek en 
voelden constant dreiging, maar dat is voorbijgegaan. Ook dit is niet blijvend.’ 
‘Ik ben gewend aan een stil en rustig leven en red me daarom goed.’ 
‘Laten we deze crisis beschouwen als een waarschuwing en er ons voordeel 
mee doen.’ 
 

‘Kijk niet te ver vooruit, maar richt je op het goede in elke nieuwe dag.’ 
Meer dan ooit besef ik de waarde van de ouderdom op de weg door het leven, 
ook in tijden van crisis. 
Houd moed en heb lief! 

Meinie Visser, kerkelijk werker 



18 

Virtuele werelden en online kerkdiensten 
 

In deze bijzondere tijd waarin we op afstand moeten blijven van onze 
medemensen vinden we gelukkig vele manieren om toch met elkaar in contact te 
blijven. De ouderwetse telefoon werkt gelukkig nog altijd en ook televisie en 
radio zijn present. Maar het internet biedt daarnaast ook heel veel mogelijkheden 
om zeer persoonlijk met elkaar in contact te blijven. 
 

Allereerst zijn er natuurlijk de online kerkdiensten. Als gemeente Didam hebben 
wij hier al een aantal jaren ervaring mee, dus was het niet zo moeilijk om over te 
schakelen. Deze Paascyclus hebben we al in samenwerking met onze Liemerse 
broeders en zusters uit Westervoort en Zevenaar kerkdiensten gehouden. Dit 
zullen wij de komende tijd blijven doen, waarbij we om de beurt uit één van de 
kerken een dienst zullen verzorgen die in alle deelnemende gemeentes getoond 
wordt. Wie weet sluiten nog meer zustergemeenten bij ons aan. 
 

Naast onze eigen kerkdiensten zijn er nog heel veel andere initiatieven op 
internet. Een heel goed beginpunt is de gezamenlijke website van EO en KRO-
NCRV: eo.nl/samengeloven. Van daaruit kunt u tal van kerkdiensten, gebeden, 
liederen en christelijke informatie vinden. 
 

Op onze eigen website pkn-didam.nl proberen we op een duidelijke manier u van 
alle informatie te voorzien. Natuurlijk vindt u daar onze eigen kerkdiensten uit 
Didam en de Liemers, maar we zullen ook bijzondere berichten of video’s 
plaatsen. Zo staat er op dit moment (dinsdag 14 april) een video uit Taizé op, 
waarin een virtueel koor van jongeren vanuit de gehele wereld een 
opstandingslied zingen, elk vanuit eigen huis of tuin en in een filmpje 
samengevoegd tot één groot meerstemmig koor. 
 

Naast onze website is er een wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt 
verstuurd. U vindt daarin alle laatste berichten en ook de online kerkdiensten 
worden erin aangekondigd. Naast alle gewone e-mailadressen (zie SAMEN of 
website), hebben we een speciaal e-mailadres in het leven geroepen waarop u 
alle vragen, reacties, opmerkingen, ideeën, tips, etc. aan kwijt kunt. Wij hebben 
ook niet alle antwoorden, maar we doen ons uiterste best u te helpen. 
 

Ook als u zich wilt aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief kunt u een mail 
hierheen sturen. Het e-mailadres is samen@pkn-didam.nl. 
Hartelijke groet, 
 Arrie van der Vliet 
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Maar de lente wist het niet.. 
 

Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. Februari was een hele 
onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. De natuur was onrustig, 
alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart...  
 

Het was maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden 
langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de 
hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, 
het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was. 
 

Maar de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien. 
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de 
zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw. Het werd later donker en  
's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen.  
 

Het was maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden onvermijdelijk, vooral 
in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. Mensen kwamen 
alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten. Bijna alles 
was gesloten. Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Het leger begon 
uitgangen en grenzen te bewaken. Mensen moesten vanuit huis gaan werken. 
Ondernemers kwamen in de problemen. De meeste kinderen konden niet meer naar 
school. Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en 
onderzoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het. 
 

Maar de lente wist het niet en ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse 
programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren. Het 
was maart 2020.  
 

Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief. Sommige 
mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten. Elkaar omhelzen, 
kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. Iedereen moest flinke afstand 
tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt waren allerlei schappen 
leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er 
vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk.  
Er was isolatie, ziekte en paniek. Toen werd de angst pas echt!!  
 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  



20 

De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht. 
Iedereen wist wat er gebeurde. 
 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. De magnolia stond in de knop. 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. 
 

En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar tips over 
leuke dingen die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrijven en te 
lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in creativiteit. 
Sommigen leerden een nieuwe taal. Sommigen ontdekten kunst. Sommigen ontdekten 
dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. Anderen stopten met 
onwetend onderhandelen. Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd 
voor het gezin. Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier 
mensen. Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te 
vinden. Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te 
koken. Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, 
ze werden meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met elkaar 
maken of zingen om op deze manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor 
eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van 
hun stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje 
met elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop 
zodat eenzame mensen ze konden bellen. De overheid ging bedrijven en 
zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten 
ontslaan. Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de zorg. Uit 
alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen. Om 20:00 uur gingen 
mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en 
zorgpersoneel, die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te 
houden. 
 

Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van 
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets 
met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen… En de economie ging 
bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit. Het was het jaar 
waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 
geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal. 
 

En de lente wist het niet. 
En de bloemen bleven bloeien en de bomen liepen uit. En het werd steeds warmer. En 
er waren veel meer vogels  
 

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was. 
En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers  en handschoenen… 
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De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was. En de wereld was mooier en 
liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner geworden. En ze hadden weer 
waarden en normen. De harten van mensen waren weer open en dat had positieve 
gevolgen. Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was 
genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan.  
 

En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist. 
En hij was er nog steeds. 
Ondanks alles. 
Ondanks het virus. 
Ondanks de angst. 
Ondanks de dood.  
 

Omdat de lente het niet wist, 
leerde iedereen de kracht van het leven… 
 

Susan Blanco (De Taalrecycler) "Geïnspireerd door mensen" 

 
Leendert Santema, 
(Uit Spanje) 

Zomaar een gedachte 
 
Zomaar een gedachte tijdens de quarantainetijd over ons plaatsje in de kerk. 
 
Blijven we zitten waar we zitten? 
Waarom zitten de meesten van ons elke zondag op dezelfde plaats?  
Zou het niet leuker zijn eens van plaats te wisselen en zodoende ook eens tot 
een ander contact te komen? 
 
Natuurlijk een volkomen vrijblijvende vraagstelling. Wie aan zijn vaste zitje wil 
vasthouden moet dat natuurlijk gewoon doen, maar misschien zijn er toch die het 
alleen uit gewoonte doen en wel eens met die gewoonte willen breken. 
 
Zullen we het eens proberen? 
Denk er eens  over na; het ziet ernaar uit dat we daar nog ruimschoots de tijd 
voor hebben. 
 

Zie dit niet als een voorstel tot verandering of bemoeizucht maar louter als 
suggestie waarin je wilt meegaan of die je meteen terzijde wilt schuiven. 
 

Hoe dan ook: even goede vrienden! 
Truus Ammerlaan 



22 

Personalia 

Bedankjes 
 

Lieve mensen, 
Heel veel dank voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. 
Kaarten met bemoedigende woorden en prachtige gedichten vol troost en een 
blik op de toekomst. De kaarten hingen als een lange slinger in mijn kamer en nu  
liggen ze in een mandje naast mijn stoel zodat ik er af en toe weer een kan 
lezen. 

Janny Horjus 
Lieve mensen, 
Na een moeilijke periode met twee operaties gaat het nu weer de goede kant op 
met mij. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. 
De overweldigende belangstelling van zeer velen door middel van een 
bloemetje, telefoontjes, heel veel kaarten en bezoeken toen dat nog kon, hebben 
daar veel aan bijgedragen. Dit alles was een enorme steun en het heeft me diep 
geroerd. Dank voor dit alles; ik heb weer ervaren wat we als gemeenschap voor 
elkaar kunnen betekenen. 
 

Een lieve groet en allen veel sterkte in deze onzekere tijd, 
Riet Kooij 

Geboren 
• 16-03-2020, Maud Jasmijn, dochter van Niels Westgeest en Kim van der 

Knijff, Sperwerstraat 104 
 

Overleden 
• 12-03-2020, dhr. J.W. Altena, Waverlo 31 
 

Gevestigd 
• Dhr. C.J. Bakelaar, de Schutterije 38 
 

Vertrokken naar: 
• Zelhem, dhr. M.J Jansen, Willibrordusweg 51 

 
 
 

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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