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

Rondom de kerkenraad .................. 6 

College van kerkrentmeesters ........ 8 

College van Diakenen & Kerk in 
actie .............................................. 11 

Online "Kerken" .............................13 

Verlangen ......................................14 

Van het pastoraat ..........................14 

Pastorale gesprekken ....................15 

Online-vieringen ............................16 

Spanjegangers ..............................18 

Personalia ......................................20 

Activiteiten in en om de kerk ..........22 

 

Voorwoord 
 

    Wanneer wij moeten gaan  
    langs grenzen van het leven, 
    waar ziekte ons klein maakt 
    onzeker en afhankelijk,  
    laat ons leven dan niet verlopen in de angst. 
  
    Als leven pijnlijk wordt,  
    het broze lichaam vervalt: 
    laat er een omarming blijven  
    die ons draagt. 
  
    Laten er mensen zijn    
    die ons vasthouden,  
    doe zelf uw naam eer aan  
    en laat U vinden  
    als wij U zoeken. 
  
    Amen 

      
              Uit het Liedboek: Sytze de Vries 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 juli 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 7 juni t/m zondag 19 juli 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 bidden en kerken 
 
Als je terugkijkt in de geschiedenis van de kerk, leven we nu in een unieke 
situatie. Tot nu toe was een belangrijke voorwaarde voor een kerkdienst, dat 
men lijfelijk samen kwam. In de tijd van de eerste christenen had men 
bijeenkomsten bij mensen thuis, in een bovenzaal, zoals verteld wordt in het 
Bijbelboek Handelingen. Men deelde samen brood (eucharistie) had een 
gezamenlijke maaltijd en bad samen. Toen het christendom in de derde eeuw 
opgang deed, werden kleine en later grotere kerken gebouwd, groot genoeg 
om mensen te ontvangen. Vanwege de aanwas werden de gebouwen steeds 
groter. De gezamenlijke maaltijd werd vervangen door een collecte voor de 
armen en een vereenvoudigd avondmaal, met alleen een stukje brood en een 
slokje wijn. 
 
Pas met de opkomst van de tv in de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam een 
nieuw fenomeen op: in de V.S. en later ook in ons eigen land werden in de 
jaren 70 kerkdiensten en opwekkingsbijeenkomsten (bijv. Billy Graham of EO-
jongerendag) uitgezonden op tv. Zodoende kon je via tv een kerkdienst of 
opwekkingsbijeenkomst  meemaken, waar je niet lijfelijk bij aanwezig was. 
 
We zijn nu door de Corona-crisis in de unieke situatie, dat we kerkdiensten 
opnemen en uitzenden, waar slechts drie tot zes mensen lijfelijk aanwezig zijn. 
De rest van de gemeente volgt de dienst via internet of kerkdienst-gemist. Wat 
betekent dat voor het samen bidden, voor het vieren van het avondmaal, voor 
het dopen van kinderen? Over die vragen wordt hard nagedacht binnen de 
landelijke protestantse kerk. 
  
Er is nog veel, dat open ligt en invulling vraagt, maar de waarde van de online-
vieringen heeft zich al bewezen. Ieder kan in zijn eigen huiskamer of 
studeerkamer voor zijn pc, laptop of iPad meebidden en meevieren. In de 
geest zijn we samen verbonden, ook al bekijken we de dienst elk op een eigen 
tijd en op een andere plaats.  
In de afgelopen weken hebben we in de Liemers goede ervaringen opgedaan 
met het bij toerbeurt verzorgen van een online-kerkdienst vanuit één van de 
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Liemerse gemeenten. We zullen hiermee nog even verder gaan, zolang als 
het nodig is. Ook hopen we vanaf augustus in onze protestantse kerk Didam 
weer live-kerkdiensten te gaan houden voor klein publiek. Zie hierover ook het 
stukje in Rondom de Kerkenraad van Johan Boelee in deze editie van Samen. 
 
Dat we door de online-vieringen in de geest verbonden zijn en blijven, door 
gebed en lezing, muziek en omzien naar elkaar, tot de tijd komt dat we elkaar 
weer live kunnen ontmoeten. 
 
Overzicht van de online vieringen tot en met 30 augustus 
 

• 7 juni:   Zevenaar, ds. A. Jonkman 

• 14 juni:   Westervoort, ds. R.van der Hucht 

• 21 juni:   Duiven, ds. J. van Baardewijk 

• 28 juni:   Rijnwaarden, ds. E. Wijnands 

• 5 juli:   Lathum, ds. G. Jansen 

• 12 juli:   Zevenaar ds. A. Jonkman 

• 19 juli:   Duiven, ds. J. van Baardewijk  

• 26 juli :   Lathum, gastvoorganger  

• 2 aug.:   Zevenaar, ds. A. Jonkman 

• 9 aug.:   Didam, ds. R. van der Hucht 

• 16 aug.:   Westervoort, ds. R. van der Hucht 

• 23 aug.:   Lathum, ds. G. Jansen 

• 30 aug.:   Zevenaar, ds. A. Jonkman 
 

Overdenking 
´Je zal weer feestvieren, muziek maken en dansen´ (Jeremia 31:4) 
 
Nu de maatregelen van de overheid tegen het Corona-virus weer versoepeld 
worden, kunnen we weer hardop nadenken over de tijd hierna. We kunnen 
elkaar straks weer ontmoeten, buiten op een terras, of in een restaurant, in 
een museum, op school of in kerkverband. In onze eigen kerk in Didam 
hebben we als kerkenraad besloten om weer te beginnen met: 

•  reguliere kerkdiensten vanaf 9 augustus,  

•  pastorale gesprekken in een van de grote bijzalen van de kerk,  
vanaf begin juni. 

Zelf hoop ik in september weer te beginnen met kringen in één van de grote 
bijzalen van onze kerk. 
 
Dat klinkt voor velen van ons als muziek in onze oren. Een hoopvol gevoel dat 
er een einde gaat komen aan deze moeilijk tijd. Dat we weer vooruit kunnen 
kijken. 
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Toen ik deze week ´s ochtends op mijn studeerkamer kwam, lag één van mijn 
bijbels op de grond. Hij was ´s nachts uit mijn boekenkast gevallen door 
onbekende oorzaak. De bijbel lag open bij Jeremia 31. Ik begon te lezen en 
was verrast; het raakte me. Het leek een tekst, die heel goed past bij onze 
huidige situatie. Jeremia brengt daar namens God hoopvolle woorden: 
 
´Ik zal zorgen voor de mensen van mijn volk, die deze oorlog hebben 
overleefd. Ik zal hen redden uit de woestijn en naar een plaats van rust 
brengen. Al lang geleden heb ik tegen je gezegd, Jeruzalem, dat Ik altijd van je 
heb gehouden. Ik zal ook voor eeuwig van je houden. Daarom heb ik voor 
altijd voor je gezorgd. Ik zal ervoor zorgen dat je weer opgebouwd wordt, 
Jeruzalem. Je zal weer feestvieren, muziek maken en dansen. Je zal weer 
wijngaarden planten op de bergen van Samaria.´ (Jeremia 31: 2-5) 
 
Zo liefdevol spreekt God hier tegen zijn mensen. Hij spreekt zijn liefde uit: ´Ik 
heb altijd van jullie gehouden en zal dat altijd blijven doen. Ik zal voor jullie 
zorgen, nu jullie deze oorlog hebben overleefd.´ Een hoopvol perspectief 
wacht het volk Israël. De stad Jeruzalem, de stad waar koning David eens 
zetelde, zal weer opgebouwd worden. Mensen zullen feest vieren in de 
straten, dansen en muziek maken. Ze zullen weer druivenranken planten in 
het kale land. Druiven die verwijzen naar wijn, een teken van het goede leven. 
 
In de Corona-tijd waren de straten soms beklemmend leeg. Geen concerten, 
geen verjaardagen of feestjes, geen kerkdiensten. Straks kunnen we elkaar 
weer ontmoeten; wat een feest! De woorden uit Jeremia 31 vertolken ook 
vandaag de hoop op een lichter bestaan. God heeft het beste voor met de 
mensen. Hij wil voor ons het goede leven, samen met anderen. Dat 
perspectief geeft ons hoop om nog even vol te houden in deze Corona-
periode. Graag weer tot ziens! 

ds. Rosemarie van der Hucht 

Rondom de kerkenraad 

Herstart zondagse eredienst op zondag 9 augustus 2020; Voorbereidingen 
gestart voor het hiervoor noodzakelijke gebruiksplan kerkgebouw en 
bijruimtes. 

 
In alle jaren heb ik het woord gebruiksplan nog nooit gebruikt in de bijdrages 
voor SAMEN. Het is illustratief voor de bijzondere situatie. Zoals u weet 
worden allerlei activiteiten in de samenleving weer voorzichtig in stapjes 
opgebouwd. Ook kerkdiensten kunnen weer in beperkte vorm worden hervat. 
Hiervoor heeft de landelijke kerk een zeer uitgebreid protocol opgesteld. U 
kunt het protocol vinden op de site van de PKN. Elke gemeente moet op basis 
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van dit protocol een gebruiksplan op stellen. Anders geformuleerd: hoe gaan 
we de regels van de regering en de PKN in de praktijk toepassen. 
 
In het protocol staan vele dingen genoemd die u elders ook tegenkomt. Ik wil 
er enkele uitlichten, omdat die voor een grote aanpassing gaan zorgen en ook 
vreemd aanvoelen om als kerk te moeten invoeren. De belangrijkste is dat we 
de kerk op 1,5 meter moeten inrichten waardoor het aantal plaatsen globaal  
maar zo’n 20-30% zal zijn. Dat betekent zo ongeveer 30 tot 40 personen. Het 
precieze aantal moet nog worden bepaald en zal ook afhangen van de 
inrichting. De landelijke kerk adviseert gemeentes daarom een 
reserveringssysteem in te stellen. Voor een theater bent u gewend te 
reserveren, maar de kerk staat altijd open en we schikken wat in om anderen 
een plaats te geven. En juist dat inschikken kan niet meer zolang de 1,5 meter 
moet worden gegarandeerd. Het alternatief van reserveren is “vol is vol”. Naar 
de mening van de kerkenraad is dat zeker niet gewenst. De eerste gedachte 
voor een reserveringssysteem is dat gemeenteleden op een bepaald tijdslot op 
vrijdagavond kunnen bellen naar een telefoonnummer om aan te geven dat zij 
naar de kerk zouden willen op zondag. Als u hier even over nadenkt dan komt 
u vast tot dezelfde conclusie als ik, eigenlijk willen we dit niet, maar het moet 
en er zitten veel haken en ogen aan. 
 
Die 1,5 meter heeft ook als gevolg dat de gewone ingang van de kerk met de 
ontvangstcommissie daar staande te krap is. Het zou goed kunnen dat we u 
straks gaan vragen om de zijingang te gebruiken om naar binnen en naar 
buiten te gaan. Daar is meer ruimte en hebben we gelukkig ook de 
mogelijkheid om jassen op te hangen. Het zou overigens goed kunnen dat we 
u gaan vragen om zoveel mogelijk de jas mee te nemen naar de kerkzaal en 
op de stoel naast u te leggen zodat het naar binnen gaan eenvoudiger 
verloopt. 
  
Zoals het er nu uitziet zal de gewone 
dienst verre van gewoon zijn, omdat het 
zingen door gemeenteleden sterk wordt 
afgeraden. Dit is voor de katholieke kerk 
niet bijzonder, maar voor ons als 
protestantse gemeente een groot gemis. 
Totdat er vanuit de overheid andere 
richtlijnen komen zullen we ons hier aan 
moeten houden. 
 
Als laatste voorbeeld wat er zal 
veranderen moet ik u mededelen, dat we helaas het koffiedrinken voorlopig 
niet zullen doen. Ik vind het bijzonder spijtig dit te moeten schrijven, omdat ik 
weet dat dit pijn zal doen. Juist het koffiedrinken is een essentieel onderdeel 
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geworden van de zondagse dienst. Echter, de door de overheid opgelegde 
maatregel voor het handhaven van 1,5 meter en wetende dat we in onze 
gemeente veel leden hebben die tot de kwetsbare groep behoren, kunnen we 
dit echt niet doen. 
 
Hoe het precies gaat worden moeten we nog verder gaan uitwerken, maar het 
is al wel duidelijk dat de kerkdienst er anders uit zal gaan zien. Als laatste 
noem ik u dat het collecteren alleen nog digitaal zal zijn en we pas het 
avondmaal zullen gaan vieren als we de gewone diensten goed onder de knie 
hebben.  
Kortom, er moet nog over veel worden nagedacht en uitgewerkt voordat we de 
kerkdiensten op een verantwoorde wijze kunnen starten. Dit leidt direct tot de 
vraag: wanneer gaan we dat doen? De eerste “gewone dienst” in Didam zal 
zijn als ds. Rosemarie van der Hucht weer terug is van vakantie in de maand 
juli, te weten zondag 9 augustus. 
 
Ondanks dat ik slechts “enkele” punten heb genoemd, zie ik dat het toch een 
heel verhaal is geworden. Dat geeft goed aan dat we de diensten echt anders 
moeten inrichten om het op een verantwoorde wijze te kunnen doen. 
 
Ik nodig u expliciet uit om suggesties aan mij door te geven. Ten slotte, we 
zullen het samen moeten doen. 
 
Met vriendelijke groet, 

Johan Boelee 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

 

 

Vanaf 12 april is het mogelijk om op afstand (digitaal) te geven aan collecten in 
onze eigen kerk.  
 
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. 
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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. 
 
Uw privacy is gewaarborgd. U geeft volledig anoniem.  

Collecterooster 7 juni t/m 19 juli 
 
7 juni  1 Werk in eigen gemeente 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
14 juni  1 Collecte Dorpskerken 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
21 juni  1 Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
   2 Werk in eigen gemeente 
  
28 juni  1 Kinderkerk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
5 juli  1 Kerk in Actie (Diaconaat) 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
12 juli  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
19 juli  1 Kledingbank 
   2 Werk in eigen gemeente 

Toelichting bij de (landelijke) collecten 
 

14 juni – Collecte Dorpskerken 
Nederland – Dorpskerken willen van betekenis zijn  
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen 
dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te 
blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang 
redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij 
aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en 
diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, 
open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het 
dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en 
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regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot 
belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het 
zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden. 
 

21 juni – Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Colombia - Opvang en hulp voor ontheemden 
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen 
de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen 
van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook 
para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van 
de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van 
hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken 
belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar 
een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. 
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. 
Collecteer mee om dit mogelijk te maken.  

 

5 juli – Collecte Kerk in Actie (Diaconaat) 
Nederland - Vakantiepret voor kinderen in armoede  
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de 
negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! 
Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk 
voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we 
diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Verder 
ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij 
kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange 
zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee? 

Opbrengst collecten maart 2020 
 
01 maart Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana € 55,05 
   Werk in eigen gemeente     € 32,25 
 
08 maart Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana €     106,20 
   Werk in eigen gemeente     € 85,21 
 
15 maart Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana € 28,35 
   Werk in eigen gemeente     € 23,35 
 
15 maart CliniClowns       €     106,10 
   (kerkje bij de uitgang/ vasten pot) 
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Opbrengst collecten april 2020 
 

12 april  Kerk in Actie  (kinderen in de knel)   €  3,50 
 

19 april  Algemeen diaconaal werk     € 15,00 
   Werk in eigen gemeente     € 22,00 
 

26 april  Hakuna Matata       € 28,50 
   Werk in eigen gemeente     € 10,00 
 

 In april  Ontvangen voor de diaconie    € 50,00 
   Ontvangen voor de kerk     € 75,00 
  

Wim Kooijman 

Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2020 
Eind mei of begin juni heeft u een brief van ons ontvangen met het verzoek om 
een bijdrage te geven aan de Solidariteitskas.  
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk belijdend lid wordt 
€ 5,-- afgedragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is 
bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en 
uw bijdrage? Alvast hartelijk dank. 

Kerkbalans 2020 
Stand 25/5/2020 
Toegezegd  € 37.469,-- 
Ontvangen   € 22.988,-- 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Wim Kooijman 

 College van Diakenen & Kerk in actie 

Corona nieuws vanuit de Diaconie 
 
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. 
Diaconie Protestantse Gemeente Didam, Coördinator: Nees Biemond.  
Mail-adres: diaconie@pkn-didam.nl. Tel. 0316-223687 

Nees Biemond 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Avondmaalsproject 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
 

Jong werken en trouwen 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. 
 

Werkende kinderen in Ghana en Accra 
Ghana heeft een jonge bevolking. Van de 
24 miljoen inwoners zijn 11 miljoen 
kinderen. De Ghanese overheid schat dat 
1 miljoen kinderen werken. Daarvan werken 242.000 kinderen van 13 tot 17 
jaar in mijnen, steengroeven, horeca en visserij en 220.000 kinderen werken 
zelfs ’s nachts. In Accra werken meisjes vanaf 7 jaar. Ze werken als drager 
van allerlei goederen op hun hoofd (kayayee), ze werken in de huishouding, in 
restaurants (bijvoorbeeld als bordenwasser), als kinderoppas of worden 
gedwongen tot prostitutie. 

De gevaren van jong uithuwelijken 
In Ghana trouwt een kwart van de meisjes voor hun 18e jaar, vooral meisjes 
van het platteland. Meisjes die jong trouwen kunnen zich onvoldoende 
ontwikkelen. Ze moeten veel te vroeg rollen vervullen waar ze fysiek en 
psychisch nog niet aan toe zijn. De meeste van deze meisjes kunnen hun 
partner en huwelijksdatum niet zelf kiezen. Vaak stopt hun onderwijs, 
waardoor ze ook geen kans meer hebben op goed werk. Veel van deze 
meisjes komen uit arme families, maar juist door hen jong uit te huwelijken 
maken zij minder kans om uit de armoedespiraal te ontsnappen. Veel ouders 
zijn zich niet bewust van deze negatieve gevolgen. 

AG Care heeft diverse programma’s 
In 2002 is de organisatie AG Care gestart om meisjes, die in Accra op één van 
de vele markten hun geld verdienen, van de straat te halen en terug te 
brengen naar hun gemeenschap. AG Care is de organisatie voor diaconaal 
werk van de Assemblies of God in Ghana. Naast de hulp voor straatmeisjes 
houdt de organisatie zich ook bezig met medisch werk, 
plattelandsontwikkeling, hiv/aidsvoorlichting, (beroeps)onderwijs, 
microkredieten en andere programma’s voor kinderen. AG Care werkt ook in 
het noorden van Ghana in de stad Tamale. In het Lifeline-opvangcentrum 
werken professionele jeugdwerkers, sociaal werkers, gezondheidswerkers en 
vakdocenten. 
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Mogen wij op uw extra bijdrage rekenen als het Heilig Avondmaal weer 
gevierd mag worden? U mag ook nu uw bijdrage overmaken naar 
bankrekeningnr. NL 55 RABO 0111 1037 38 van de Diaconie o.v.v. 
straatmeisjes Ghana. 

Nees Biemond   

Online "Kerken" 
 
Niet meer zomaar op zondagochtend naar de kerk kunnen gaan om een dienst 
bij te wonen en elkaar te kunnen ontmoeten is een vreemde gewaarwording.  
Het blijft onwennig. 
 
Maar hoe bijzonder is het dan als er meteen op wordt ingesprongen door een 
groep voortvarende en doortastende mensen, die binnen de kortste keren de 
mogelijkheid bieden om online te kunnen kerken met alles erop en eraan!  
Een hele organisatie: alle voorbereidingen, de diensten, de nieuwsbrieven, de 
samenwerking met de kerken in de regio enz. 
En het lukt allemaal! 
 
Nog een prachtig initiatief was het bijzondere 40-dagen boekje, dat uitkwam 
net voordat alles tot stilstand kwam.  
Voor veel mensen zal ook dit in de afgelopen 40-dagentijd een extra steuntje 
zijn geweest! 
 
Hulde en dank aan iedereen, die op wat voor manier dan ook zijn/haar steentje 
bijdraagt of heeft bijgedragen om dit alles mogelijk te maken! 
Geweldig! 
 
Vriendelijke groet, 

Arja Schep - van der Klis 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 14 juli 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Verlangen 
Deze maand zal het de derde keer zijn waarop we, als deelnemers van de 
inloopkring in Meulenvelden, niet kunnen samenkomen vanwege de 
beperkende coronamaatregelen. Onvermijdelijk, maar ik merk wel dat ik 
steeds meer begin uit te zien naar het moment waarop we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Er groeit verlangen naar het hervatten van persoonlijk contact met 
gemeenteleden, binnen en buiten de inloopkring. 
 
Verlangen wordt gevoed door gemis en kan onrust geven. Er ontbreekt iets in 
je leven wat je wel graag binnen je bereik zou willen hebben. Verlangen kan 
dan ook een motivatie zijn om niet te berusten in dat wat je overkomt, maar op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om het verlangen te stillen in tijden van 
gemis. Om een invulling te vinden die je goed doet. 
Verlangen kan een mens dan ook motiveren grenzen te verleggen. In deze 
coronatijd, waarin we beperkt worden in het contact met anderen, zouden we 
op zoek kunnen gaan naar andere manieren van contact maken. In plaats van 
een persoonlijke ontmoeting de ander bellen of een kaart met een persoonlijk 
berichtje sturen of buiten afspreken in plaats van binnen. (Dit wordt door 
gemeenteleden al regelmatig gedaan.) Op momenten dat contact niet mogelijk 
is, kan verlangen motiveren op zoek te gaan naar ander tijdverdrijf, door toch 
eens een boek te gaan lezen of te beluisteren, een woord- of een legpuzzel te 
maken, een quiz te volgen op tv. Bij ziek zijn kan het motiveren om te 
revalideren en te blijven oefenen. Dit alles in de hoop op betere tijden. 
 
En wat de inloopkring in Meulenvelden betreft:  
Zolang we elkaar niet in de kring kunnen ontmoeten, kunnen we het verlangen 
daarnaar levend houden door thuis (Bijbel)verhalen te lezen onder het genot 
van een kop koffie en geloofsliederen te zingen of te beluisteren, in de hoop 
elkaar gauw weer te ontmoeten. 
 
Graag tot ziens, 

Meinie Visser 

Van het pastoraat 
We hebben Pasen gevierd, en als u dit leest hebben we ook Pinksteren 
gevierd. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Bij uitstek het feest 
dat je samen wilt vieren. Toch mogen we ook nu ervaren dat we niet alleen 
zijn, Gods Geest is met ons, hij laat ons niet in de steek. 
De afgelopen tijd hebben de dames van het pastoraal team heel veel werk 
verzet; veel telefoontjes gepleegd, kaartjes geschreven en bezorgd. Ook veel 
gemeenteleden hebben omgekeken naar de ander door telefoon en post. 
Iedereen heel hartelijk bedankt daarvoor; samen zijn wij de dienaren van de 
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Heer. Natuurlijk gaan we door met dit werk en nu de maatregelen een beetje 
worden verminderd gaan we ook kijken of we de persoonlijke gesprekken weer 
langzaam mogelijk kunnen maken. Elders in deze SAMEN leest u over het 
aanbod tot pastoraal gesprek met onze dominee of kerkelijk werker. 
 
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 nog steeds op afstand blijven; zeker voor de meer kwetsbaren moeten wij 
alle verstandige 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 

Pastorale gesprekken 
Sinds het Corona-virus alles veranderde, heeft het pastorale team gezocht 
naar mogelijkheden om het onderlinge contact met gemeenteleden gaande te 
houden. Dit gebeurde tot nu toe via telefoon en computer of door het sturen 
van een kaartje. We zijn de pastorale medewerkers daarvoor zeer dankbaar! 
Natuurlijk blijven we hiermee doorgaan, maar nu de overheid de 
contactmogelijkheden weer wat verruimd heeft, biedt dit ook de gelegenheid 
om de vormen van pastoraal contact weer wat te verbreden. Daarom starten 
we een wekelijks pastoraal spreekuur, waarin u een persoonlijk gesprek met 
Rosemarie of Meinie kunt aanvragen. 
 
De gesprekken vinden plaats in de kerk, waar we alle overheidsmaatregelen 
zullen volgen. Dit betekent dat de gesprekken uitsluitend op afspraak 
plaatsvinden, dat de anderhalve meter in acht wordt genomen en dat er 
desinfectiemiddelen aanwezig zijn. 
 
U kunt een afspraak maken met onze dominee, ds. Rosemarie v.d. Hucht of 
met onze kerkelijk werker, Meinie Visser. U belt of mailt voor een afspraak 
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naar de onderstaande nummers of adressen. Hieronder staat ook een lijst met 
data; Rosemarie is telkens beschikbaar op de woensdagmiddag van 14:30 
tot 16:00 uur en Meinie telkens op de donderdagochtend van 10:00 tot 
11:30 uur. Als Meinie of Rosemarie op vakantie is, wordt de betreffende week 
waargenomen door de ander; die data zijn dikgedrukt. 
 
ds. Rosemarie v.d. Hucht: tel. 0316-848717, dominee@pkn-didam.nl 
Meinie Visser, tel. 06-10436520, m.visser@pkn-didam.nl 
 
Afhankelijk van de behoefte hebben we voorlopig de volgende data 
gereserveerd: 

• Woensdagmiddag 3 juni  

• Donderdagochtend 11 juni  

• Woensdagmiddag 17 juni  

• Woensdagmiddag 24 juni  

• Woensdagmiddag 1 juli  

• Donderdagochtend 9 juli  

• Donderdagochtend 16 juli  

• Donderdagochtend 23 juli  

• Donderdagochtend 30 juli  

• Donderdagochtend 6 augustus 

• Woensdagmiddag 12 augustus 

• Woensdagmiddag 19 augustus  

• Woensdagmiddag 26 augustus  

• Woensdagmiddag 2 september  
 

Met een hartelijke groet,  
Arrie van der Vliet 

 

Online-vieringen 
Afgelopen 15 maart reageerden we nog wat lacherig op de vraag die ds. 
Wessel ten Boom aan ons kerkgangers stelde i.v.m. het houden van 
voldoende afstand tot elkaar. Niets in ons had op dat moment kunnen 
bedenken dat het op 1,5 meter afstand van elkaar blijven een nieuw normaal 
zou kunnen gaan worden de komende periode. Dat het houden van 
kerkdiensten niet meer zou mogen plaatsvinden behoorde al helemaal niet tot 
het “nieuwe normaal”. 
 

Gelukkig was niets doen en wachten tot het virus weer onder controle zou zijn 
geen optie en werd het ons zo vertrouwde kerkje omgebouwd tot een soort 
van kleine studio voor een opname of een rechtstreekse uitzending. 
Zo werd de groepsapp Online-vieringen Didam bedacht en werden 
deelnemers uitgenodigd. 
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De Lock-down zorgde ervoor dat er 
voldoende ruimte in de agenda’s 
beschikbaar was om momenten van 
opnames in te plannen. 
Allemaal handig te communiceren via 
de app. Wat beduidend meer uitdaging 
met zich meebracht waren de opnames 
zelf. 1,5 meter afstand bewaren was 
niet heel ingewikkeld maar het kijken in 
een lege kerk blijft nog wat onwennig. 
Inmiddels weten onze ogen de weg te vinden naar de camera, om zo in de 
ogen van de luisteraar te kunnen kijken, op zoek naar een vorm van 
verbinding. De bekende handdruk van de ouderling is voor deze periode een 
hoofdknikje geworden. Het blijft nog even oefenen om dat netjes in beeld te 
brengen. 
 

Het 3 stemmig zingen met 3 personen vraagt de nodige concentratie. 
Veel repetitietijd is er niet, dus moet er in korte tijd nog even flink geoefend 
worden. Als blijkt dat na afloop de microfoon toch niet helemaal op de juiste 
plek lag, beginnen we gewoon weer overnieuw (!). 
 

In het begin betrapte ik mijzelf er nog wel eens op niet goed nagedacht te 
hebben over de “dresscode” en zag ik vlak voordat de camera liep dat er nog 
zand uit de paardenwei aan m’n schoenen zat die onder m’n afgeknipte 
spijkerbroek vandaan kwamen. Ojeetje. Al met al een gezellige hectiek zo voor 

aanvang van de online kerkdienst       
 

Om ons hier wat van los te maken vormen we voorafgaande aan de opnames 
eerst een kleine kring. Handen worden gevouwen en als vanzelf sluiten onze 
ogen zich daaropvolgend. We worden even stil. Het consistoriegebed wordt 
uitgesproken. Gods aanwezigheid wordt gevraagd in eenvoudige 
veelzeggende woorden. Ons hart en onze bezieling wordt aangesproken. 
In die korte tijd van bezinning realiseren we ons dat we dienaren zijn en voelen 
we ons opnieuw met elkaar en Elkaar verbonden. 
 

Vanuit dat gevoel zet Arrie de camera aan, begint Rolf te spelen en vinden ds. 
Rosemarie, Trudi, Feike en ik onze plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 
Ieder probeert in verbinding met zichzelf te blijven, ontvankelijk te worden. 
 

Dan gebeurt daar soms wat moois. Iets wat lastig in woorden uit te drukken is.  
Het is een gevoel van geraakt zijn, van Eenheid worden, van even boven jezelf 
uitgetild worden. Een beleving die je niet wilt loslaten, die jou ook niet loslaat, 
maar dat zich tegelijkertijd ook niet vast laat houden. Het is alsof je ziel even 
wordt aangeraakt en er een gevoel van warme liefde om je heen komt als een 
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beschermende mantel. Dit vertrouwde zondagochtendgevoel kennen we 
allemaal  en nemen we normaal gesproken ook mee naar het koffie drinken. 
 

Ik merk een enorm verlangen naar die momenten, ook nu tijdens het schrijven 
van dit stukje. Dat is op enig moment tussen Hemelvaart en Pinksteren. 
Jezus' laatste woorden vormen hier een blijvende uitdaging, een levenskunst. 
 

- Niet naar de hemel staren- 
 

Niet weemoedig terugkijken, maar verwarmd door wat was opnieuw gaan 
zoeken naar wat kan. Geen afscheid nemen van het oude vertrouwde, maar 
opnieuw een weg zoeken door alle veranderingen heen. 
God laat ons niet als wezen achter want Zijn naam,” Ik zal er zijn” is 
verbonden met onze naam. 
 

In die verbinding groeit het verlangen om samen te zingen, te bidden en te 
beleven. Samen avondmaal te vieren in ons zo dierbare kerkje, elkaar te 
ontmoeten in de ruimte waar het licht van de Paaskaars voldoende is om het 
donker z’n kracht te laten verliezen. De plek waar de zachtheid ons wil 
meenemen en in verbinding met de ander en de Ander wil brengen. 
 

Maar dat gaat nog even niet. 
We moeten nog even wachten. 
Niet omhoog kijken, maar weten dat God nabij is en altijd luistert en hoort! 
We hoeven niet stil te zitten, maar het mag gerust even stil zijn. 
Die stilte geeft ruimte om elkaar te bewaren in ons gebed. 
Contact te blijven zoeken langs de vele mogelijkheden die de huidige tijd ons 
geeft. 
 

God gelooft in ons en vertrouwt erop dat wij elkaar niet verliezen en dat we 
getuigen van een Liefde die alles overwint! 
 

Dat de vrede die Hij geeft ons de rust mag brengen om te wachten en erop te 
vertrouwen dat het samen vieren en beleven in de toekomst weer tot de 
mogelijkheden zal gaan behoren. 
 
Warme groet, 

Desire Wenting-Jansen 

Spanjegangers 
Even een verslagje van de Spanjegangers Toos en Leendert. 
We zijn inmiddels even thuis en tijdens onze wandelingen of het doen van 
boodschappen, ontmoeten wij regelmatig mensen van onze kerk die ons 
aanspreken: fijn dat jullie weer terug zijn en van hoe was het daar in Spanje? 
 

Dat zette mij aan het denken en hierbij geef ik een kleine impressie hoe wij de 
afgelopen 3 maanden beleefd hebben in Spanje. De eerste 9 à 10 weken in 
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volle vrijheid genoten van het mooie weer, met zondags de kerkgang naar het 
Anker in Benidorm , zwemmen in zee en mooie wandelingen. Tot op vrijdag 13 
maart het “bevel” kwam: om 24.00 uur moeten alle hotels, restaurants, 
cafeetjes, barretjes, sportclubs ( tennis) dicht. Hotels en 
appartementencomplexen kregen wat meer ruimte, want je kunt niet iemand 
zo maar op straat zetten. 
 

Stranden en speelplaatsen werden met rood/witte linten afgezet, waar eerst 
een levendige activiteit heerste was nu doodse stilte. Daar zit je dan op 3 hoog 
in een appartement op een prachtige stek. Uitkijkend op zee, de haven en de 
oude stad. Maar ja, je mag er niet uit. Alleen naar de supermarkt en apotheek. 
Daar werd natuurlijk wel een paar keer het handje mee gelicht. Toos stopte 
dan een prei in haar tas, dan was ze zogenaamd naar de super geweest en zo 
had ze dan helemaal alleen haar loopje langs de boulevard richting stad en 
weer terug. Boetes bij overtredingen waren niet mals 300,00 tot 490,00 euro, 
vandaar dat Toos altijd een geldige aankoopbon bij zich had. 
  

Via aanmelding bij de ambassade in Madrid (op advies van buitenlandse 
zaken) gaven we te kennen dat wij nog steeds in Spanje verbleven. Wij kregen 
van hen derhalve veel informatie omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 en 
de consequenties voor de Nederlanders als ze naar huis wilden. Ze 
verstrekten ons dan de nodige papieren voor de terugreis door Spanje via 
Frankrijk, Luxemburg en België. 
 

In Vilajoyosa zijn geen besmettingen gemeld en er zijn daar geen mensen 
overleden. Dus voor ons relatief veilig. Terwijl in Nederland het virus behoorlijk 
de kop op stak besloten wij toch onze tijd ruim een maand uit te zingen. Onder 
en boven ons appartement vertrokken 2 Nederlandse families en zaten we met 
1 Spaans meisje alleen in dit gebouw. Wij op 3 zij op 4. 
  

Stil, zo stil, alleen de mussen hielden ons gezelschap en we betrapten ons 
erop dat we al tegen ze begonnen te praten. Om verder in beweging te blijven 
speelden we 2 x daags ruim een half uur mini tennis op de onoverdekte 
parkeerplaats van ons appartement. 
 

Toen kwam de dag van vertrek, 18 april 07.00 uur de auto pista AP7 op, tot 
aan Barcelona (685 km) nauwelijks of geen personenauto gezien, alleen het 
logistiek vrachtverkeer. Ruim voor de grens een strenge Spaanse controle, 
gewapende Guardia Civil met machinepistolen, spijkermatten wachtten ons 
op. Papieren van de Ambassade ingezien en we mochten verder, bizar stil op 
de snelwegen. Net over de grens in Frankrijk bij de eerste Tolpoort ook 
controle. Twee vriendelijke gendarmes vroegen naar onze bestemming en 
toen bleek, dat ondanks dat we een officiële boeking voor een hotel hadden, 
we niet de juiste documenten hadden, want we gingen de snelweg af. Niet 
getreurd, we kregen twee nieuwe, even invullen, ondertekenen en weer door 
tot aan Macon. Voor Frankrijkgangers is het knelpunt, de tunnel in Lyon 
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bekend; wij reden daar helemaal alleen, geen personenauto te zien. Hotel was 
prima alleen geen ontbijtje, maar wel koffie met croissants. Wat wil je nog 
meer. 
 

19 april 09.30 uur in de auto en op naar Nederland. Weer helemaal alleen op 
de weg tot aan Nancy, toen werd het drukker tot aan Luxemburg. De Duitsers 
bleken erg moeilijk te doen als buitenlanders hun land in wilden, dus besloten 
wij over België te gaan via Luik, Maastricht etc. Na 1 strenge controle in 
België, ruim 100 km alleen op de weg tot aan Luik. In Nederland aangekomen 
vielen onze monden open van verbazing. Lidl, Aldi, Action, McDonald's, 
Intratuin en noem maar op allemaal open en een drukte van belang op de 
weg. Was er geen Corona???? 
 

Gelukkig waren we om 18.15 uur thuis in Didam, maandag de GGD/RIVM 
gebeld en we kregen het advies om 24 uur binnen te blijven. Openbaarde zich 
geen problemen, dan mochten we naar buiten. 
 

Een bizarre reis en we hopen dit nooit meer mee te maken en wij denken 
velen met ons. We verheugen ons erop dat we elkaar spoedig weer kunnen 
ontmoeten in de kerk en daarna bijpraten onder het genot van een kop koffie 
Met hartelijke groet, 

Toos en Leendert Santema 

Personalia 

Bedankje 
 

• Lieve mensen, 
 

Op 22 mei jl. "vierden" wij ons gouden huwelijksfeest; 50 jaar getrouwd ... 
waar bleef die tijd!  
Door alle omstandigheden hadden we er geen ruchtbaarheid aan gegeven 
en we dachten deze dag rustig en zonder bijzondere gebeurtenissen samen 
te zullen gaan beleven. 
Maar we werden verrast met prachtige bloemen, kaarten, bezoekjes op 
afstand in de tuin, telefoontjes en zelfs (op z'n Diems) een heus bord in de 
tuin!  
De bloemen en de kaartjes van onze kerkelijke gemeente/gemeenteleden 
deden ons, eerlijk gezegd, heel veel meer dan het standaardkaartje met 
handtekening van de burgemeester!  
Heel erg bedankt! We voelden ons door dit alles zomaar écht een gouden 
bruidspaar! 
 

Hartelijke groet, 
Dick en Arja Schep 
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Berichtje 
 

• Beste mensen,  
 
Even een berichtje vanuit Velp onze nieuwe woonplaats. Na een drukke, 
stressvolle periode van verhuizen, gaan we nu de inhoud van de dozen op 
z'n plaats zetten. Inmiddels is ons huis in Didam overgedragen aan de 
nieuwe bewoners. We hebben bij toeval een prachtige plek in het centrum 
van Velp gevonden. We hopen hier nog veel gezonde en gelukkige jaren te 
wonen. Ons nieuwe adres is:  
Herman en Antoinette Makkinga, Den Heuvel 114, 6881VH  Velp 
Tel. 026 2136980. 
                                                Met hartelijke groeten, 

H & A Makkinga                                                                 

Overleden 
• 01-05-2020    Dhr. T. Kamermans, Waverlo 31 

Gevestigd 
• Dhr. M. Luteijn,     Doesburgseweg 4 
• Mevr. M. Vermeulen-Veurink,  de Beuk  43 

 

Verhuisd 
• Dhr. G. Ros,  van Oranje-erf  9 naar de Acacia 10  
• Dhr en mevr. G. Rigtering – Eschler,  

van de Acacia 10 naar Kard. de Jonglaan  31  

Vertrokken 
• Naar Arnhem Mevr. M. de Rijder, Zonnebloemstraat  2A 
• Naar Oosterbeek Mevr. M. Geven, Karrewiel 51                      

• Naar Velp  Dhr. en Mevr. H. Makkinga-Bonsma,                                                                 
Van Rouwenoortweg 18. 
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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, 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 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   

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  

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 om 19:45 uur.  

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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