
 

SAMEN 
Informatiebulletin Protestantse gemeente te Didam 

45e jaargang - nummer 5 – 26 juli 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  Den Heuvel 114, Velp 6881 VH T. 026 2136980  antoinette.makboa@ziggo.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 
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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). 
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Voorwoord 

 
Lieve God,  
er zijn voor elkaar  
als het goed gaat  
als het minder gaat  
het klinkt zo gewoon.  
 
Er zijn omdat je geeft om de ander  
wat is dat toch bijzonder  
wat is het soms toch zwaar  
ontvangen van de ander  
wat is dat toch bijzonder wat is het soms toch zwaar.  
 
God,  
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden  
we kunnen Uw hulp niet missen  
wees met ons.  
Amen 

uit: Medemens 2009 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 18 augustus  
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 26 juli t/m zondag 23 augustus 2020 
 

26 juli – 6e zondag van de zomer 
 
Online kerkdienst 

02 augustus – 7e zondag van de zomer 
 

Online kerkdienst 
 
 
 
 
 

 
 
09 augustus – 8e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jona 2:2-11, Matteüs 14:22-33 
 

16 augustus – 9e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. M. Boon en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 56:1-7, Matteüs 15:21-28 
 

23 augustus – 10e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. D.A. Bos, Doetinchem 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 51:1-6, Matteüs 16:21-27 

Naar de kerk? 

Meldt u zich vrijdags tussen 19:00 – 21:00 uur 

op 06 2245 2984 
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Rondom de kerkenraad 

Echt anders! 

Naar de kerk?  
Meldt u zich vrijdags tussen 19:00 – 21:00 uur op 06 2245 2984 ! 
 
Ook in deze SAMEN ontkomen we niet aan de maatregelen die we moeten 
nemen in verband met het Corona virus. Er is goed nieuws en nieuws waar we 
niet blij van worden. Laten we starten met het goede nieuws. We kunnen weer 
bijeen komen als gemeente in onze eigen kerk vanaf 9 augustus met meer 
mensen dan verwacht, met een aantal aanpassingen en uiteraard met 
inachtneming van de benodigde voorzorgsmaatregelen (u kunt natuurlijk nog 
steeds online kijken als u niet naar de kerk kan of wilt komen). 
 
In de vorige SAMEN heb ik u daar al wat over verteld met het voorbehoud dat 
het nog kan veranderen. Datzelfde voorbehoud maak ik nu weer vanwege twee 
redenen. In de week voorafgaande aan 9 augustus zullen we nogmaals bekijken 
hoe we de kerkdienst precies zullen gaan invullen. Dit hangt samen met de 
continue wijziging van inzichten en voorschriften vanuit de overheid en de PKN. 
Als voorbeeld de inzichten rondom zingen in de kerk. Net voor sluitingstijd van 
SAMEN is er een nieuw protocol en rekenmodule van de PKN verschenen. De 
kerkenraad heeft zich hier nog niet in kunnen verdiepen, maar gezien het belang 
wil ik u daar toch wat over vertellen. Dit is namelijk ook het nieuws waar u en ik 
niet blij van worden. Zingen in een grote kerk, denk bijvoorbeeld aan de kerk in 
Doesburg, is in combinatie met de 1,5 m maatregel geen of nauwelijks een 
probleem. Echter zingen in een kleine kerk zonder een goede mechanische 
ventilatie is dat wel. En dat is onze situatie. Met de rekenmodule van de PKN 
kan je uitrekenen dat gemeentezang in onze kerk beperkt moet blijven tot 5 
minuten. De kerkdienst zal er wat dat betreft dus echt anders uitzien, maar we 
kunnen waarschijnlijk wel het slotlied gezamenlijk zingen. 
 
Ik wil terug komen op de vraag: hoeveel mensen kunnen we herbergen in onze 
kerk als we 1,5 m afstand houden? Om deze vraag te beantwoorden zijn we 
letterlijk naar de kerk gegaan. Hier hebben we stoelen verschoven, stoelen 
weggehaald, lessenaar verwijderd, liturgietafel en doopvont naar achteren 
geschoven. Door deze wijzingen hebben we plaats kunnen maken voor 48 
mensen! In de koffiekamer kunnen 14 mensen zitten en op deze wijze via een 
beamer de dienst meemaken. We verwachten dat we in de praktijk iedereen een 
plaats te kunnen geven als we ook gebruik maken van de koffiekamer.  
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We starten met het vooraf aanmelden. Dit is voor verschillende redenen 
noodzakelijk. Als eerste is het verplicht als er gemeentezang is. Ten tweede, het 
is noodzakelijk om te weten hoeveel mensen naast elkaar kunnen zitten omdat 
ze huisgenoten zijn. Ten derde moeten we weten of het in de kerkzaal past en 
ten vierde of we binnen de 
maximale capaciteit van het 
gehele kerkgebouw blijven. U 
wordt dus dringend verzocht om 
de vrijdag voorafgaande aan de 
dienst naar de 
“reserveringstelefoon” te bellen 
tussen 19:00- 21:00 uur. 
 
De eerste keer is dat vrijdag  
7 augustus. Het nummer is  
06 2245 2984 
 
De volgende vraag was: welke 
ingang gaan we gebruiken en 
hoe moeten we lopen in de 
kerk? Het lijkt ons verstandig dat 
er twee mensen bij de deur 
komen te staan waarbij één 
persoon de mensen opvangt (u 
uw handen kunt desinfecteren) 
en de andere de mensen hun 
plek in de kerk aanwijst. We beginnen daarbij vooraan. Als we het zo doen, 
kunnen we de hoofdingang gebruiken en voorkomen we dat mensen langs 
elkaar in de rij moeten gaan en geen afstand kunnen houden. Uiteraard hebben 
we geen vaste plaatsen in de kerk, maar in de praktijk zitten mensen vaak min of 
meer op dezelfde plaats. Dat is nu dus echt anders. Ook anders is dat we de jas 
niet ophangen maar meenemen in de kerkzaal en op de stoel naast ons leggen. 
Hierdoor voorkomen we opstoppingen in de hal van de kerkzaal. 
 
Bij het einde van de dienst ligt het voor de hand dat de mensen die achterin 
zitten het eerst de kerk verlaten. Dit is niet anders dan anders. Het grote verschil 
is dat we niet allemaal tegelijk gaan staan, maar rij voor rij de kerk zullen verlaten 
om afstand te kunnen handhaven. Het koffiedrinken na afloop van de dienst zal 
zeker nog niet mogelijk zijn.  
 
Al met al zal het wennen zijn en de eerste keren wat meer tijd kosten. Daarom 
vraag ik beduidend eerder te komen dan u gewend bent, zodat we voldoende tijd 
hebben.  
 

TORENSTRAAT

4 2

bank 0 Buiten gebruik 0

bank 4 2

bank 0 Bujiten gebruik 0

bank 4 2

stoelen 5 2

stoelen 5 2

stoelen 5 2

stoelen 5 2

32 14

1

Totaal: 48 1

TAFELKANSEL

INGANG
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Als u nog op vakantie gaat, dan wens ik u een fijne vakantie toe. In ieder geval 
hoop ik u in augustus weer te mogen begroeten in onze kerk om zo gezamenlijk 
rondom het Woord bijeen te zijn. 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

 

Sinds april is het mogelijk om aan collecten te geven met een app op uw 
smartphone. 
U kunt geven tijdens het collecteren in de kerk, maar bijvoorbeeld ook vanuit 
huis wanneer u op een ander tijdstip de kerkdienst beluistert. 
 

De 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 zoals hierboven is afgedrukt. 
 
Belangrijk: de hoofdcollecte is nummer 1, de uitgangscollecte nummer 2 en de 
avondmaalscollecte nummer 3 
 
Uw privacy is gewaarborgd. U geeft volledig anoniem.  

Collecterooster 26 juli  t/m 23 augustus 
 
26 juli  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
02 augustus 1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
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09 augustus  1 Algemeen diaconaal werk  
   2 Werk in eigen gemeente 
  
16 augustus 1 Kerk in Actie (Zending) 
   2 Werk in eigen gemeente  
 
23 augustus  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente  
 

Toelichting bij de (landelijke) collecte 
 

16 augustus – Collecte Kerk in Actie (Zending) 
Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, 
armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 
gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij 
begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De 
kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. 
Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 
‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer 
mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda. 

Opbrengst collecten mei 2020 
 
03 mei Kerk in Actie (Noodhulp)   € 25,50 
  Werk in eigen gemeente   € 12,00 
 
10 mei Jeugdwerk (Jop)     € 17,00 
  Werk in eigen gemeente   € 14,00 
 
17 mei Algemeen diaconaal werk   € 36,50 
  Werk in eigen gemeente   € 32,00 
 
21 mei Algemeen diaconaal werk   € –,- 
  Werk in eigen gemeente   € 10,00 
 
24 mei Kerk in Actie (Werelddiaconaat)  € 40,50 
  Werk in eigen gemeente   € 25,00 
 
31 mei Kerk in Actie (Pinksterzending)  € 32,00 
  Werk in eigen gemeente   € 32,00 
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In mei Ontvangen voor de diaconie   € 40,00 
  Ontvangen voor de kerk   € 40,00 

Opbrengst collecten juni 2020 
 
07 juni Werk in eigen gemeente   € 14,50 
  Werk in eigen gemeente   € 10,50 
 
14 juni Dorpskerken     € 19,00 
  Werk in eigen gemeente   € 14,00 
 
21 juni Kerk in Actie (Werelddiaconaat)  € 16,50 
  Werk in eigen gemeente   € 11,00 
 
28 juni Kinderkerk      € 15,50 
  Werk in eigen gemeente   €   7,50 
 
In juni Ontvangen voor de diaconie   € 47,00 
  Ontvangen voor de kerk   € 67,00 

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 

Solidariteitskas 2020 
Eind mei / begin juni heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij u vragen om 
een bijdrage van € 10,-- voor de solidariteitskas. 
 
Stand per 13/7/2020 
Verzonden brieven      331 
Ontvangen  € 1.675,-- 
 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

Kerkbalans 2020 
Stand 13/7/2020 
Toegezegd € 37.469,-- 
Ontvangen  € 27.394,-- 

Wim Kooijman 
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Zonnepanelen 
 
Als kerkgemeenschap hebben wij ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het CvK heeft een deel van de opbrengst van de 
verkochte grond aan de Heideweg, duurzaam geïnvesteerd in zonnepanelen. Ze 
liggen op het dak van de huiskamer en zijn vrijwel onzichtbaar vanaf de straat, u 
moet dus goed kijken. 
U kunt als gast live meekijken via 
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=KPN-
Didam#/dashboard 
Binnenkort staat deze link ook op de site www.pkn-didam.nl. De status op het 
moment van schrijven is dat we al meer dan 1 MW hebben geleverd. 
(opbrengst: ca. EUR 240,00, 413 kg CO2 besparing, 12 bomen gered): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, namens het CvK,  

Marijn de Kroon 

https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=KPN-Didam#/dashboard
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=KPN-Didam#/dashboard
http://www.pkn-didam.nl/
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 College van Diakenen 

SchuldHulpMaatje helpt ook tijdens de Coronacrisis 
 
Veel mensen raken door de coronacrisis hun werk kwijt. Dat betekent meestal 
ook een forse achteruitgang in inkomen. Wie dat niet goed kan opvangen, komt 
al snel in financiële problemen. Veel mensen schamen zich daar zo voor, dat ze 
geen hulp durven te vragen. Naar die mensen is Schuldhulpmaatje Montferland 
op zoek. 
 
De vrijwilligers van Schuldhulpmaatje denken mee hoe je kunt rondkomen van 
een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn. Wie al wel 
betalingsproblemen heeft, kan hulp krijgen van een Maatje om weer uit de 
financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. 
Deze hulp kost niets. 
  
Ook in deze Coronatijd werkt SchuldHulpMaatje Montferland door. Geldzorgen 
veroorzaken veel stress. Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. 
Aanmelden? Bel de welzijnslijn van Welcom 0316-292828 elke ochtend tussen 
9.00 – 12.00 uur. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan mag altijd contact opgenomen worden met 
ondergetekende. Tel. 0316-223687 Email: diaconie@pkn-didam.nl. 
 

Nees Biemond 

De Kledingbank 
 
Een greep uit het jaarverslag 2019 van de Kledingbank 
Vanuit onze kerk wordt het project Kledingbank ondersteund en is ook als 
diaconaal project in de beleidsplannen meegenomen.  
 
“De doelstelling van de Kledingbank is om herbruikbare kleding door te geven 
aan mensen die zelf niet de middelen hebben om deze aan te schaffen. De 
groep mensen die voor de Kledingbank in aanmerking komt, zijn diegenen, die 
door verwijzing van een hulpverlener gebruik maken van de voedselbank. Dat 
zijn mensen die een minimaal leefgeld hebben. Voor volwassenen, tieners en 
kleine kinderen is een bepaalde hoeveelheid kleding vastgesteld (indien 
voorradig!). Zwangere vrouwen kunnen een babypakket aanvragen en mogen na 
de bevalling een keer extra komen winkelen. 
 
In 2019 bezochten 1004 cliënten onze kledingbank. Iets minder als het jaar 
daarvoor.  De hoeveelheid aangeboden kleding overtreft nog steeds alle 
verwachtingen. Door het grote aanbod van kleding kan er heel kritisch 
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gesorteerd worden. Enkele categorieën kleding komen structureel te weinig 
binnen in vergelijking met de behoefte eraan. Dit betreft vooral ondergoed, 
kinderkleding en broeken voor jongens en mannen.  De overtollige kleding werd 
wekelijks opgehaald, waarvoor een kleine vergoeding per kilo werd betaald.  Dat 
geld komt ten goede aan onze exploitatiekosten. Maar in de loop van 2019 is de 
afzetmarkt van tweedehandskleding volledig ingestort. De concurrentie tussen 
organisaties rond kledingafzet is dan ook groot. Het bestuur is bezig geweest om 
vervangende afzetmogelijkheden te vinden. Men hoopt nog op een afzet die nog 
een beperkte vergoeding oplevert. 
 
Aan het eind van het verslagjaar eindigde het voorzitterschap van Arja Schep. 
Vanaf de oprichting heeft zij de kar getrokken. Wij zijn dankbaar voor haar inzet. 
Er is nog steeds een vacature voor deze functie”. 
 
Om het werk toch te kunnen voortzetten zijn financiële middelen nodig. Daarom 
had de diaconie voor afgelopen 19 juli een collecte gepland in onze kerk. Maar 
helaas. Daarom heeft de diaconie  besloten om € 150,- te  doneren voor de 
Kledingbank Montferland. 
 
Mocht u de Kledingbank een warm hart toedragen, er mag altijd geld gestort 
worden op het banknummer van de Diaconie o.v.v. Kledingbank. 
Vanwege Corona is het afgeven en de uitgifte van kleding deze zomer gestopt. 
Het ligt in de planning dat er vanaf september weer kleding ingebracht kan 
worden op woensdag en zaterdagmorgen van 10.00 – 12.30 uur.  
 

Nees Biemond 
 

Landelijke Corona-actie “NIET ALLEEN” 
 

 
 
Onze kerk/diaconie was de afgelopen maanden aangesloten bij de campagne 
“Niet Alleen”. 
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Dit is uitgegroeid tot een platform waar we als kerken en christelijke organisaties 
bijna 7.000 mensen geholpen hebben met een praatje, een boodschap of 
doorverwezen naar een passende organisatie. 
Onze predikant heeft in haar vrije tijd aan deze campagne meegewerkt door 
mensen die het even niet zagen zitten te woord te staan, om mensen te laten 
merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met 
elkaar uitgedragen. Omdat deze organisatie dankbaar is voor de inzet van heel 
veel vrijwilligers, hebben we het volgende lied als cadeautje ontvangen. 
Een groet in verbondenheid 

Nees Biemond 
 
 

Niet alleen 
 
Tekst en muziek: Bas van Nienes (‘Mensenkinderen’) & Lydia van Maurik 

 
Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, 
als een veldbloem in de wei, 
die vandaag nog bloeit, stralend, 
zorgeloos, morgen door de wind verwaait. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 
 
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
 
Als de bloem verwelkt, als het gras verdort, 
als de angst ons overmant, 
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij: 
“We zijn veilig in Gods hand.” 
 
Ik geef je mijn handen die vangen en dragen. 
Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen. 
Al zijn we gescheiden door muren en ramen: 
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan. 
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Je bent niet alleen.  
Ik loop met je mee. 
Dan ben je wel verdrietig, 
maar je bent niet meer alleen. 
En is het vandaag 
mijn beurt om sterk te zijn: 
morgen ben jij het misschien 
die mij op handen draagt. 
 
Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn, 
want zo heeft Hij ons gemaakt. 
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij, 
want Hij gaf ons aan elkaar. 
 

Online kerkdiensten 
 
"Eenzaam, maar niet alleen", schreef onze oud-koningin Wilhelmina in haar boek 
over haar laatste levensjaren in Apeldoorn. Dat gevoel bekruipt me ook in deze 
wat bizarre coronatijd, nu ik gescheiden van kinderen en kleinkinderen mijn 
dagen slijt. Niet dat ik wil klagen, want mijn gezondheid is nog steeds in orde, 
maar toch mis je iets. 
 
Om te beginnen wil ik mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop in Didam 
en samen met onze kerken in de omgeving de online kerkdiensten 
georganiseerd zijn. In ‘t bijzonder vond ik de gezamenlijke pinksterdiensten 
indrukwekkend. Ook het 40-dagen boekje dat in de periode voor Pasen uitkwam, 
was voor mij een steuntje in de rug en verdient herhaling. 
 
In de afgelopen periode heb ik vaak geluisterd naar de diensten in mijn oude 
dorpskerk. In ‘t bijzonder heb ik genoten van de dienst op zondag 17 april toen 
ds. Schuurman aandacht besteedde aan de bevrijding van mijn geboortedorp. 
Hij memoreerde hoe burgermeester Bakker de mensen bedankte voor hun 
mateloze inzet om Oldebroek te maken tot een schuilplaats voor vreemdelingen. 
Ongeveer 200 door de Duitsers bedreigde landgenoten hebben hier een 
onderdak gevonden. Ook memoreerde hij hoe op 22 oktober 1944 de gehele 
mannelijke bevolking opgedragen werd graafwerkzaamheden te verrichten aan 
de IJssel. Ook mijn vader, toen werkzaam als gemeenteontvanger, ontkwam niet 
aan de razzia. Samen met veel andere dorpsgenoten werd hij als was hij een 
misdadiger opgepakt en bij ons huis door 2 Duitse soldaten afgeleverd. Mijn 
moeder die geen vrees kende, zocht wat kleren bij elkaar en zo vertrok hij naar 
een voor ons onbekende bestemming. 
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Niet ver bij ons vandaan was een controlepost ingericht en daar was een hogere 
Duitse officier die uitriep: "Je kunt toch niet het gehele gemeentehuis leeghalen". 
Dus mochten alle ambtenaren rechtsomkeert maken en hun werk weer 
voortzetten. Voor ons liep dit avontuur dus goed af, maar het geeft wel aan hoe 
onzeker en spannend deze tijd was. 
 
Niet lang daarna werd mijn aandacht getrokken naar een nieuw uitgekomen 
boek onder de titel "Oer". Oer is een meeslepende vertelling die op een geheel 
nieuwe manier verbinding legt tussen Gods grote verhaal in de Bijbel en de 
hedendaagse inzichten vanuit de wetenschap. Toen ik dit boek inzag was ik 
verbaasd over de namen van de mensen die dit boek aanbevelen. Heino Falke, 
fotograaf van het zwarte gat en Robert Dijkgraaf, hoogleraar natuurkunde 
stonden naast Andries Knevel, de bekende EO-presentator en Stefan Paas, 
theoloog des vaderlands 2019. Het waren enkele van de namen die dit boek 
hebben aanbevolen te gaan lezen. De hoofdpersoon Proton, een elementair 
deeltje, maakt een ongelooflijke reis en beleeft een avontuur dat bijna 14 miljard 
jaar geleden begon en, zo schrijft hij, het is een regelrecht wonder dat ik dit 
overleefd heb, een duizelingwekkende rollercoaster, waarvan ik geen seconde 
had willen missen. In 24 hoofdstukken wordt een verhaal verteld van het tijdstip 
nul tot nu. De drie schrijvers Corien Oranje, Cees Dekker en Gijsbert van den 
Brink hebben er een goed leesbaar boek van gemaakt, zij het, dat wel enige 
voorkennis van de geschiedenis van de Kosmos kan bijdragen tot het begrijpen 
van de geboden tekst. Zelf vond ik het een bijzonder spannend en goed 
geschreven verhaal, maar of anderen er even positief over denken kan ik niet 
inschatten. Misschien is het aan te bevelen om er later als de corona perikelen 
voorbij zijn met een aantal belangstellenden over van gedachten te wisselen. Ik 
ben benieuwd hoe anderen uit onze gemeente dit boek ervaren. 
 
Zo zie je maar weer dat je in deze bizarre tijd van de ene verrassing in de andere 
komt. 
 
Vriendelijke groet, 

Jens Vaessen 
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Ontmoetingsdagen bij Jan en Jan 2020 
 
Op 7 en 8 september 2020 stonden de ontmoetingsdagen (voorheen Triduüm) 
bij Jan en Jan weer gepland. 
 
Samen met het Pastores Team is besloten om dit NIET door te laten gaan. Het 
coronavirus is nog niet voorbij en er is ook nog geen vaccin. 
Om meer dan 100 mensen uit de kwetsbare groep bijeen te brengen is 
onverantwoordelijk. 
 
Ook de 1,5 meter opstelling moeten we vanuit de overheid nog steeds hanteren. 
Dit maakt het  onmogelijk om het te organiseren. 
 
Wij gaan ervan uit dat de ontmoetingsdagen in 2021 weer gewoon gehouden 
kunnen worden. De datum is nu nog niet bekend. 
 
Wij wensen iedereen een mooie zomer. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
 Agnes Huijbers (R.K.) 
 Dieneke Ros (PKN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 18 augustus  
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Woord uit de Regio  
(voorheen De Achterhoek - Ter Overweging)                        september 2020 
 

Verzoenen 
 
“En vergeef ons onze schuld, zoals wij 
vergeven onze schuldenaren.” 
In de jaren dat ik in de gevangenis 
werkte, kreeg deze bede uit het Onze 
Vader een diepere lading. Veel 
gedetineerden worstelden met de 
schuldvraag. Regelmatig drukte het 
delict zwaar op het geweten. Ik legde 
aan de gedetineerden uit dat het 
vragen om vergeving niet uitsluitend 
een vraag aan God is. In de bijbel gaat 
het  proces van vergeving vragen aan God vergezeld met het herstel van de 
relaties met de betrokkenen. Ook aan de slachtoffers zal om vergeving gevraagd 
moeten worden. Het is belangrijk dit te benadrukken. Het proces van vergeving 
begint met de erkenning van schuld, naar God en naar de naaste. Het lijkt zo 
vanzelfsprekend maar in de kerkelijke praktijk werden de stappen nog al eens uit 
elkaar gehaald. Slachtoffers kregen en krijgen regelmatig te horen dat ze de 
dader moeten vergeven, vaak met een beroep op het Onze Vader. Dit, terwijl de 
dader nooit om vergeving gevraagd heeft en slachtoffers opnieuw gedwongen 
worden tot iets wat ze niet kunnen. Wanneer de dader oprecht vraagt om 
vergeving, dan weet hij ook dat hij niets te eisen heeft en hooguit de vergeving 
mag ontvangen uit genade. Slachtoffers zijn lang niet altijd in staat die vergeving 
te schenken, omdat de emoties nog te heftig zijn of het verzoek om vergeving 
niet durven te vertrouwen. Daders die oprecht om vergeving vragen, zullen dit 
ook begrijpen. Want zij weten hoe ingewikkeld het proces van vergeven is. In dit 
proces is de laatste stap: jezelf vergeven. Dat is vaak heel lastig. Ook al heb je 
God en je naaste om vergeving gevraagd en die vergeving ontvangen, dan wil 
dat niet zeggen dat je daarmee ook gelijk met jezelf in het reine bent. Vaak is dat 
een levenslange worsteling. Vergeving en verzoening is dan ook een proces wat 
veel tijd, worsteling en tranen kost bij alle partijen. Waarbij het heel mooi zou zijn 
wanneer zowel dader als slachtoffer zijn of haar leven weer, 
innerlijk bevrijd, op kan pakken. 
 
Ds. Anne van Voorst, predikant PG Dinxperlo 
 
Reageren?  
Graag via e-mail: annevanvoorst@hotmail.com 

mailto:annevanvoorst@hotmail.com
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Personalia 

Gevestigd 
• Mevr. E. van Essen, Polstraat 42 

Verhuisd 
• Fam. Chin – Hulshof, van Hooiberg 19, naar Bosstraat 25B 

Vertrokken 
• naar Arnhem, dhr. P. Dijkstra, de Els 47 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Activiteiten in en om de kerk 
Jeugdgroep Tijdens de dienst gaan de jongeren naar het kerkhuis 

en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst, 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  2-9, 30-9, 14-10 

Waar  kerkzaal 

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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