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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 juli 2020 

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 .............................. 5 

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

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

College van Diakenen .................... 14 

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

Ontmoetingsdagen bij Jan en Jan 
2020 ................................................ 15 

Zonnebloemen ................................ 16 

Iconen schilderen ........................... 16 

Woord uit de Regio ......................... 17 

Personalia ....................................... 18 

Activiteiten in en om de kerk ........... 19 

 

Voorwoord 

 

Een persoonlijk gebed  
(door iedere lezer zelf in te vullen)  
 
Heer, 
 
Geef me de kalmte om me  
neer te leggen bij wat ik  
niet kan veranderen:  
………..  
 
Geef me de moed en de wijsheid  
om die dingen die voor mij wel mogelijk zijn,  
aan te pakken:  
………….  
 
Amen  

 
                 Klaas en Ria van Hamburg         
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 30 augustus t/m zondag 11 oktober 2020 
 
 
 
 

 
 
 
30 augustus – 11e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Regenbooggroep 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jeremia 7:23-28, Matteüs 17:14-20 

06 september – 12e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Ezechiël 33:7-11, Matteüs 18:15-20 

13 september – 13e zondag van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Exodus 32:7-14, Matteüs 18:21-35 

20 september – 1e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : mw. A. Westenberg en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein  Mintjes 
Lezingen : Jona 3:10-4:11, Matteüs 20:1-16 
 

Naar de kerk? 

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

op 06 2245 2984 
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27 september – 2e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw, Wichmond 
Collecte : Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Ezechiël 18:1-4, 25-32, Matteüs 21:23-32 
 

04 oktober – 3e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Hiemstra, Arnhem 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 5:1-7, Matteüs 21:33-43 
 

11 oktober – 4e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K.A. Bakker, 

Doetinchem 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 25:1-9, Matteüs 22:1-14 
 

 Van de predikant 

Israël-reis 
Zoals u misschien al gelezen had in SAMEN, zijn er plannen voor een Israël-reis 
van 6-13 oktober 2021. De reis staat open voor mensen uit de kerken in de 
Liemers. Het zal een reis zijn langs Bijbelse plaatsen in Israël; in Jeruzalem en 
bij het meer van Galilea. De organisatie ligt in handen van reisorganisatie 
Drietour. 
 
Omdat we nu nog niet goed kunnen inschatten of een reis naar Israël volgend 
jaar veilig en mogelijk is, gaan we er voorlopig vanuit, dat de reis door kan gaan, 
maar we houden nog een kleine slag om de arm. 
 
Tot nu toe hebben zich 6 mensen opgegeven. Er kunnen maximaal 35 mensen 
mee. 
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Zelf ben ik twee jaar geleden op bezoek geweest in Israël. Het was een reis die 
een onvergetelijke indruk op me gemaakt heeft. Door de reis ben ik de bijbel 
beter gaan begrijpen. Het land en de cultuur hebben de taal van de bijbel 
gekleurd en maken uitdrukkingen en gelijkenissen van Jezus beter te begrijpen. 
Daarnaast is het een prachtig land: de natuur is overweldigend. Zwemmen in het 
meer van Galilea en in de Dode Zee, wandelen in de Engedi-oase met zijn 
bronnen, de stilte van de Tabor-berg, het laat een onvergetelijke indruk achter. 
 
Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om mee te gaan op deze bijzondere Israël-
reis. Van harte uitgenodigd op één van de voorlichtingsavonden, die in het 
najaar zullen volgen. U leest er meer over in een volgende editie van SAMEN. 
 

Contactmiddagen 
Na vijf maanden waarin we elkaar als gemeente niet konden ontmoeten 
vanwege Corona, zijn we blij, dat we elkaar weer kunnen treffen in een 
kerkdienst, op veilige afstand. Omdat koffiedrinken na de dienst nog niet is 
toegestaan en velen behoefte hebben aan contact met elkaar, zijn er 
contactmiddagen en –avonden waarop we elkaar kunnen ontmoeten en bij 
kunnen praten. We zitten op ruime afstand van elkaar in de koffiezaal.  
 
Het was fijn om elkaar de eerste contactmiddag, 13 augustus, weer te zien en 
spreken. Ieder van u heeft deze Corona-tijd anders beleefd, maar een rode 
draad door de verhalen van veel mensen is, dat men het contact met anderen in 
deze Coronatijd als extra waardevol heeft ervaren. Zorg sprak er ook uit uw 
verhalen, zorg over hoe de ontwikkelingen rond Corona zich in de nabije 
toekomst verder gaan ontwikkelen. Wat is het goed dat we elkaar als gemeente 
kunnen steunen, elkaar moed kunnen geven en met elkaar de bijbel kunnen 
lezen en bidden. De eerstvolgende contactmiddag is op 3 september om 15.30 
uur in de koffiezaal van de kerk en wordt geleid door Meinie Visser. U kunt u 
opgeven via de mail bij Meinie Visser. 
 

Geloofsgesprekskring 
Na maanden waarin we niet bij elkaar konden komen, zal de 
geloofsgesprekskring weer voor het eerst bijeen komen op woensdag 2 
september om 20.00 uur. Omdat het belangrijk is op veilige afstand van elkaar te 
zitten, zullen we niet bij één van de deelnemers aan huis bijeenkomen, maar in 
de koffiezaal van de kerk. De bijeenkomsten zijn op woensdag 2 september, 
woensdag 30 september en woensdag 14 oktober om 20.00 uur. Geeft u het 
door als u van plan bent te komen? U kunt mailen naar Dorien Schlief, 
j.schlief@chello.nl 
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Bezoekje namens de kerk 
Vanwege de Corona-tijd was het de afgelopen maanden niet mogelijk om 
bezoekjes bij mensen thuis af te leggen. Om toch in contact te blijven was en is 
er de mogelijkheid om Meinie of Rosemarie op de woensdagmiddag in de kerk te 
spreken van 14.30-16.00 uur. Graag even een mailtje naar Meinie of Rosemarie 
als u hiervan gebruik wilt maken. Naast dit spreekuur is het vanaf deze maand 
ook weer mogelijk dat Meinie en ik bij u thuis op bezoek komen, als u dat op prijs 
stelt en veilig genoeg vindt. In goed onderling overleg kunnen we ook bij u thuis 
de veilige anderhalve meter afstand bewaren. Graag tot ziens! 
 

Jongvolwassenenkring 
Op het moment dat u dit leest zijn we met de jongvolwassenenkring voor de 
leeftijd van 20-35 jaar voor het eerst bij elkaar geweest in de kerk op vrijdag 21 
augustus, met een gezamenlijke maaltijd, ontmoeting en gesprek. We hopen met 
enige regelmaat bij elkaar te komen dit seizoen. Of het maandelijks wordt of 
eens in de drie maanden, dat gaan we nog bespreken. Wil je ook aansluiten, van 
harte welkom! Stuur een mailtje naar Rosemarie. 
 

Gebed aan het begin van een nieuw seizoen 
Heer, onze God, de vakantietijd is weer voorbij,  
de scholen zijn weer begonnen,  
het werk wacht op ons.  
Aan het begin van dit nieuwe seizoen  
bidden we U om een zegen.  
Meer dan anders vragen we ons af  
hoe het komende seizoen zal worden:  
werk, studie, gezin,  
maar ook ons samenzijn als gemeente,  
onze gezondheid,  
de gezondheid van hen die ons dierbaar zijn.  
Door veel veranderingen heen gegaan dit jaar  
bidden wij U om  
-ogen die verder kunnen zien dan het moment  
en licht zien in het donker 
-handen die een ander kunnen steunen  
en bouwen aan een betere wereld 
-kracht om tegenslagen en verdriet te dragen 
-de moed om samen te zoeken  
naar hoop, geloof en liefde 
Zegen de plannen die we maken,  
het werk dat we doen,  
de studie die we volgen,  
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de mensen die bij ons horen  
en de mensen waar we voor zorgen,  
de kerkelijke gemeente waar we bij horen.  
Zegen de start van dit nieuwe seizoen. 
Amen 

ds. Rosemarie van der Hucht 

Rondom de kerkenraad 

Weer begonnen   
 
Naar de kerk?  
Meldt u zich vrijdags tussen 19:00 – 21:00 uur op 06 2245 2984  
 
In de vorige SAMEN hebben we aangekondigd dat we vanaf 9 aug weer bijeen 
kunnen komen als gemeente in onze eigen kerk. Inmiddels zijn er twee diensten 
gehouden. Het is uiteraard nog wat wennen qua protocollen en het is uiteraard 
nog met beperkingen, maar het is weer mogelijk. Persoonlijk vond ik het zeker 
nog een verschil tussen de eerste en de tweede dienst, omdat we in de eerste 
dienst nog geen gebruik hebben gemaakt van de 5 minuten zingen, die volgens 
de rekenmodule van de PKN mogelijk is in onze kerk. Als kerkenraad realiseren 
we ons dat de gang van zaken niet altijd duidelijk zal zijn. We proberen zoveel 
mogelijk duidelijkheid te creëren, maar helaas is het niet altijd mogelijk doordat 
regels veranderen, de situatie in de samenleving verandert en wij als gemeente 
de andere manier van samenkomen nog niet helemaal in de vingers hebben.  
 
Terugkomend op het zingen in de dienst. Wij 
hebben de rekenmodule gebruikt van de PKN 
om te bepalen hoe lang wij in onze kerk 
kunnen zingen. Dit blijkt 5 minuten te zijn. 
Uiteraard kan je vervolgens zeggen “dat is 
niet de moeite”. Je kan ook zeggen wat 
zouden we die 5 minuten kunnen doen en 
voelen we ons daar goed bij? We hebben 
voor het laatste gekozen. We zingen als gemeente 1 lied en dat is het slotlied 
(maximaal 3 coupletten) en daarnaast de korte acclamaties zoals ze in onze 
basisliturgieën staan of in het liedboek. Op deze wijze blijven we binnen de 5 
minuten waarvan we het meeste helemaal aan het eind van de dienst zingen 
waarna we de kerk verlaten. Dit is volgens de kerkenraad verantwoord in 
combinatie met alle voorzorgen die we genomen hebben. Door deze 
voorzorgsmaatregelen moet u zich vooralsnog aanmelden op het bovenstaande 
06 nummer. Het betekent onder meer ook dat we nog geen Avondmaalsdiensten 
zullen houden, de predikant niet bij de deur staat, u altijd de 1,5 meter in acht 
moet nemen en er geen koffiedrinken is na afloop.  Verder zult u niet verbaasd 
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zijn dat we dit jaar geen startzondag organiseren. Dat vinden we nu  niet 
verstandig om te doen. 
  
We zijn gelukkig in de omstandigheden dat alle diensten ook digitaal te volgen 
zijn. Dit is belangrijk, want het is duidelijk dat niet iedereen naar de kerk kan 
komen omdat zij te kwetsbaar zijn, het risico te groot is. Het doet ons beseffen 
dat het naar de kerk kunnen gaan, zeker nu, niet altijd vanzelfsprekend is. We 
mogen dankbaar zijn als het wel kan. 
 
Vooruitkijkend in de tijd zullen we, gezien de recente ontwikkelingen, er rekening 
mee moeten houden dat we voorlopig niet terug kunnen naar de diensten zoals 
we gewend waren, dus van “ voor Corona”, dat deze onzekere en verwarrende 
tijd voorlopig nog niet voorbij is. Juist dan kunnen vertrouwde woorden van hoop 
en troost die zondags klinken, die thuis gesproken of gelezen worden, ons 
ondersteunen. Net zoals een telefoontje, een berichtje van een gemeentelid of 
een lied door een enkele stem gezongen dat kan doen: 
 
Ik ben voor jou een nieuwe naam.   Ik ben er als het leven lacht 
Ik ben je God en hier vandaan   Ik ben er voor je in de nacht   
Ga ik als je schaduw met je mee  Ik ben er in je hoogste lied 
door de woestijn en door de zee  Ik ben er als je ’t niet meer ziet  
  
        Lied 934: 1,2 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Creatief collecteren in coronatijd 
Vanaf april t/m juli zijn er alleen online kerkdiensten gehouden; rechtstreeks te 
volgen, of op een later tijdstip te bekijken via kerkdienst gemist.   
 
In deze periode is er 'op afstand' gegeven aan de diverse collecten; via 
bankoverschrijving (giraal) of door gebruikmaking van de Givt app. In bijgaand 
overzicht ziet u de opbrengsten in coronatijd en ter vergelijking de opbrengsten 
in 2019. 
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De Givt app (nogmaals op verzoek) 

 
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.  
 

2020 april mei juni juli apr t/m juli

 giraal 129,00 185,00 132,00 24,00 470,00 

 givt app 73,00 173,50 90,50 138,00 475,00 

 totaal 202,00 358,50 222,50 162,00 945,00 

2019 april mei juni juli apr t/m juli

 collectezak 708,76 429,07 560,33 410,81 2.108,97 

 vastenpot 121,30 121,30 

 totaal 830,06 429,07 560,33 410,81 2.230,27 
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Collecterooster 30 augustus t/m 11 oktober 2020 
 
30 augustus  1 Regenboog groep 
    2 Werk in eigen gemeente' 
 
06 september  1 Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
    2 Werk in eigen gemeente 
 
13 september   1 Jeugdwerk (JOP) 
    2 Werk in eigen gemeente 
  
20 september  1 Kerk in Actie (Zending) 
    2 Werk in eigen gemeente  
 
27 september  1 Vredeswerk 
    2 Werk in eigen gemeente 
 
04 oktober  1 Kerk en Israël 
    2 Werk in eigen gemeente  
 
11 oktober  1 Werk in eigen gemeente 
    2 Werk in eigen gemeente  

Toelichting bij de 'landelijke' collecten 
 

6 september: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen 
christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen 
veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen 
en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, 
kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk 
alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen 
aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, 
en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien 
in werkgelegenheid voor jongeren.  

13 september: Jeugdwerk (JOP)  
Kliederkerk geeft hoop 
Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm 
van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer 
plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van 
de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-
gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis met 
bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. 
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Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen 
mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met 
bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan. 

20 september: Kerk in Actie (Zending) 
Wereldwijd - Versterk de kerk 
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken 
van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet 
voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een 
land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. 
Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het 
opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het 
weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. 
Collecteer mee om deze kerken te versterken! 

27 september: Vredeswerk 
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor 
bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord 
worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of 
een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te 
ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen 
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u 
mee? 

4 oktober: Kerk en Israël 
Leren door ontmoeting en dialoog 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel 
element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels 
van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog 
en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten 
toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- 
en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël 
Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken 
en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de 
Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk 
humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte 
maakt al deze activiteiten mogelijk. 

Opbrengst van de collecten in juli 2020 
 
5 juli  Kerk in Actie (Diaconaat) € 21,00 
  Werk in eigen gemeente € 14,00 
 
12 juli Algemeen diaconaal werk € 14,50 
  Werk in eigen gemeente €   7,50 
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19 juli Kledingbank   € 34,00 
  Werk in eigen gemeente € 19,00 
 
26 juli Algemeen diaconaal werk € 16,00 
  Werk in eigen gemeente € 22,00 
 
  Totaal    €     148,00  

(Giraal: € 28,00 Givt app: € 120,00) 

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 met het verzoek een 
bijdrage van  € 10,-- te geven voor de solidariteitskas. 
 
Stand 17/8/2020 
Bezorgde enveloppen  331 
Ontvangen    € 1.755,-- 
 
In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die (nog) niet op 
dit verzoek hebben gereageerd. 

Kerkbalans 2020 
Stand 17/8/2020 
Toegezegd € 37.469,-- 
Ontvangen  € 29.778,-- 

Wim Kooijman 
 

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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 College van Diakenen 

 De Regenbooggroep 
 
Op 30 augustus zal de collecte gehouden worden voor de Regenbooggroep. 
De coronacrisis heeft, ondanks al het verdriet die het met zich meebrengt, juist 
iets positiefs opgeleverd: meer aandacht voor het lot van de dak- en thuislozen. 
Het is natuurlijk heel paradoxaal dat we tegen alle Nederlanders zeggen: ”Gij zult 
binnen blijven” en tegen de daklozen moeten zeggen: “Gij zult naar buiten gaan, 
want er is geen plek voor je”. 
 
Vanaf dag één liep het hulpprogramma van de Regenbooggroep op rolletjes. Er 
zijn in twee dagen 100 veldbedden van het Rode Kruis  in de sporthal in 
Amsterdam-West geplaatst.  De gasten desinfecteren hun handen en er wordt 
op toegezien dat ze zich aan de afstand van anderhalve meter houden. 
Dekbedhoezen zijn geschonken door Amsterdammers. Nu slapen grote kerels 
onder dekbedden van Disney-prinsessen. 
 
Wat doet corona met mensen die al een klein sociaal netwerk hadden? De 
structuur is weggevallen. Het virus levert voor mensen met psychische klachten 
extra stress op.  
De Regenbooggroep houdt zijn inloophuizen open. Wel gelden strikte regels. Het 
aantal bezoekers is gereduceerd om afstand te kunnen creëren.  
In tijden van crisis leer je je vrienden kennen. Veel  buurtbewoners en 
vrijwilligers hadden zich aangemeld om te helpen. 
 
De donaties zijn nog hard nodig voor alle extra maatregelen, zoals de tijdelijke 
noodnachtopvang, beschermingsmiddelen, centrale maaltijdvoorziening en 
meer. Daarom bevelen wij de collecte voor de REGENBOOGGROEP van harte 
bij u aan. De Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
 

Nees Biemond 

Van het pastoraat 
 
‘Ik droomde, dat ik langzaam leefde’, dit is de beginregel van het gedicht ‘Tijd’ 
van M. Vasalis. Voor mij is het een passende beschrijving van het huidige 
coronatijdperk. Bijna alles is anders, het lijkt soms of de tijd zelf langzamer of 
soms sneller verloopt. Alles overheersend lijkt de onzekerheid, komt het virus 
weer terug, komen we er ooit weer vanaf, wordt het ooit weer zoals vroeger? Het 
gedicht eindigt met de regel: ‘Hoe moet ik het weer ooit vergeten?’ Vasalis 
schreef het gedicht in 1940, een tijd waarin de wereld in brand stond en er geen 
licht aan het einde van de tunnel leek. Vasalis was een gedreven psychiater die 
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zich inzette voor de geestelijke gezondheid van haar patiënten. In het gedicht 
lijkt ze zich af te vragen hoe je ervoor kunt zorgen dat één ervaring, één beeld 
(‘ik droomde, dat ik langzaam leefde’) niet alles overheersend wordt en je leven 
overneemt. Als christenen krijgen wij het antwoord op deze vraag van God. ‘Ik 
ben bij je!’. Zijn liefde laat ons nooit in de steek, Hij is ons altijd nabij. 
 
We kunnen als pastoraat in deze tijd geen lange termijnplannen maken. Op het 
moment dat dit stukje ingeleverd moet worden is er een persconferentie van 
onze minister-president en de minister met de bijzondere schoenen waar 
waarschijnlijk weer extra maatregelen 
aangekondigd gaan worden. Wij, als 
pastoraat, gaan gewoon door met waar we 
mee bezig zijn. Luisteren en omzien naar 
elkaar. Er wordt in onze gemeente gelukkig 
veel naar elkaar omgezien, gaat u daar 
vooral mee door; een kaartje of een 
telefoontje betekent heel veel. Als pastoraat 
bieden we u de mogelijkheid van gesprekken aan (zie ook de website). We zijn 
terughoudend met persoonlijke bezoeken, we houden ons natuurlijk aan alle 
hygiënemaatregelen, maar beseffen ook dat u en wij in meer of mindere mate tot 
de risicogroepen behoren. U kunt ons natuurlijk altijd bellen voor een gesprek of 
afspraak.  
Namens de taakgroep pastoraat, 

Arrie van der Vliet 
 

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. 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 

Agnes Huijbers (R.K.) 
Dieneke Ros (P.K.N.) 
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Zonnebloemen 
 
Als steuntje in de rug in de corona tijd heeft de Lionsclub De Liemers, in het 
voorjaar, onder huishoudens in Montferland zonnebloempitten verspreid.  
Jos Hageman, die voor ons de tuin van de kerk en het kerkhof verzorgt, heeft de 
zijne in de grond gestopt op het kerkhof, achter het graf van Nora en Leo de 
Rijder. Heel toepasselijk, zij woonden in de 
Zonnebloemstraat en hebben op hun 
grafsteen een spreuk over zonnebloemen 
staan.  
 

   
 

De pitten hebben vier zonnebloemen opgeleverd van wel meer dan drie meter 
hoog. Op de foto is Jos naast de bloemen gaan staan om de hoogte van de 
bloemen goed in beeld te brengen. Jos merkte op: “Het lijkt wel of de bloemen 
door de hemel naar boven getrokken zijn”. 
            Dick Schep 

Iconen schilderen 
 
Of ook wel genoemd iconen “schrijven” in de Grieks- Byzantijnse traditie. 
Deze cursus gaat weer van start op de zaterdag van 10.00u tot 14.00u in de 
Gabriëlzaal bij de Mariakerk. Gepland staan de volgende data 12-9, 26-9, 10-10, 
24-10 en de laatste op 7-11. 
Enige kennis van schilderen of tekenen is niet nodig. Jos Bentert geeft de cursus 
en hij begeleidt  het hele “proces”. Er wordt gewerkt met tempera (eigeel) en 
kleur-pigment dat laag voor laag wordt aangebracht. 
Het is een meditatieve bezigheid. Er wordt muziek gedraaid tijdens het 
schilderen. Alles heeft een rustgevende uitwerking. 
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Met de coronamaatregelen wordt rekening gehouden; iedereen zit zeker 
anderhalve meter uit elkaar. 
 
De kosten zijn 210 euro, materiaal inbegrepen. Penselen per 4 stuks 15 euro. 
Koffie en thee is aanwezig, alleen moet je zelf voor een lunchpakketje zorgen. 
 
Info: jbentert@gmail.com 
Opgeven kan bij Trudi Boelee: trudiboelee1@gmail.com 
                            Feike Tiel Groenestege: sophiatielgroenestege@gmail.com 
 

Feike Tiel Groenestege 
 

Woord uit de Regio 

Oogsten 
De herfst is een tijd van oogsten. De oogst van het land wordt binnengehaald. 
Ook in ons persoonlijk leven mogen we van tijd tot tijd oogst binnenhalen. Oogst 
is de vrucht van wat je gezaaid hebt en waar je aan gewerkt hebt. Waar je 
energie, liefde en tijd aan gegeven hebt. Niet alleen de oogst van je eigen inzet 
valt je toe, oogst ontvang je soms ook door wat andere mensen geven en doen. 
Soms moet je wat langer wachten voor je kunt oogsten. Je ziet soms pas jaren 
later de oogst van wat je gezaaid hebt. Dat merken we bijvoorbeeld bij de 
opvoeding van onze kinderen. Als ze volwassen worden en een eigen leven 
hebben zie je soms ineens iets terug van wat je hebt gegeven.  
 
Als ik stilsta bij wat ik mag oogsten komt bij mij het woord dankbaarheid op. Een 
mooie vorm om daarmee bezig te zijn is het 
maken van een mozaïekschaal, waarin je een 
plek geeft aan waar je dankbaar voor bent. Ik 
heb dat al een paar jaar in de herfst met 
gemeenteleden gedaan. Op de afbeelding een 
voorbeeld van zo’n schaal.  
  
Mensen vinden het heerlijk om er mee bezig te 
zijn. Mooie mozaïekstenen zoeken in kleuren die 
bij je passen. Het idee is om op kiezelstenen 
woorden te schrijven die uitdrukken waar je dankbaar voor bent. Er zijn zoveel 
dingen die je op kunt schrijven. Familie, vriendschap, vrijheid, muziek, aandacht, 
liefde, vertrouwen, hoop, veiligheid, natuur, werk, thuis.  
In het midden van de schaal is plaats voor een lichtje. Als ik zelf ruimte maak 
voor een moment van stilte, bezinning, meditatie of gebed zet ik de schaal voor 
me en doe het kaarsje aan. En ik bedenk waar ik deze dag dankbaar voor ben. 

mailto:sophiatielgroenestege@gmail.com
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Elke dag heeft zijn eigen oogst. Dat zijn soms kleine dingen. Maar het is goed 
erbij stil te staan. Het helpt mij om bewust in het leven te staan.  

 
Reageren? 
Graag via e-mail: karin.spelt@gmail.com 
 
 
Karin Spelt 
Predikant Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel 
 

Personalia 

Bedankje 
 
Lieve mensen, 
 
Heel veel dank voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen. Nog geregeld pak 
ik ze erbij en laat me verwarmen door de lieve en troostrijke woorden en 
gedichten. Met dankbaarheid kijken we terug op een mooie en persoonlijke 
afscheidsdienst helemaal in de geest van mijn lieve man Theus. Heel erg dank 
voor een ieder die deze bijzondere uitvaartdienst mogelijk heeft gemaakt. 
 

Riet Kamermans-Adriaanse 

Overleden 
• 14 juli 2020, mevr. M. Geertsma-Andrae, de Els 7 

 

Gevestigd 
• Mevr. K.E. Hissink,  Mariahof 18 
• Mevr. M.E. de Vries,  Domela Nieuwenhuisstraat 5 

•  

Verhuisd 
• Fam. J. de Wit, van Van den Berghweg 13 naar Heeghstraat 68A 
• Dhr. F.B. Ros,  van Lieve Vrouweplein 3B naar Komweg 1C 

 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 oktober 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

 

mailto:karin.spelt@gmail.com
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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, voorlopig nog niet 

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, nog niet bekend 

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, in principe 14 sept,  

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 Voorlopig nog niet 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

Contactpersoon Riet Kooij, tel: 223380, mail: gerritkooij@yahoo.com 

Gespreksgroep 40+  Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen o.l.v. 
ds. R. van der Hucht 

Wanneer  Om 20:00 uur,  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 Voorlopig nog niet 

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 Voorlopig nog niet 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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