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Voorwoord 

 

Mensen in uw dienst 
 

U roept mensen in uw dienst 
beweegt mensen tot mededogen, 
vraagt ons om het spoor 
te volgen van Jezus uw kind – 
een weg van ontferming en vrede, 
een reis van Genesis naar Openbaring, 
een tocht van chaos naar mensenland, 
minste met de minsten, 
broeder en zuster van hen 
die lijden en verschopt worden. 
 
Stuur ons op weg 
om recht te doen en lief te hebben, 
zodat ééns onze wereld en wij 
allen samen zullen staan in 
het volle licht van uw gerechtigheid. 

 
Tekst: Jurjen Beumer 
Uit: Medemens 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 18 oktober t/m zondag 22 november 2020 

 

 

 

 

 

 

 
18 oktober – 5e zondag van de herfst, Oogstdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 24:17-22, Matteüs 22:15-22 
 

25 oktober – 6e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. S. Holsappel, 

Utrecht 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : mw. A. Westenberg en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Deuteronomium 6:1-9, Matteüs 22:34-46 
 

1 november – 7e zondag van de herfst, Allerheiligen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Najaarszending 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : o.l.v. Marleen Geven of Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 60:1-11, Matteüs 5:1-12 
 
  

Naar de kerk? 

Aanmelden kan via het online formulier op www.pkn-didam.nl, 

d.m.v. een mailtje naar aanmelden@pg-didam.nl of 

telefonisch op vrijdag tussen 19:00 – 21:00 uur 

op 06 2245 2984 
 

http://www.pkn-didam.nl/
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8 november – 8e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. W. Onderwaater, 

Aalten 
Collecte : Jeugdwerk (JOP) 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 48:17-21, Matteüs 25:14-30 
 

15 november – 9e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Voedselbank 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Ezechiël 34:11-17, Matteüs 25:31-46 
 

22 november – 10e zondag van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Daniël 12:1-4, Matteüs 24:14-35 
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Van de predikant 

Overdenking 

´Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien´: 
 

Heb lief en doe wat je wilt. 
Als je zwijgt, zwijg dan uit liefde. 
Als je spreekt, spreek dan uit liefde. 
Als je iemand terechtwijst, 
doe het uit liefde. 
Als je vergeeft, vergeef uit liefde. 
Laat de wortel van de liefde 
in je binnenste groeien. 
Uit die wortel kan slechts 
het goede voortkomen. 

(Kerkvader Augustinus, vierde eeuw) 
 

Deze bijzondere woorden van kerkvader Augustinus uit de vierde eeuw zetten 
de liefde centraal. ´Wat je ook doet, doe het uit liefde!´, zo vertelt Augustinus. 
Van hem is bekend, dat hij een gelovige moeder had. Na jaren waarin hij zich 
van het geloof afkeerde, kwam Augustinus opnieuw tot geloof. Hij werd 
bisschop. Ook schreef hij veel over het geloof. 
 
Augustinus vergelijkt de liefde met een plant met wortels. Je zou kunnen denken 
aan een kamerplant. Die plant heeft verzorging nodig. Hij heeft water nodig en 
vruchtbare bodem. Zonder die verzorging, die vruchtbare bodem, zal de plant 
het niet volhouden. Hij zal slap worden, verdorren, zijn bladeren worden bruin.  
Er blijft niets van over. Maar een plant die je voedt, kan groter en sterker worden, 
kan prachtige bladeren krijgen, kan gaan bloeien. 
 
Augustinus schrijft: ´de liefde is als een plant, die voeding nodig heeft.´ Als je de 
liefde in je hart plant en water geeft, hem voedt en verzorgt, dan kan hij gaan 
groeien. Maar als je je hart vult met afkeer, veroordeling, jaloezie of 
onverschilligheid, dan kan de plant van de liefde in jou niet gevoed worden.  
Soms zien we om ons heen hoe mensen tegenover elkaar komen te staan in 
onze samenleving. De nieuwe Corona-maatregelen leggen druk op de 
samenleving, druk op de zorg, druk op jongeren. Dat kan mensen onverschillig 
maken naar een ander. Wil de liefde een kans maken, dan moet zij gevoed 
worden, zoals een plant die water en vruchtbare grond nodig heeft. Liefde is 
Gods grote geschenk. Een geschenk om te koesteren, te voeden, zodat het 
groeit onder ons mensen.  
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Oogstdienst 18 oktober 
Op zondag 18 oktober vieren we oogstdienst. We lezen  
Deuteronomium 24: 17-22, waar wordt verteld over de zorg voor andere, 
kwetsbare mensen. In de eerste maanden van Corona dit voorjaar gingen 
mensen massaal voedsel en toiletpapier inslaan, uit angst dat de supermarkten 
straks leeg zouden zijn. Die angst bleek al snel ongegrond, maar toch gingen 
mensen er mee door. Doventolk Irma maakte bij een persconferentie van 
Ministerpresident Rutte een gebaar voor graaien of hamsteren: onvergetelijk. 
Humor als een eyeopener: waar zijn we mee bezig! Het lijkt raakvlakken te 
hebben met de lezing uit Deuteronomium 24: Mozes maakt zijn volk namens 
God bekend dat je niet alles van het land moet halen. Laat ook wat liggen voor 
wie het minder hebben: als je zelf meer dan genoeg hebt, waarom zou je dan de 
laatste graanschoof, de laatste olijven of de laatste druiven van het land halen? 
Laat het liggen voor wie het hard nodig heeft. 

Gedachtenisdienst 1 november 
Op 1 november gedenken we hen, die in het voorbije jaar zijn heengegaan. We 
steken kaarsen aan voor de gemeenteleden van wie we afscheid moesten 
nemen. Ook is er de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken voor iemand, 
die u persoonlijk wilt gedenken. We lezen Matteüs 5: 1-12: woorden van hoop 
voor wie Gods koninkrijk zoekt.  

Crèche 
In het verleden was er regelmatig oppas voor jonge kinderen onder kerktijd. Door 
de Corona-tijd dit voorjaar vervielen de kerkdiensten. Inmiddels zijn de 
kerkdiensten hervat. Bovendien zijn er een aantal baby´s en jonge kinderen in 
onze gemeente bij gekomen (welkom Maud, Tóbiás en Hannah). Reden dus om 
weer te starten met een crèche. Onder kerktijd is er voor jonge kinderen en 
baby´s crèche op de volgende zondagen: 18 oktober (oogstdienst), 29 november 
en Eerste kerstdag 25 december. Wil je informatie, dan kun je contact opnemen 
met Desiré Wenting, tel.06-31521565 

Jeugdkerk 
Voorheen kwam de jeugdkerk voor 12-18-jarigen één keer per maand bij elkaar 
onder kerktijd. Door de Corona-maatregelen in het voorjaar kwamen de diensten 
en zo ook de jeugdkerk stil te liggen. Inmiddels zijn de kerkdiensten weer 
gestart, en we gaan graag ook weer van start met de jeugdkerk. Ben je tussen 
de 12 en 18 jaar en wil je graag een keer meedoen: de jeugdkerk is op zondag 1 
november en 6 december onder kerktijd van 10.00 tot 11.00 uur. De leiding is bij 
toerbeurt in handen van Marleen Geven en Pieter Jan van den Berg. Informatie 
bij ds. Rosemarie van der Hucht 

Samen kerk-zijn 
Hoe kun je samen kerk zijn? Vaak denken we bij kerk-zijn aan het bezoeken van 
de zondagse diensten. Maar een groot deel van het kerk-zijn kan ook 
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doordeweeks plaats vinden. In kringen en jeugdwerk, in taakgroepen en thema-
avonden, in een inloop-uur enzovoort. Dit seizoen zijn er weer diverse kringen en 
groepen. Zie hieronder een greep daaruit. 

Kring Geloofsbouwstenen 
Misschien ben je van huis uit met je ouders mee naar de kerk gegaan en heb je 
thuis vaak uit de bijbel horen voorlezen en vraag je je af hoe je zelf met het 
geloof verder wilt. Misschien ook weet je er niet zoveel van, maar ben je wel 
nieuwsgierig naar wat anderen over het geloof denken en wat er in de bijbel 
staat. Voor jongeren van 16-25 jaar begint deze maand de kring 
´Geloofsbouwstenen´. We praten over bijbel, geloof en kerk. We bespreken 
allerlei vragen zoals: Wie is Jezus voor jou? Hoe moet je het scheppingsverhaal 
lezen? Waarom zijn er zoveel verschillende kerken? Wie dat wil kan aansluitend 
geloofsbelijdenis doen met Pinksteren (23 mei 2021). De eerste bijeenkomst zal 
zijn op vrijdag 23 oktober om 19.00 uur in de koffiezaal van de kerk. Andere data 
kiezen we in overleg samen. Mocht je wel mee willen doen, maar kun je niet op 
vrijdag 23 oktober, laat het even weten. Dan zoeken we samen naar een andere 
datum. Informatie bij ds. Rosemarie van der Hucht 

Jongvolwassenenkring 
Voor de leeftijd van 20-35 jaar zijn we de jongvolwassenenkring gestart. We zijn 
inmiddels 1 keer bij elkaar gekomen. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 
6 november om 18.00 uur in de koffiezaal van de kerk, waar we ruim kunnen 
zitten op 1,5 meter afstand van elkaar. We eten eerst samen warm: een aantal 
leden van de kring gaan voor ons soep maken. Na de soep is er om 19.00 uur 
een gesprek over geloof en bijbel. Al 11 mensen hebben zich aangesloten. Fijn 
om elkaar te ontmoeten en samen verdieping te zoeken. Wil je gewoon een keer 
meedoen om te kijken of het bij je past, van harte welkom! Informatie bij  
ds. Rosemarijn de Kroon, tel. 06-21487777 

Geloofsgesprekskring 
In de geloofsgesprekskring bespreken we dit seizoen het Bijbelboek Daniël. Een 
bijbelboek, dat vertelt over de joodse tieners Daniël, Azarja, Misael en Chananja. 
Deze Joodse tieners worden door de Babylonische machthebbers meegevoerd 
naar Babel. Ze worden daar uitgekozen om een opvoeding aan het hof te 
krijgen, maar door hun geloofsopvoeding blijven ze trouw aan God, ondanks de 
druk die er op hen wordt uitgeoefend om zich aan te passen aan de 
Babylonische taal, cultuur en godsdienst. Het Bijbelboek Daniël nodigt uit tot een 
gesprek over geloven vandaag: waarin pas je je aan de omringende wereld aan 
en waar maak je eigen keuzes? Hoopvolle belofte in het boek Daniël is, dat God 
op verborgen wijze aanwezig is in de geschiedenis van mensen. De naam 
Daniël betekent: Mijn rechter is God. Hoe machtig de koningen en machthebbers 
in de tijd van Daniël ook leken, Daniël vertrouwde op de God van Israël, die zal 
rechtspreken over de aarde. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op woensdag 
14 oktober, 11 november en 9 december, om 20.00 uur in de koffiezaal van de 
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kerk. De kring staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd. Mocht je een keer 
mee willen doen, van harte welkom. Opgeven bij Dorien Schlief, mailadres: 
j.schlief@upcmail.nl 

Kring 35-55 jaar 
Misschien kom je regelmatig in een kerkdienst, misschien ook helemaal niet, 
maar ben je wel bezig met het geloof, of je zou het fijn vinden om gewoon eens 
met anderen te praten over dingen die je bezig houden. Misschien ook woon je 
pas kort in Didam en wil je graag meer mensen leren kennen, die ook iets met 
geloof hebben. Deze nieuwe kring voor de leeftijd van 35-55 jaar gaat 1 keer per 
maand bij elkaar komen. Vanwege de opleving van het Corona-virus stellen we 
de eerste bijeenkomst uit tot na Oud en Nieuw. Meer informatie volgt nog in de 
volgende SAMEN. Informatie bij ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Tot slot 
Goede moed en vertrouwen wens ik jou en u toe, in deze Corona-dagen. Gods 
zegen over jou en jouw huis en over jouw dierbaren! 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Rondom de kerkenraad 

Fetching Tigerss 
Weet u wat of wie dat is? Voor 1 oktober had ik dat ook niet geweten. Het gaat 
om Annegien Schilling. Zij was al op haar 16e op Instagram (platform waar foto’s 
worden gedeeld) online één van de grootste van haar tijd, ze haalde meer likes 
dan Beyoncé en ze werd uitgeroepen tot ‘Jongere van het Jaar’. Maar sinds 
2018 lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Ze vertelde haar verhaal op 1 
oktober op de radio. Daar wil ik kort iets over zeggen. 
 
In het interview kwam de vraag “ had je rijk 
kunnen zijn?”. Het antwoord daarop was 
bijzonder. Ja, dat had ze makkelijk gekund. 
Echter, ze koos om het niet te doen. Ze vond 
dat het niet oprecht was ten opzichte van 
haar volgers (nu nog bijna 1 miljoen) om geld 
te verdienen door foto’s te maken met shirt 
reclame. Een bijzonder verhaal vind ik. In 
Bijbelse taal zou ik zeggen dat ze als 16 
jarige niet voor het “ brede pad” koos, niet 
bezweek voor de verleiding.  
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Een mooi voorbeeld van een jongere die een keuze maakt, rekening houdend 
met de ander, met de naaste. Zo’n verhaal mag gedeeld worden als 
compensatie voor alle negatieve verhalen over jongeren die zich niet aan 
Corona regels houden en zo sterk bijdragen aan de tweede golf in Nederland.  
 
En zo zijn we toch weer bij het onderwerp Corona uitgekomen. Het is 
onvermijdelijk, want het raakt u en mij. Het heeft de hele samenleving in de 
greep en ook onze geloofsgemeenschap. Gezien de recente ontwikkelingen in 
Nederland en het advies van de PKN beperken we de zang vanaf 4 oktober tot 
de voorzangers. We willen er alles aan doen om u in de gelegenheid te blijven 
stellen de kerkdienst fysiek bij te wonen en daarom doen we het maximale om 
dat zo veilig mogelijk te doen. Gelukkig hebben we een bijzonder goede 
luchtverversing. Dat, in combinatie met de 1,5 meter afstand en andere 
maatregelen die genomen zijn, maakt het risico op besmetting bijzonder klein. U 
weet dat u zich per telefoon kunt opgeven op vrijdag van 19:00 – 21:00 uur, 
tel:06 2245 2984. Arrie van der Vliet heeft er voor gezorgd dat opgeven nu ook 
mogelijk is door het invullen van een heel eenvoudig online formulier op onze 
website https://www.pkn-didam.nl. Net voor de inleverdatum van SAMEN 
kwam op 5 oktober het dringende advies van de PKN om het aantal kerkgangers 
(medewerkers worden niet meegeteld) te beperken tot 30 en de kerkdienst 
zonder gemeentezang te laten plaatsvinden. We volgen dit dringende advies van 
de PKN op. Er zal voor onze gemeente in de praktijk nauwelijks wat veranderen, 
omdat het aantal kerkgangers de laatste weken gemiddeld onder de 30 lag en 
we al besloten hadden om alleen de voorzangers te laten zingen. 
 
Achter de schermen wordt er gewerkt om het geluid te verbeteren. Helaas 
hebben we af en toe last van rondzingen zonder dat we weten waar dit door 
wordt veroorzaakt. De definitieve oplossing zal tijd kosten, daarom proberen we 
met tijdelijke maatregelen de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
 
In deze SAMEN staat ook een bijdrage van Meinie Visser. Daarin vertelt zij 
waarom ze besloten heeft per 1 december met haar werk in onze gemeente te 
stoppen. We vinden het jammer dat zij stopt, want zij heeft het pastoraat in de 
laatste jaren bijzonder goed ondersteund. We zijn Meinie hier dankbaar voor en 
zullen haar zeker gaan missen. Het pastoraatsteam en de kerkenraad zullen zich 
beraden over hoe we nu verder gaan. 
  
Deze tijd van Corona-maatregelen is een spannende en onzekere tijd. Hoe het 
verder zal gaan weten we uiteraard niet. Alle beperkingen in het sociale leven 
treffen ons diep. Ik wens u dan ook sterkte in de komende tijd. 
 
Afsluitend zou ik graag nog verwijzen naar de kerkdienst van 27 september 
waarin Dietrich Bonhoeffer centraal stond. Zoals u weet is hij gevangen 
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genomen en heeft vanuit deze gevangenschap brieven en gedichten gemaakt. 
Op 29 december 1944 schreef hij: 
 
Door goede machten stil en trouw omgeven 
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar, 
zo wil ik deze dagen met u leven 
en met u binnengaan in ’t nieuwe jaar. 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Stoelendans 
Veel wordt anders in deze coronatijd, ook het kerkbezoek. De 1,5 meter afstand 
moet in de kerkzaal worden gehandhaafd. Hierbij vormen de vaste banken een 
aardige belemmering bij het optimaal gebruiken en indelen van de ruimte. 
Enkele jaren geleden is al eens een poging gedaan voor alternatieve indelingen 
van de kerkzaal. Het vervangen van de banken door stoelen stond toen ook al 
op het wensenlijstje. 
 
Het CvK heeft nu besloten het stoelenproject naar voren te halen en de vaste 
banken en bestaande stoelen te vervangen door nieuwe stoelen. Dit maakt de 
ruimte flexibeler en bruikbaar voor meer doeleinden. Ook de 1,5 meter kan zo 
optimaal worden gerealiseerd door het anders opstellen van de stoelen. Mogen 
we dan weer met meer gemeenteleden vieren, dan kan dat ook. 

Proefzitten 
Niets is zo lastig als het vinden van een stoel waar iedereen lekker op zit. 
Daarom heeft het CvK drie voorbeeldstoelen aangevraagd bij de leverancier. Het 
is de bedoeling dat deze in de hal worden neergezet. Binnen de corona-regels 
kan iedereen dan even 'proefzitten'. Bij de stoelen hangt dan een lijst waarop u 
uw persoonlijke voorkeur kunt aankruisen. De stoel met de meeste stemmen is 
uiteraard de meest logische keuze en kan dan worden aangeschaft. 

Oude stoelen en banken 
De oude stoelen en banken zijn beschikbaar voor liefhebbers uit onze gemeente. 
Hiervoor kunt u intekenen en aantal stoelen, banken en voorkeuren opgeven. Wij 
zorgen dan dat deze voor u worden gereserveerd. Dit alles tegen een geringe 
vergoeding en in overleg met het CVK. U kunt uw interesse melden via 
kerkrentmeesters@pkn-didam.nl. Bij onvoldoende belangstelling gaan wij naar 
afzet buiten de gemeente kijken. 
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Wij hopen dat u allemaal komt proefzitten, zodat wij de meest comfortabele stoel 
kunnen aanschaffen. 
Met vriendelijk groet, 

Marijn de Kroon 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 18 oktober t/m 22 november 
 
18 oktober 1 Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 

  2 Werk in eigen gemeente 
 

25 oktober 1 Nederlands Bijbelgenootschap 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

1 november 1 Kerk in Actie (Najaarszending) 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

8 november 1 Jeugdwerk (JOP) 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

15 november 1 Voedselbank 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

22 november 1 Pastoraat 
  2 Werk in eigen gemeente 

 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

18 oktober – Wereldvoedseldag: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Met zusters werken aan voldoende eten. 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. 
Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als 
lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. 
Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren 
om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo 
helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te 
verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar 
school te laten gaan. 

1 november – Kerk in Actie (Najaarszending) 
Kerk met vrouwen in de hoofdrol. 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de 
mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in 
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Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een 
netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. 
Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun 
het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte! 

8 november – Jeugdwerk (JOP) 
Opvoeden doe je niet alleen. 
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je 
terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig 
die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is 
geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP, Jong Protestant helpt kerken bij het zijn 
van die gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar 
kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen gemeenten ouders helpen bij de grote opdracht 
iets van Gods daden door te geven aan volgende generaties.  
Collecteer mee, zodat JOP ouders, gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij 
de geloofsopvoeding. 

22 november – Pastoraat 
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk. 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk 
binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor 
mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, 
een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat 
de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk 
gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder 
formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet 
afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. 
De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het 
ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk. 

Opbrengst collecten in augustus 
 

09 augustus  Algemeen diaconaal werk € 63,10 
   Werk in eigen gemeente € 42,40 
 

16 augustus Kerk in Actie (Beiroet) € 234,75 
   Werk in eigen gemeente € 30,50 
 

23 augustus  Algemeen diaconaal werk € 49,15 
   Werk in eigen gemeente € 25,30 
 

30 augustus  Regenbooggroep € 61,00 
   Werk in eigen gemeente € 34,00 
 
   Overig; giraal en via givt € 117,00 
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Opbrengst collecten in september 
 

06 september Kerk in Actie (Werelddiaconaat) € 82,90 
     Werk in eigen gemeente  € 47,52 
 

13 september Jeugdwerk (JOP)  € 68,30 
     Werk in eigen gemeente  € 42,20 
 

20 september Kerk in Actie (Zending)  € 80,85 
     Werk in eigen gemeente  € 50,90 
  

27 september Vredeswerk  € 64,82 
     Werk in eigen gemeente  € 35,13 
 

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 

Geven aan de kerk 
Denkt u ook wel eens: “dat eeuwige gezeur om geld!” Is het dan nooit genoeg? 
Daar heb je ze weer! 
Het lidmaatschap van een vereniging schept financiële verplichtingen. Zo is het 
ook met de kerk. Het uitvoeren van al haar taken, plaatselijk, landelijk en 
wereldwijd kost geld.  
Kort door de bocht gezegd: zonder geld geen kerk.  
Daarom worden er elk jaar drie financiële acties gehouden. 

Actie Kerkbalans –  januari 
De jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een 
financiële bijdrage te geven voor het werk van hun eigen plaatselijke kerk.  

Solidariteitskas – mei 
Deze landelijke steunkas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit 
plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 
‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen.  

Eindejaarscollecte – december 
Deze collecte is van oorsprong bedoeld voor gemeenteleden die weinig in de 
kerk komen en op deze manier dan toch nog een financiële bijdrage kunnen 
leveren. De opbrengst is geheel voor het eigen kerkelijk werk. 
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Bij elke actie ontvangt u een informatiebrief met toezeggingsformulier en/of 
acceptgirokaart. 
Voor de Actie Kerkbalans en de Solidariteitskas geldt, dat zo nodig een 
herinneringsbrief wordt verstuurd. 

Solidariteitskas 2020 
Stand 28/9/2020 
Aantal aanschrijvingen: 331 
Ontvangen:  € 1.880,-- 
 
In september is een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die nog niet 
gereageerd hebben op het verzoek om een bijdrage van € 10,-- te geven voor de 
solidariteitskas.  

Kerkbalans 2020 
Stand 28/9/2020 
Toegezegd:  € 37.769,-- 
Ontvangen:  € 32.502,-- 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen, Kerk in Actie 

Oogstdienst 

Inzameling groente voor de voedselbank 
Op 18 oktober wordt de “Dankdag voor Gewas en Arbeid” gehouden. Andere 
jaren werd gevraagd om fruit te brengen zodat de werkgroep Kerk in Actie weer 
fruitbakjes kon maken om oudere en zieke gemeenteleden aandacht te geven. 
Door de coronacrisis is het niet mogelijk dit te organiseren, zeker nu de 
maatregelen van het Ministerie nog strenger zijn geworden. 
 
De Stichting Groentetuin die de 
groenten levert voor de 
voedselbank kan in de 
wintermaanden niet genoeg 
groenten aanleveren. Nu is het 
idee ontstaan om groenten in 
potten of blikken in te gaan 
zamelen voor de Voedselbank 
gedurende 3 zondagen, 18 en 25 
oktober en 1 november 2020. Grote of kleine potten / blikken alles is welkom.  
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Indien u niet in de gelegenheid bent deze naar de kerkhal te brengen zijn wij 
bereid deze bij u op te halen. Even een telefoontje naar 0316-223687 of een mail 
naar: diaconie@pkn-didam.nl. 
De cliënten van de voedselbank zullen u heel dankbaar zijn. 
 
Diaconie en werkgroep Kerk in Actie. 

Nees Biemond 
 

Voedselbank Montferland 
Tijdens de kerkdienst van 15 november 2020 zal er weer gecollecteerd worden 
voor de Voedselbank van de gemeente Montferland. In 2019 liep het aantal  
uitgiftes terug, maar door de Coronacrisis is het aantal gezinnen dat helaas 
gebruik moet maken van de voedselbank behoorlijk toegenomen. Tijdelijk was er 
zelfs de mogelijkheid voor cliënten om zich aan te melden zonder dat een 
inkomenstoets noodzakelijk was. 
 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan voorstellen waarmee we gezinnen 
proberen te bereiken die nog geen voedselpakket ontvangen, omdat ze zich 
schamen of de weg niet weten. 
 
Ondanks de Coronacrisis gaan de vrijwilligers gewoon door met hun 
werkzaamheden, hoewel het sociale aspect tijdelijk veel minder is. Maar de 
gedrevenheid, inventiviteit, betrokkenheid van chauffeurs, inpakkers, enz. is 
onverminderd groot. De Voedselbank werkt alleen met onbetaalde vrijwilligers en 
betalen ook niet voor voedsel. Er zijn echter wel kosten voor energie voor de 
koel- en vriescellen en voor transport. Deze kosten worden betaald uit giften van 
bedrijven, instanties, kerken en particulieren. 
 
De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. De opbrengst wordt 
verdubbeld! 

Nees Biemond 
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Er ligt zomaar geld in uw lade. 

Haal het er uit! 
 
Kijk eens in uw kasten en lades naar die niet meer gebruikte mobieltjes, 
cartridges en toners, postzegels, vreemd- en oud geld, ansichtkaarten van 
dorps- en stadsgezichten, de kaarten van Anton Piek, geboortekaartjes en oude 
brillen. 
Het ligt er zomaar te niksen en Kerk in Actie kan er héél véél mee.  
Het brengt voor Kerk in Actie zo’n €25.000 per jaar op.  
 
Bij de ingang van de kerk staan rechts een paar bakjes waar u het e.e.a. in kunt 
doen. Dan zorgen wij dat het in Utrecht komt waar vrijwilligers de weg weten om 
er veel geld van te maken voor de zo hard nodige doelen van Kerk in Actie. 
En u bent op een mooie manier van uw niet meer te gebruiken spullen af. 
Twee vliegen in een klap. 
 
Namens de Werkgroep, 

Klaas van Hamburg 

Van het pastoraat 
In deze tijd lijkt niets zeker; de corona-getallen stijgen weer en de verdeeldheid 
lijkt ook toe te nemen. Juist daarom is pastoraat in deze tijd zo belangrijk; wij 
mogen elkaar sterken met een boodschap van liefde en zorg voor elkaar, van 
vertrouwen op een God, die altijd met ons meegaat. 
 
We mogen gesterkt door dat vertrouwen onze weg gaan, maar wel nemen we 
natuurlijk alle verstandige voorzorgsmaatregelen. Dat betekent dat we als 
pastoraat meer op afstand moeten blijven; we moeten ons aanpassen aan de 
mogelijkheden. Dit betekent dat we de oogstdienst anders moeten organiseren 
dan andere jaren. We kunnen kerkgangers niet vragen om fruitbakjes bij mensen 
te gaan brengen. We zullen deze keer daarom een persoonlijke kaart sturen in 
plaats van een fruitschaal voor de mensen in onze gemeente, die meer aandacht 
nodig hebben. 
 
Inmiddels zult u gehoord hebben dat Meinie Visser, onze kerkelijk werker, ons 
gaat verlaten. Als pastoraat vinden we het heel jammer dat ze gaat, maar 
respecteren haar beslissing. Elders in deze SAMEN legt ze zelf uit waarom ze 
deze beslissing heeft genomen. Meinie heeft op een beslissend moment het 
pastoraat in onze gemeente vorm gegeven. Velen met mij waarderen haar voor 
haar warme belangstelling en medeleven in vreugde en verdriet. Ook het 
begeleiden van groepen, zoals bij een groot huisbezoek of de inloopochtenden 
in Meulenvelden, zullen we heel erg missen. De manier waarop ze ieder tot zijn 
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recht kan laten komen en tot diepgaande en waardevolle gesprekken komt, 
getuigt van een grote professionaliteit en gedrevenheid. We bezinnen ons nog 
over hoe we op een passende manier, gegeven de huidige omstandigheden, 
afscheid kunnen nemen. 
 
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 hygiëne-maatregelen 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 

Afscheid 
 
Begin 2017, ‘s avonds gaat de telefoon. “Hallo Meinie, met Johan Boelee uit 
Didam. We zijn voor onze gemeente op zoek naar een kerkelijk werker voor het 
pastoraat. Zou je ervoor voelen om daarover met ons in gesprek te gaan?” Ja, 
daar voelde ik zeker voor, vanuit de goede herinneringen die ik had 
overgehouden aan de gemeente in Didam als stageplek tijdens mijn opleiding 
Godsdienst Pastoraal Werk. 
 
Dat telefoongesprek heeft mij opnieuw in Didam gebracht en was het begin van 
een periode waarin ik de gemeente steeds beter heb leren kennen. Met name 
gepensioneerde leden heb ik mogen ontmoeten tijdens bezoek aan huis, 
groothuisbezoeken en bij de bijeenkomsten van de inloopkring in Meulenvelden. 
We hebben met elkaar gesproken over vreugde, zorgen of verdriet in het licht 
van Gods aanwezigheid. Het met elkaar delen geeft onderlinge verbinding. Het 
heeft mij verbonden met deze gemeente waar ik me thuis ben gaan voelen. 
 
Toch wil ik u nu vertellen dat ik het besluit heb genomen om eind november a.s. 
met mijn pastorale werk in deze gemeente te stoppen. Dit besluit heeft te maken 
met mijn visie op gemeentepastoraat, het eigene van deze gemeente en mijn 
positie binnen de organisatie van de gemeente. 
 
In het omzien naar elkaar (= pastoraat) zie ik het als de taak van de pastor 
(predikant, kerkelijk werker) om samen met de gemeente te werken aan een 
pastoraal fundament dat gedragen wordt door gemeenteleden. 
Gemeentepastoraat voor en door gemeenteleden in navolging van Jezus’ 



19 

voorbeeld: heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Binnen dat pastorale 
fundament kunnen mensen een beroep doen op de pastor voor vorming en 
toerusting in het geloof, voor toerusting in het vrijwilligerswerk en ondersteuning 
bij levensvragen. 
  
In Didam hebben we de gelukkige situatie dat meerdere gemeenteleden op 
elkaar betrokken zijn en dat veel mensen een netwerk om zich heen hebben van 
familie, vrienden of bekenden. Bovendien heeft de gemeente, ondanks zorgen 
over de toekomst, nu nog een goed toegerust pastoraal team en meerdere 
vrijwilligers die betrokken zijn bij pastorale activiteiten. Voor mij betekende dat, 
dat ik de ruimte had om me in het eerste jaar vooral te richten op kennismaking 
en daarna op pastorale bijstand. Maar of het te maken heeft met de aard of de 
zelfredzaamheid van de mensen, het hebben van voldoende sociale contacten, 
het wellicht hulp zoeken bij andere instanties óf het verkeerd staan van mijn 
voelhoorns: op het gebied van pastorale bijstand is het de hele periode dat ik 
hier heb gewerkt vrij rustig gebleven. Mijn werkzaamheden pasten daarmee ruim 
binnen de omvang van mijn contract, ook toen ik uitbreiding zocht in het 
rouwpastoraat (Bakkie Troost, samenwerking met Welcom). 
 
De eerste twee jaar heeft me dat niet gehinderd. De gemeente was vacant, 
waardoor er ook taken op het gebied van liturgie en beleid op mijn pad kwamen. 
Deze variatie aan taken heb ik met veel plezier gedaan. Het verdiepte mijn 
betrokkenheid bij het gemeentewerk. 
 
Vorig jaar mochten we ds. Rosemarie van der Hucht verwelkomen als nieuwe 
predikant. In haar heeft de gemeente een ervaren, betrokken voorganger 
gekregen en het bracht mij een nieuwe collega aan wie ik mijn tijdelijke niet-
pastorale taken mocht overdragen en met wie ik de pastorale taken mocht delen. 
Dit laatste bleek in de praktijk echter niet eenvoudig te zijn vanwege de geringe 
omvang van de gemeente en de geringe vraag naar pastorale bijstand. Dit 
bracht mij bij de vraag of het voor het functioneren van het pastoraat nu nog wel 
nodig is om een kerkelijk werker, met een contract van acht uren in de week, aan 
te houden. In mijn ogen is het voor deze gemeente wenselijker dat de pastorale 
kerntaken van een beroepskracht alleen bij de predikant komen te liggen. 
 
Bovenstaande ervaringen hebben gemaakt dat ik na lang wikken en wegen 
besloten heb om afscheid te nemen van deze gemeente. Aan de ene kant met 
pijn in het hart omdat deze beslissing ook verlies met zich meebrengt. Tegelijk 
voelt het juist, omdat ik het in het belang van de gemeente acht en het een 
vervolgstap is in de manier waarop ik me ontwikkel in mijn werk en gaandeweg 
ontdek op welke manier ik daarin het best functioneer. 
  
Het pastorale team (predikant, ouderling pastoraat, pastorale medewerkers), de 
vrijwilligers van de inloopkring in Meulenvelden en de Bakkie Troost-
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ontmoetingen wil ik bedanken voor hun inzet en de fijne samenwerking. De 
kerkenraad en u allen, dank voor de gastvrijheid en het vertrouwen dat ik de 
afgelopen 3,5 jaar mocht ontvangen. 
 
Ik wens u toe dat u de kracht zult vinden om in geloof, hoop en liefde de weg als 
geloofsgemeenschap te blijven vervolgen. In het vertrouwen dat u de weg niet 
alleen hoeft te gaan, omdat u kracht mag putten uit God als bron van leven. Ga 
met God en Hij zal met u zijn. 

Meinie Visser  

Preken na Pasen 
Omdat er door de corona-maatregelen minder mogelijkheden tot contact zijn, 
ben ik zo vrij langs deze weg één en ander te zeggen. Na de dienst op 6 
september, waarin ik gelukkig voor kon gaan, was er voor iedereen die dat wilde 
bij de uitgang een boekwerk met een flink aantal preken die ik in de laatste jaren, 
onder meer in Didam, heb gehouden. Eerder heb ik Gebroken David uitgedeeld, 
met preken over vooral de psalmen, maar nu gaat het om Preken na Pasen. 
Mochten er onder u zijn die (ook) in deze tweede bundel interesse hebben: op 
29 november ga ik weer voor en zal er opnieuw een doos staan, maar ik heb er 
ook geen enkel bezwaar tegen als u een bundel ophaalt op de Fazantstraat 41 
en een praatje maakt. Ze zijn gratis en ik heb er genoeg van, dus schroom niet! 
 
Verder dank ik voor de prachtige bos bloemen die ik mee naar huis kreeg en 
voor al het meeleven dat ik ondervind. Er ligt een zware tijd achter me, omdat de 
nieuwe immuuntherapie half augustus verkeerd is uitgepakt en ik als bijwerking 
in een angststoornis ben terechtgekomen. Dat was schrikken en heeft mijn leven 
flink overhoop gehaald. Inmiddels ben ik in rustiger vaarwater terechtgekomen 
en ben ik (voorlopig) weer in staat mijn werkzaamheden op te pakken. Welke 
mogelijkheden er nog zijn om de tumoren te bestrijden is voor mijn arts nog even 
puzzelen, maar ik ben graag nog een tijd in het land der levenden, en ben vooral 
dankbaar dat velen mij omringen. 
 
Het ga u goed en hopelijk tot ziens, 

Wessel ten Boom 
 
 
 
 

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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Een compliment 
Beste mensen, 
 
Allereerst willen Toos en ik een groot compliment uitdelen aan 
degenen die de huidige kerkdiensten  mogelijk maken. Het is 
prima georganiseerd en daarmee bedoelen we in alle 
facetten: de Liturgie, de indeling van de zitplaatsen, de 
solisten, degenen die muziek maken, de entree en ga zo 
maar door. 
Je voelt je weer thuis en fijn dat we weer de gang naar de 
kerk kunnen en mogen maken. 

Toos en Leendert Santema 
 
 

Personalia 

Overleden 
• 20-08-2020, mevr. T.E.C. Masselink-Kupper, Gladiolenstraat 3 

Geboren 
• 04-09-2020  Hannah Neeltje Louisa Kersjes, 

                     dochter van Roel & Marianne Kersjes-Blom, Verheijstraat 21 

Gevestigd 
• Dhr. P. Dijkstra,   de Els 47 

• Mevr. E.F.J. Laarberg,  Marsweg 2 

Vertrokken 
• naar Giesbeek: dhr. en mevr. P. Killies-Nieuwendaal, Smallestraat 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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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, 1 november en 6 december 

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, maar voorlopig nog 
niet 

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 

Wanneer Voorlopig nog niet 

Waar  Meulenvelden, locatie Waverlo 

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

Geloofsgesprekgroep Geloofsgesprekken over allerlei onderwerpen o.l.v. 
ds. v.d. Hucht 

Wanneer  Om 20:00 uur, 18-11, 9-12 

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 Voorlopig nog niet 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

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