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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. 
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Voorwoord 

 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 

 
ds. Sytze de Vries 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



4 

 

Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 29 november 2020 t/m zondag 10 januari 2021 

 

 

 

 

 

 

29 november – 1e zondag van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. Westenberg en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 13:24-37 
 
17.00 : adventsvesper, m.m.v. het oecumenisch duo 

06 december – 2e zondag van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : Jeugdgroep o.l.v. Ellen, Marleen, Pieter Jan 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 40:1-11, Johannes 1:19-28 
 
17.00 : adventsvesper, m.m.v. het oecumenisch duo 

13 december – 3e zondag van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Betuwe Wereldwijd 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 65:17-25, Johannes 3:22-30 
 
17.00 : adventsvesper, m.m.v. het oecumenisch duo 

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 
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20 december – 4e zondag van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. W. Onderwaater, 

Aalten 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : 2 Samuël 7:4-16, Lucas 1:26-38 
 
17.00 : adventsvesper, m.m.v. het oecumenisch duo 
 

24 december – Kerstavond 
19.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7, Lucas 2:1-20 
 

25 december – Kerstmorgen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : mw. A. Westenberg en R. Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14 
 

27 december – Zondag na Kerst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. M. Baauw 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 61:10-62:3, Lucas 2:33-40 
 

31 december – Oudejaarsavond 
19.30 uur : avondgebed, ds. D. Bos, Doetinchem  
Collecte : Werk in de eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : mw. L. Ruiter en P. Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
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03 januari – Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Hiemstra, Almelo 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. M. Kooijman en mw. A. Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 60:1-6, Matteüs 2:1-12 
 

10 januari – 1e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : mw. A. de Kroon en mw. A. Ketterink 
Jeugdgroep : Jeugdgroep o.l.v. Jan en Pieter Jan 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 55:1-11, Marcus 1:1-11 
 

 Van de predikant 
 

O kom, o kom, Immanuel 
 

O kom, o kom, Immanuel,  
Verlos uw volk, uw Israël,  
Herstel het van ellende weer,  
Zodat het looft uw naam, o Heer.  
Wees blij, wees blij, o Israël,  
Hij is nabij, Immanuel. 
 
Eén van de bekendste en meest geliefde adventsliederen is: ´O kom, o kom, 
Immanuel´. Elk jaar kijk ik in de dagen vóór Kerst op BBC naar de dienst vanuit 
Christ Church Cathedral in Oxford. Jongenskoor en gemeente zingen dit 
bekende adventslied elk jaar. Het jongenskoor zingt de eerste vier regels van de 
coupletten. Het zijn woorden van een gebed, dat opkomt uit de barre realiteit 
waarin mensen leven. Een gebed om vrede, om verlossing van tirannie. En de 
laatste twee regels van elk couplet worden door het hele koor gezongen of zelfs 
door alle kerkgangers: ´Rejoice, wees blij, o Israël, Hij is nabij, Immanuel´. 
  
In dit patroon van beurtzang tussen jongenskoor en gemeente, kun je een oud 
patroon uit de psalmen herkennen. In de psalmen vind je ook vaak woorden van 
gebed, die gevolgd worden door een oproep aan Israël om te blijven geloven en 
vertrouwen op God: ´Hij zal horen, Hij zal redden.´ Die woorden werden in 
oudtestamentische tijd mogelijk uitgesproken door de Levieten of priesters, die in 
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de tempel waren. De Pelgrimsgangers buiten op het plein van de tempel werden 
erdoor bemoedigd. 
 
We hebben elkaar nodig om te geloven. Zoals het in vroegere tijden bij de 
tempel in Jeruzalem heen en weer ging tussen Pelgrimsgangers en Levieten, 
zoals het in de Engelse koortraditie heen en weer gaat tussen jongensstemmen 
en gemeente, zo hebben we het vandaag ook nodig in geloofsgesprek te zijn en 
blijven. In de kerkdienst, in kringen en thuis. Waar we onze nood mogen 
verwoorden en kunnen bidden samen, daar mogen ook woorden van hoop en 
zegen klinken. ´Wees blij, want Hij is nabij.´ 
 
Het Kerstkind heet in dit lied: Immanuel. Die naam komen we al tegen in het 
boek Jesaja (Jes.7:14). Daar voorspelt de profeet Jesaja de geboorte van een 
koningskind, dat de naam Immanuel zal hebben. Die naam betekent: ´God met 
ons'. In die naam klinkt de belofte op verandering, de hoop op vrede en recht 
voor alle mensen. Deze oude belofte gaat in vervulling in de stal van Bethlehem, 
zo vertelt de evangelist Mattheüs (Matt.1:23). In het kind van Bethlehem is God 
mens geworden om licht te brengen in ons bestaan. 
  
´Wees blij, want Hij is nabij.´ Ondanks de drukkende situatie waarin we nu leven, 
kan het Kerstkind licht en hoop, moed, vreugde en vertrouwen brengen. De 
toekomst, die God belooft aan deze wereld, is in het Kerstkind geboren. 
  
Er is nog iets bijzonders met dit lied: het is een acrostichon, dat wil zeggen dat 
de eerste letters van de coupletten in de oorspronkelijke tekst samen de Latijnse 
zin ´Ero cras´ vormen. Dat betekent: ´Morgen zal Ik er zijn.´ Het verwijst naar de 
komst van het Kerstkind, dat morgen, dat wil zeggen: spoedig, zal komen. 
 

Ingetogen Advent en Kerst 
De Adventstijd begint binnenkort weer: een tijd van hopen en uitzien naar de 
komst van het Christuskind, naar de vrede en het licht, dat Hij brengt. Door de 
Corona-maatregels voelen we ons wat onzeker: want wat mag wèl en wat niet? 
Kunnen we onze familie nog zien met kerst? 
 
Iemand zei onlangs tegen me: ´Ik heb het gevoel, dat we door de Corona-tijd 
weer een beetje moeten leven zoals de generaties voor ons: eenvoudig, dichtbij 
huis, meer genieten van de kleine dingen.´ Dit jaar vieren we Advent en Kerst 
minder uitbundig. Door de Corona-maatregels worden we weer terug gebracht 
tot de kern: stil staan bij de komst van het Kerstkind, bidden, hopen en uitzien 
naar de vrede en het licht, dat Hij brengen zal. 
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Diensten in adventstijd 
Alle adventszondagen is er in onze kerk een reguliere zondagse dienst om 10.00 
uur. Op Eerste Advent, 29 november, is er crèche onder kerktijd. Op 6 
december, Tweede Advent, is er jeugdkerk onder kerktijd. Daarnaast is er elke 
adventszondag een oecumenische adventsvesper in onze kerk om 17.00 uur, 
voorbereid door de werkgroep oecumenische diensten. U bent van harte 
uitgenodigd zowel voor de reguliere diensten als voor de adventsvespers. Voor 
alle diensten geldt, dat u zich van tevoren kunt opgeven via de site. Ook geldt, 
dat u een mondkapje op moet hebben bij binnengaan en verlaten van de 
kerkruimte. Gemeentezang is op dit moment nog niet toegestaan; wel zal een 
klein koor van 2 tot 4 zangers aan elke dienst medewerking verlenen. Een en 
ander wordt gecoördineerd door Trudi Boelee. We zijn blij en dankbaar dat er 
zoveel muzikale gemeenteleden in onze gemeente zijn, zodat de prachtige 
adventsliederen kunnen klinken in onze diensten! 
 

Kerstdiensten 
Zoals het zich nu laat aanzien, zal er zowel op Kerstavond als op Eerste 
Kerstdag een Kerstdienst zijn. De dienst op Kerstavond heeft het karakter van 
een dienst voor jong en oud. Het is een laagdrempelige dienst voor een breed 
publiek. De dienst op Eerste Kerstdag ´s morgens heeft het karakter van een 
reguliere dienst. Voor baby’s en jonge kinderen zal er op Eerste Kerstdag crèche 
zijn. Van harte uitgenodigd voor de Kerstdiensten!  
 

Crèche 
Onder kerktijd is er voor jonge kinderen en baby´s crèche op de volgende 
zondagen: 29 november en Eerste kerstdag 25 december. Wil je informatie of 
opgeven, dan kun je contact opnemen met Desiré Wenting, tel.06-31521565. 
 

Jeugdkerk 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je graag een keer meedoen: de jeugdkerk 
is op zondag 6 december en 10 januari onder kerktijd van 10.00 tot 11.00 uur. 
Koffie en thee staan klaar. De leiding is in handen van Ellen Geven, Marleen 
Geven en Pieter-Jan v.d. Berg. 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. Door de Corona-maatregels ging de 
tweede bijeenkomst niet door. We hopen in het nieuwe jaar alsnog weer samen 
te komen om samen te eten en verdieping te zoeken. Inmiddels hebben 11 
mensen zich aangesloten. De eerstvolgende datum is: 15 januari om 18.00 uur. 
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We beginnen met samen eten, daarna zoeken we verdieping aan de hand van 
een thema. Wil je gewoon een keer meedoen om te kijken of het bij je past, van 
harte welkom! Informatie bij 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 9 december en 13 januari, 
om 20.00 uur in de koffiezaal van de 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 nog even uit. Meer informatie volgt nog in de volgende 
Samen. Informatie bij ds. Rosemarie van der Hucht. 
 

Tot slot 
Goede Adventsdagen gewenst en gezegende Kerstdagen vol licht! 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 
 

Hoe verder? 
In de vorige SAMEN heeft u kunnen lezen dat Meinie Visser heeft besloten per 1 
december met haar werk in onze gemeente te stoppen. Zij heeft ook uitgelegd 
hoe zij tot dit besluit is gekomen. We vinden het als kerkenraad jammer dat 
Meinie stopt en ook van gemeenteleden hebben we dat vernomen, want zij heeft 
het pastoraat in de laatste jaren bijzonder goed ondersteund. In de afgelopen 
weken heeft Meinie nog vele mensen kunnen bezoeken, spreken en persoonlijk 
afscheid kunnen nemen. Daarnaast zal zij in de dienst van 6 december van onze 
gemeente afscheid nemen. Hoe nu verder? In de decembervergadering zullen 
we als kerkenraad hierbij stil staan. Uiteraard zal dit thema ook in het pastorale 
team aan de orde komen. Het zal u niet verbazen dat vanwege Corona deze 
gesprekken trager verlopen dan gewoonlijk, omdat niet iedereen aanwezig is bij 
vergaderingen. 
 
Ook vanwege Corona is de bijeenkomst van de moderamina van de Liemers in 
eerste instantie uitgesteld naar 25 november en net voor sluitingstijd van 
SAMEN werd bekend dat het naar eind januari 2021 is verschoven. Over de 
samenwerking in de Liemers is dus op dit moment nog niets nieuws te melden. 
In de SAMEN van februari hoop ik u daar wel wat over te kunnen vertellen. 
 
Zoals het er nu uitziet zal het met de kerkdiensten voorlopig op de zelfde wijze 
verder gaan en is het niet noodzakelijk om naar volledig online diensten over te 
gaan. De maatregelen zoals we die genomen hebben blijven dus ook hetzelfde, 
zoals: handen ontsmetten, 1,5 meter afstand, mondkapje tijdens het lopen en 
geen predikant bij de uitgang van de dienst. Bovendien wordt u verzocht zich 
voor elke dienst aan te melden of per telefoon op vrijdag van 19:00 – 21:00 
uur, tel: 06 2245 2984 of met het online formulier op de website:  
https://www.pkn-didam.nl. 
 
Waarom vragen we u zich op te geven? De PKN vraagt ons dit ter doen omdat 
zij dit met de overheid hebben 
afgesproken. De andere reden is dat 
we willen voorkomen dat we iemand 
op de zondagochtend niet kunnen 
toelaten omdat het al vol is. Dit zou bij 
een kerstviering het geval kunnen zijn!   
  
In deze tijd leest u en hoort u vele 
dingen die niet kunnen vanwege 

https://www.pkn-didam.nl/
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Corona. Gelukkig zijn er ook veel activiteiten die nog wel kunnen, veelal in wat 
aangepaste vorm. Zo mogen we als gemeente terugkijken op een waardige 
gedachtenisdienst op 1 november. Een dienst waarin we in het bijzonder 
stilstonden bij de overledenen van het afgelopen jaar, maar waar er ook ruimte 
was voor allen die wij moeten missen en die nog steeds in onze gedachten zijn. 
Een bijzondere dienst, waarin het fijn was dit gezamenlijk te kunnen en mogen 
doen. 
 
En zo gaan we weer geleidelijk naar het einde van het kerkelijk jaar en het begin 
van het nieuwe, de adventstijd. Ook hier voor geldt dat deze periode anders zal 
zijn dan anders, maar wat blijft is de boodschap van hoop, van vertrouwen en 
van een nieuw begin.  

Johan Boelee 

College van kerkrentmeesters 

Eiken kerkbanken en stoelen 
Tijden veranderen en net zoals bij bijna alle kerken willen we onze kerk 
multifunctioneel maken. Dus zijn we op zoek gegaan naar andere stoelen. 
Hierdoor gaan de bestaande stoelen en bijna alle banken de kerk uit. 
Maar we laten 1 rij banken achter in de kerk staan, toch een beetje historie.  
 

Als er mensen zijn die belang hebben en thuis een plekje 
hebben voor een eiken kerkbank, we bieden ze aan: een 
grote bank € 60,00 en een kleine bank € 40,00. 
Wel zelf transport regelen en los schroeven. We hebben 
nog 1 grote bank (is 3 meter), 3 kleine banken (zijn 2 
meter) en 1 tussenmaat. 
 
Maar ook de stoelen zoeken een andere eigenaar, hierbij 
denken we aan € 5,00 per stoel. 

 
Datum van deze stoelendans is begin januari 2021. 
Neem hiervoor contact op via e-mail: cvk@pg-didam.nl of neem contact op met 
iemand van het CvK. 
 
Namens het CvK 

Gijs Blom 

Beeld en geluid in de renovatie 
Tijdens de coronatijd is gebleken hoe belangrijk beeld & geluid is bij het 
uitzenden van onze kerkdiensten. Inmiddels lopen we al aardig tegen onze 
grenzen aan voor wat betreft de mogelijkheden. 
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Ook het geluid in de kerk kan wel een oppepper gebruiken. Daarom heeft het 
CvK besloten offertes aan te vragen bij gespecialiseerde bedrijven in beeld & 
geluid. Ook is in de begroting van 2021 hier geld voor gereserveerd. 
 
Doelstelling is een meer allround geluids- en beeldsysteem voor KerkTV, maar 
ook voor het geluid tijdens de diensten en andere gelegenheden in de kerk. 
Uiteraard zo flexibel dat e.e.a. ook aansluit bij het streven naar een 
multifunctioneler gebruik van onze ruimten. 
De offerteaanvragen met een algemeen programma van eisen (wensenlijstje) 
zijn de deur uit en we zijn benieuwd welke oplossingen zullen worden 
aangeboden. Het is wel zo dat e.e.a. natuurlijk bij veel kerken speelt en 
dergelijke bedrijven het zeer druk hebben, daarom vragen we u nog enig geduld. 
 
Namens het CvK, 

Marijn de Kroon 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 29 november 2020 t/m 10 januari 2021 
 
29 november 2020 1 Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
06 december  1 Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
13 december  1 Betuw Wereldwijd 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
20 december  1 Missionair werk 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
24 december  1 Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
25 december  1 Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
27 december  1 Algemeen diaconaal werk 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
31 december  1 Eindejaarscollecte; voor de eigen gemeente 
    2 Werk in de eigen gemeente 
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03 januari 2021  1 Algemeen diaconaal werk 
    2 Werk in de eigen gemeente 
 
10 januari    1 Algemeen diaconaal werk 
    2 Werk in de eigen gemeente 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 

 

29 november - Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig 
onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het 
internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze 
Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te 
veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie 
kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers 
leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de 
kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze 
adventscollecte. 
 

06 december - Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat. 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets 
van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er 
wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie 
wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat 
doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale 
rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver 
weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen 
voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee 
om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld-) diaconaat. 
  

20 december - Missionair werk 
Nederland - Daarom Kerst.  
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. 
Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als Christenen 
mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus 
Christus, met ons mee te beleven. Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse 
Kerk diverse materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke 
manier kennis te laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom 
Kerst’-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, 
en hen uit te nodigen voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en 
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Korenindekerk.nl door het hele land laagdrempelige kerstconcerten. Collecteer 
mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel 
mogelijk mensen het goede nieuws van Kerst horen. 
 

24 en 25 december - Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de 
vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. 
Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze 
bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan 
de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! 

Opbrengst collecten in oktober 
 

04 oktober Kerk en Israël     € 40,25 
Werk in de eigen gemeente  € 27,20 
 
11 oktober Werk in eigen gemeente (hfd coll) € 59,50 
   Werk in de eigen gemeente  € 35,79 
 
18 oktober Kerk in Actie  (Werelddiaconaat) € 71,90 
   Werk in eigen gemeente   € 53,00 
 
25 oktober Nederlands Bijbelgenootschap  € 84,60 
   Werk in de eigen gemeente  € 39,60 

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 

Eindejaarscollecte 2020 
 
Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht 
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, 
mindfulness en je fijn voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het 
goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons 
leven - met al zijn vreugde en verdriet - in Zijn licht. In ons samenleven met 
anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en 
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maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht 
en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons 
inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen, 
dichtbij en ver weg, op ons te nemen.  

 
Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei 
activiteiten in onze gemeente: erediensten, 
gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en 
catechese. Activiteiten die toerusten,  inspireren en 
bemoedigen tot navolging van Christus. We kunnen die 
alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. 
Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een 
extra gift. 
 

Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over 
via de acceptgirokaart die u medio december wordt aangereikt. 

Kerkbalans 2021  

                                 
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed 
de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 
2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de 
waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er 
alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.  
 
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, 
want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze 
gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie 
belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze 
gemeenteleden om een bijdrage vragen.  
 
De actieperiode is van 16 t/m 30 januari 2021. 
U ontvangt dan een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen ook dit 
jaar weer op u te mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen. 
  



16 

 

Kerkbalans 2020 
Stand 16/11/2020 
Toegezegd: € 37.769,-- 
Ontvangen: € 34.861,--   
 

Solidariteitskas 2020 
Stand 16/11/2020 
Aantal aanschrijvingen: 331 
Ontvangen: € 1.990,-- 

Wim Kooijman 

Nieuws van het verjaardagsfonds 
 

Op 8 oktober is het verjaardagsfonds weer bijeen geweest, deze keer is er 
€351,91  binnengekomen. 
Onze hartelijke dank hiervoor, het geld is bedoeld voor het opnieuw inrichten van 
het pleintje bij het fietsenhok. Hier zullen we begin 2021 aan beginnen. 
Mocht iemand nog ideeën hebben over de inrichting, dan horen we dit graag. 
Op 18 februari 2021 komen we weer bij elkaar. 
 

Met vriendelijk groet, 
  Gijs Blom    

 College van Diakenen / Kerk in actie 

Niet Alleen 
Landelijke Corona-actie “Niet Alleen” tijdens de “gedeeltelijke lockdown” 
Onze kerk/diaconie is nog steeds aangesloten bij de campagne “Niet Alleen”. 
De “gedeeltelijke lockdown” is inmiddels ingegaan. Met de donkere dagen voor 
de deur willen we laten weten dat “Niet Alleen” wakker is! Het telefoonnummer 
0800-1322 is nog steeds in de lucht en medewerkers van de Protestantse Kerk 

zitten klaar om hulpvragen te koppelen aan een lokaal initiatief. We hopen dat 
veel mensen de weg weten te vinden naar ons platform 
Dit is uitgegroeid tot een platform waar we als kerken en christelijke organisaties 
mensen de afgelopen Corona-tijd geholpen hebben met een praatje, een 
boodschap of doorverwezen naar een passende organisatie. 
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    # NIET ALLEEN! 
 

Onze predikant heeft zich opnieuw aangemeld om in haar vrije tijd aan deze 
campagne mee te werken, door mensen die het even niet zien zitten te woord te 
staan, om mensen te laten merken dat ze niet alleen staan.  
 

Namens de Diaconie, 
Nees Biemond 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Dit is het diaconale project waar de Diaconie en Werkgroep Kerk in Actie via 
allerlei acties geld voor willen inzamelen. Helaas door de Coronatijd zijn de 
activiteiten voor dit project helemaal stil komen te liggen. De opbrengsten van de 
avondmaalscollectes zouden ook voor dit project bestemd zijn.  
 
Ondertussen gaat het leven in Ghana ook verder. Ons is niet bekend hoe daar 
het verloop van het Coronavirus is. Wij hopen in de loop van de maand 
december hier meer over te horen via de relatiebeheerder van Kerk in Actie in 
Utrecht. 
 
De Diaconie en de werkgroep hebben er alle vertrouwen in dat in de loop van 
volgend jaar weer de draad opgepakt kan worden en er weer geld binnenkomt 
voor  ons project: Nieuwe kansen voor Straatmeisjes in Ghana. 
 
De diaconie heeft samen met de Liemerse kerken een bedrag toegezegd dat 
jaarlijks betaald wordt aan Kerk in Actie om hun werkzaamheden in Ghana voort 
te zetten. Onze diaconie heeft zich garant gesteld voor een bedrag van   
€  1.500,- per jaar 
 
Mocht u dit project een warm hart toedragen, er mag altijd geld overgemaakt 
worden naar het bankrekeningnummer NL 55 RABO 0111 1037 38  van de 
diaconie o.v.v. dit project. Aan het eind van het jaar zal de diaconie het “tekort” 
wat niet als bijdrage van gemeenteleden binnengekomen is, aanvullen. 
 
De leden van de Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie wensen u allen 
gezegende kerstdagen toe en een inspirerend gezond Nieuwjaar! 
 

Nees Biemond 

Stichting Betuwe Wereldwijd 
Op 13 december 2020 is de collecte weer bestemd voor de Stichting Betuwe 
Wereldwijd.  
SCHOONMAKEN, KLUSSEN EN OPRUIMEN; dit is wat er zoal in deze 
bijzondere Coronatijd gedaan wordt. Er wordt uitgebreid schoongemaakt en 
geklust. De recyclingbakken met kleding en schoenen raken overvol. 
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Het werk bij Betuwe Wereldwijd bestaat uit inzamelen, reviseren en verzenden 
van gebruikte goederen ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden, om 
mensen daar nieuwe kansen te bieden op een beter bestaan.  
Afgelopen tijd werden goederen verscheept naar Kenia. Een organisatie in 
Sondu was vooral verrast dat de  opgeknapte PC’s zo goed werkten. Betuwe 
Wereldwijd ontving speciale dank voor “the brand new computers”.  Met de 
gereedschapssets kunnen nieuwe vakopleidingen worden opgestart voor 60 
leerlingen die automonteur of elektricien willen worden. 
 
In Ghana kunnen de 
studenten met de extra 
naaimachines volop 
tassen, T-shirts en 
kleden gaan maken. De 
opleiding tot 
timmerman is versterkt 
met nieuwe 
leerlingsets. De 
instructeurs konden de 
nieuwe fietsen uit 
Nederland goed 
gebruiken. Ze fietsen 
ermee naar studenten en gediplomeerden die bedrijfjes hebben opgezet in de 
plattelandsgemeenschappen. 
De Betuwe Wereldwijd doet haar naam eer aan. De bestemmingen van het geld 
en de goederen worden WERELDWIJD ingezet. 
Bij de Stichting in Culemborg zijn vrijwilligers, arbeidsgehandicapten en 
asielzoekers werkzaam.  
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! De opbrengst wordt door de 
Diaconie verdubbeld. 
Namens de Diaconie, 

Nees Biemond 
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Inzameling voor de voedselbank 
Vrijdagmiddag 6 november heeft de Voedselbank onze bijeengebrachte blikken 
en potten opgehaald. Ondanks de geringe deelname aan de kerkdiensten, 
mochten we ons verheugen in een gulle 
gave. Namens de Voedselbank worden we 
hartelijk bedankt voor onze inzameling. Ze 
hebben 5 volle kratten opgehaald. 
                      
De diaconie en de Kerk in Actie zeggen 
alle gevers hartelijk dank voor de mooie 
hoeveelheid blikken en potten. 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie, 

Antoinette Makkinga 

Van het pastoraat 
 
Ik las net het stukje terug dat ik in de vorige SAMEN schreef. Helaas is er weinig 
veranderd; Corona is nog steeds alomtegenwoordig, alhoewel er wel wat lichtjes 
gloren aan de horizon in de vorm van teruglopende cijfers en beloftes van 
werkende vaccins. Toch bepaalt Corona nog steeds veel van ons doen en laten 
en ook ons denken. Dat laatste, het denken aan Corona, is iets waar we 
makkelijk de controle op kunnen verliezen. Maar toch, in vertrouwen op God en 
met hulp van elkaar kunnen we ons denken, hopen en onze 
toekomstverwachtingen, omvormen en niet mee afglijden in de stroom van 
sombere en negatieve berichtgeving. 
 
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. 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. We nemen meer lichamelijke afstand. Die hand op de schouder, 
die knuffel, dat persoonlijke bezoek, het kan nu even niet. Maar toch blijven we 
met elkaar bezig; we bellen en bidden voor elkaar. Juist nu. 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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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. 
  
Deze maand nemen we ook afscheid van Meinie Visser, onze kerkelijk werker. 
Als pastoraat vinden we het heel jammer dat ze gaat, maar respecteren haar 
beslissing. 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 recht kan laten komen en tot 
diepgaande en waardevolle gesprekken komt, getuigt van een grote 
professionaliteit en gedrevenheid. 
In de dienst van 6 december, 2e advent, nemen we afscheid van Meinie. U bent 
van harte welkom deze dienst bij te wonen (wel opgeven natuurlijk!). De dienst is 
natuurlijk ook via onze kerkTV te volgen. 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 

Arrie van der Vliet 
 

Aankondiging Adventsvespers 2020 
 
Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent. Zoals gewoonlijk 
organiseert de werkgroep Oecumene Didam, een samenwerking van de 
katholieke en de protestantse kerk, de Adventsvespers. 
 
Het thema van deze vieringen zal zijn: Verandering. 
 
We lezen en horen over hoe Maria, Jozef en de herders via een Engel de 
boodschap krijgen dat er een bijzonder kind geboren zal worden. Deze 
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boodschap zet het leven van elk van hen op zijn kop. We horen in de verhalen 
wat dat bij hen teweeg brengt. En wat doet het ons? 
In deze coronatijd wordt veel van ons gevraagd. Wij worden meer op onszelf 
teruggeworpen. Misschien geven deze Bijbelse verhalen, de muziek en meditatie 
ons steun en troost. 
 
Wij heten u van harte welkom in de protestantse kerk in Didam. De vieringen 
beginnen om 17.00 uur en zullen ongeveer een half uur duren.  
We houden rekening met de richtlijnen van het RIVM. 
 
U kunt zich digitaal aanmelden, e-mail: vesper@pkn-didam.nl. 
Voor elke vesper moet u zich apart opgeven en tevens vermelden met hoeveel 
personen u komt. Een mondkapje dragen bij binnenkomst is verplicht. Deze kunt 
u afdoen als u eenmaal heeft plaatsgenomen. 
 
Namens de Oecumenische Werkgroep Didam, 

Feike Tiel Groenestege 
 

 

KerkTV update 
 
Trouwe kijkers hebben het vast opgemerkt; het geluid van de kerkdiensten was 
de afgelopen tijd verre van optimaal. Er zijn een aantal oorzaken voor, laat ik 
proberen heel in het kort iets te verduidelijken. Om te beginnen is de camera die 
wij gebruiken eigenlijk een eenvoudige beveiligingscamera en daarbij is geluid 
niet zo belangrijk als beeld. Verder maken we gebruik van YouTube om beeld en 
geluid bij u te krijgen. Achter de schermen verandert YouTube continu. Sinds 
september zijn er een aantal veranderingen gedaan die grote invloed hebben op 
het geluid en op de manier waarop opnames van tevoren gepland moeten 
worden. Sinds de veranderingen hebben we uitgebreid getest met diverse 
instellingen (abonnees van ons kanaal die meldingen aan hebben staan zullen 
de testuitzendingen hebben zien langskomen; excuses daarvoor). We hopen de 

juiste instellingen nu gevonden te hebben, 
maar blijven het achter de schermen in de 
gaten houden.  
 
Zoals ik al schreef, het ingebouwde geluid 
van de camera is niet echt goed. Om dat te 
omzeilen hebben we naast de bestaande 
opstelling een tweede ‘kerkTV-zender’ 
geïnstalleerd die het beeld van de camera 
combineert met geluid direct van de 
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geluidsinstallatie in de kerk. Deze opstelling hebben we uitgebreid getest op ons 
tweede YouTube kanaal. Vanaf begin oktober hebben we de twee kanalen 
omgewisseld, dat betekent ons PKN Didam kerkTV kanaal op YouTube nu goed 
beeld en goed geluid zou moeten hebben. Op het tweede kanaal ziet u het 
originele camerabeeld en geluid (dus met slechter geluid). 
 
Als u naar onze kerkTV pagina gaat op de website (pkn-didam.nl/kerktv) ziet u 
de beide kanalen onder elkaar. Het bovenste is het ‘hoofdkanaal’ (met goed 
geluid), eronder staat het ‘reserve’ of ‘alternatieve’ kanaal. 
Mocht één van de twee kanalen onderbroken worden (wat afgelopen 8 
november helaas gebeurde) kunt u het beste terugkeren naar de  
pkn-didam.nl/kerktv pagina en proberen of de uitzending herstart is op het 
hoofdkanaal, of u kunt naar het andere kanaal overgaan. 
 
We blijven aan het werk om een meer permanente oplossing te vinden, omdat 
we weten dat kerkTV in een behoefte voorziet. 
 
Met vriendelijke groet,  

Arrie van der Vliet 
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Van de redactie 
 
Dit is al weer de laatste uitgave van SAMEN in 2020. Het jaar 2020 is voor 
iedereen een bewogen jaar geweest. Zo ook voor de redactie. We hebben onze 
fysieke vergaderingen beperkt en deze een aantal keren vervangen door een 
“elektronische” vergadering. Dat was even wennen. Geen persoonlijk contact, 
geen koffie enz. Gezien de Corona situatie zullen we dat de komende tijd ook 
wel zo blijven doen. 
 
Er was ook leuk nieuws. Eén van onze redactieleden heeft gezinsuitbreiding 
gekregen. Een positief geluid in deze tijd. 
 
Aangezien dit dus de laatste uitgave van het jaar is, wil ik namens de redactie u 
allen alvast, met de beperkingen die er zullen zijn, een gezegende kerstperiode 
wensen. 
 
Ook de jaarwisseling zal anders zijn dan we gewend waren. Toch onze beste 
wensen. Hopelijk spreken we elkaar weer in 2021 onder een beter gesternte  
De redactieleden, de correctoren en al degenen die de bezorging voorbereiden 
en uitvoeren wil ik bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. Ook alle 
inzenders van kopij: dank voor jullie trouwe bijdragen. Ik vertrouw erop dat we dit 
in 2021 kunnen voortzetten. 

Dick Schep 
 
 
 
 
 

SAMEN 
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Uitgave SAMEN in 2021 
  
De datums van de uitgaven van SAMEN in 2021 zijn de volgende: 
  

Kopij inleveren uiterlijk eerste zondag Numer 

dinsdag, 5 januari 2021 zondag, 17 januari 2021 1 

dinsdag, 23 februari 2021 zondag, 7 maart 2021 2 

dinsdag, 6 april 2021 zondag, 18 april 2021 3 

dinsdag, 25 mei 2021 zondag, 6 juni 2021 4 

dinsdag, 6 juli 2021 zondag, 18 juli 2021 5 

dinsdag, 17 augustus 2021 zondag, 29 augustus 2021 6 

dinsdag, 5 oktober 2021 zondag, 17 oktober 2021 7 

dinsdag, 16 november 2021 zondag, 28 november 2021 8 

dinsdag, 4 januari 2022 zondag, 16 januari 2022 1 

dinsdag, 22 februari 2022 zondag, 6 maart 2022 2 

 
Namens de redactie, 

Dick Schep 
 

Personalia 

Verhuisd 
• mevr. D. Diesvelt-van Essen, van Holthuizerstraat 10 naar Meeuwstraat 23 
• mevr. S.N. Jansen, van Molenhoek 19 naar de Els 10 
 

Overleden 
• 6 november, dhr. N. van Pelt, Roncalistraat 16 
 
 
 
 

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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Uit de Achterhoek  
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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, 6-12, 10-1 

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, voorlopig 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, o.l.v.  

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. Van 
der Hucht 

Wanneer  Om 20:00 uur, 9-12, 13-1 

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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