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Voorwoord 

Toch blijven leven. 
  
Hopen is toch blijven leven 
In de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
  
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in de morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
  
Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
  
Zolang er nog hoop is, 
Zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 

  
Henri Nouwen 

 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 23 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 17 januari t/m zondag 28 februari 2021 

(Zodra de corona maatregelen het weer toelaten staat op zondag na de dienst weer 
koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 

17 januari – 2e zondag na Epifanie, alleen te volgen via KerkTV 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Ondersteuning gemeenten 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 januari – 3e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : Jeugdgroep, alléén indien er weer bezoekers aan de 

kerkdienst zijn toegestaan. 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Samuël 3:1-10, Marcus 1:14-20 
 
 

31 januari – 4e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Lammie Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 18:15-20, Marcus 1:21-28 
 

Naar de kerk? 

Houd de website in de gaten over mededelingen of er 

bezoekers aan de diensten zijn toegestaan. 

Aanmelden kan via het online formulier op  

www.pkn-didam.nl, d.m.v. een mailtje naar e-mail: 

aanmelden@pg-didam.nl, of telefonisch op vrijdag 

tussen 19:00 – 21:00 uur 

op 06 2245 2984 
 



5 

 

07 februari – 5e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : 2 Koningen 4:18-21, Marcus 1:29-39 
 
 

14 februari – 6e zondag na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Koningen 5:1-3, 9-15b, Marcus 1:40-45 
 
 

21 februari – 1e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : 40dagentijd collecte 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : Jeugdgroep, alléén indien er weer bezoekers aan de 

kerkdienst zijn toegestaan. 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Genesis 9:8-17, Marcus 1:12-15 
 
 

28 februari – 2e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. P. Endedijk, Arnhem 
Collecte : 40dagentijd collecte 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 19:9-18, Marcus 9:2-10 
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 Van de predikant 

Nieuwjaarsoverdenking 2021 
 
31 december vierden we Oudejaarsavond. We telden de laatste uren en minuten 
af van 2020; een verschrikkelijk jaar, zoals Ricardo Muti, dirigent van de Wiener 
Philharmoniker, zei bij het Nieuwjaarsconcert vanuit Wenen. Ik denk dat veel 
mensen wel een soort opluchting voelen dat we aan een nieuw jaar kunnen 
beginnen, een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe hoop. 
 
Van oudsher werd in protestantse kringen Psalm 90 op Oudejaarsavond 
gelezen. De psalm begint met bekende woorden: ´Heer, U bent ons een 
toevlucht geweest van generatie op generatie.´ Halverwege de psalm staan 
prachtige woorden die als een gebed zijn: ´Leer ons zo onze dagen tellen dat 
wijsheid ons hart vult.´ 
 
We tellen heel wat af in ons leven. Niet alleen op Oudejaarsavond. We tellen de 
maanden tot het eind van een studie, of tot een huwelijk. We tellen de weken tot 
een bevalling. We tellen de dagen tot een vakantie, of tot we met pensioen gaan. 
En andersom tellen we ook: zoveel jaar wonen we hier al. Zoveel jaar zijn we al 
getrouwd. Zoveel jaar geleden werden we vader en moeder. Zoveel jaar werk ik 
al bij mijn baas. Zoveel jaar geleden maakten we die bijzondere reis. 
  
´Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vult.´ Een kort gebed met 
veel zeggingskracht aan het begin van een nieuw jaar. Dagen tellen, je blijven 
verwonderen, elke dag weer, je zegeningen tellen, bedenken waarvoor je kunt 
danken, elke dag. Dan kan wijsheid je hart vullen. Elke dag als een geschenk 
ontvangen. Ook in de Lockdown, als alle dagen op elkaar lijken, elke dag tellen; 
je bewust zijn van de kansen, die in elke dag besloten liggen. ´Leer ons zo onze 
dagen tellen dat wijsheid ons hart vult.´ 
 
Ik wens u een goed en inspirerend nieuw jaar, 2021, met elke dag kansen voor 
liefde, vriendschap, mildheid en geluk. 

     ds. Rosemarie van der Hucht 
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Wat iets kleins niet teweeg kan brengen… 
 

Eén ster                                                                                                                                                              
maakt de lucht minder dreigend.                                                                                                                                                                  
Eén kaars                                                                                                                                                                  
maakt de nacht minder zwart. 
Eén hand                                                                                                                                                            
maakt de weg minder eenzaam. 
Eén stem                                                                                                                                                        
maakt de dag minder stil. 
Eén vonk                                                                                                                                                                
kan het begin van nieuw vuur zijn. 
Eén noot                                                                                                                                                                 
het begin van een lied. 
Eén kind                                                                                                                                                                  
het begin van een toekomst. 

 
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar beginnen we vaak met goede 
voornemens. Sommigen stellen zichzelf vragen: ´Wat zou ik dit jaar anders willen 
doen? Welke dromen wil ik najagen? Hoe kan ik dichter bij mezelf blijven? 
Waarin wil ik zelf veranderen? Hoe blijf ik dicht bij de bron van mijn geloof?´ 
  
Een belangrijk aspect van veranderen en opnieuw beginnen is loslaten en 
vergeving. Als je terugkijkt naar wat je hebt gedaan en gezegd, kan je het gevoel 
hebben, dat je tekort geschoten bent naar jezelf en anderen. Je vraagt jezelf af: 
´Waarom heb ik het niet anders gedaan? Waarom zag ik niet wat echt nodig 
was?´ Wie zichzelf kan vergeven en mild is voor zichzelf, kan ook voor een 
ander mild en begripvol zijn. 
 
In het bovenstaande gedicht gaat het over de kansen die er in iets kleins liggen 
besloten. Ik denk aan mensen, die soms met een paar woorden je hart kunnen 
raken, zodat je lichter geworden weer verder gaat. Ik denk aan de kracht van 
muziek: hoe een lied op de radio of in een kerkdienst je dag kan veranderen. Ik 
denk aan een liefdevol gebaar van iemand die zo warmte brengt in de harten 
van anderen. Wonderlijk hoe iets kleins zo iets groots teweeg kan brengen. 
  
Soms zoeken we het in te grote dingen. Juist de kleine dingen kunnen ons leven 
van richting doen veranderen; juist de kleine dingen kunnen je doen geloven in 
verandering, een nieuw begin. Juist het kleine en onverwachte kan ons 
meenemen op een nieuwe weg. Een weg waarop we milder zijn voor onszelf en 
onze omgeving; zuiver en lichter geworden. 
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In het evangelie wordt verteld hoe Johannes de Doper bij de Jordaan tot omkeer 
oproept. De mensen die opnieuw willen beginnen, doopt hij in het water van de 
Jordaan. Toen ik enkele jaren geleden tijdens een reis door Israël bij de Jordaan 
was, bezocht ik de plek waar volgens de traditie Johannes mensen doopte. Een 
plek waar in onze tijd vele toeristen komen. Sommige toeristen gaan in een 
doopjurk kopje onder in het water; als een nieuwe doop, waaruit ze opstaan tot 
een nieuw leven. Een mijlpaal in het leven moet het zijn voor deze mensen. Een 
markering in hun leven, die ze nooit meer zullen vergeten. Geen groots gebaar, 
alleen even het water in, kopje onder. Maar in dit kleine gebaar komt er iets 
nieuws op gang in hun leven. Op de plaats waar Johannes de Doper doopte, op 
de plek waar Jezus zelf het water in ging en gedoopt werd, vinden mensen in 
deze tijd zelf ook een nieuw begin. 
  
Hoe zou wat water je leven kunnen veranderen? Hoe zou zoiets eenvoudigs als 
een duik in dit water een verandering teweeg kunnen brengen? De betekenis 
van de doop zit niet in de magische kracht van het Jordaanwater zelf. Dit water 
heeft geen meerwaarde boven ons kraanwater, rivieren of zeewater in ons eigen 
land. De kracht van dit kleine gebaar, de doop, zit ´m in de betekenis die daarin 
ligt. Het water heeft in de bijbel een dubbele betekenis: het is zowel een 
verwijzing naar de tegenkrachten waar we in het leven mee te maken kunnen 
krijgen: machten die ons weghalen bij God, die ons onderuit proberen te halen. 
De doop is dan een verwijzing naar de kracht van Jezus´ opstanding: Hij heeft 
alles overwonnen. Ook wij mogen met Hem opstaan uit wat ons leven naar 
beneden trekt. En tegelijk verwijst het water van de doop ook naar afspoelen, 
schoonmaken; alles wat aan ons is gaan kleven, een (familie)geschiedenis die 
we met ons mee dragen, fouten die in ons blijven haken, het doopwater spoelt 
het als het ware van ons af. 
 
In de paasnacht is het in veel protestantse kerken gebruik, dat het doopvont of 
doopbekken wordt gevuld met water. Ieder die wil kan naar voren komen om 
even met zijn hand dit water aan te raken en zich zijn doop te binnen te brengen. 
Een mooi en eenvoudig gebaar, dat herinnert aan onze doop, kort geleden of 
langer geleden. Een mooi en eenvoudig gebaar dat ook herinnert aan opnieuw 
beginnen, aan opstanding en leven. Juist de kleine gebaren kunnen veel 
betekenen en ons op een nieuwe weg zetten, een weg van verandering en 
vernieuwing. 
  
Dat het nieuwe jaar 2021 een goed jaar mag zijn voor u allen. Dat het nieuwe 
jaar u mag inspireren om in het kleine al opnieuw te beginnen en op te staan tot 
een nieuw leven.  

    ds. Rosemarie van der Hucht 
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Jongvolwassenenkring 
Voor de leeftijd van 20-35 jaar is de jongvolwassenenkring gestart. We zijn 
inmiddels 1 keer bij elkaar gekomen. Door de Corona-maatregels gingen de 
volgende bijeenkomsten 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.  Wil je gewoon een keer meedoen om te kijken of 
het bij je past, van harte welkom! De eerstvolgende datum waarop we hopelijk bij 
elkaar kunnen komen is 20 februari. We overleggen tegen die tijd even wat we 
gaan doen, bij elkaar komen in de koffiezaal van de kerk of samen het bos in. 
Informatie bij Rosemarijn de Kroon, tel. 06-21487777. 

Geloofsgesprekskring 
In de geloofsgesprekskring gaan we dit nieuwe kalenderjaar van start met een 
nieuw onderwerp: de eerste brief van Johannes. De eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn op 10 februari en 10 maart, 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. 

Pastoraat 
Er is goed nieuws te melden uit de pastoraatsgroep. Twee mensen gaan ons 
team versterken: Ellen Geven zal de wijk van Tine Lakemond overnemen. Tine 
heeft jaren bezoekwerk gedaan, waarvoor we haar hartelijk danken! Een hele 
prestatie juist ook het laatste jaar waarin alles anders was door Corona. Tine is 
blij dat ze het stokje door kan geven. Janny v.d. Berg zal de wijk van Janny 
Horjus overnemen. Janny heeft jaren bezoekwerk gedaan en een band met vele 
mensen opgebouwd, waarvoor we haar hartelijk danken. Respect voor de 
manier waarop Janny het bezoekwerk al die jaren deed. Janny is blij, dat ze het 
stokje door kan geven aan Janny v.d. Berg. 

Bezoekwerk predikant 
In december nam Meini Visser afscheid als kerkelijk werker in onze gemeente. In 
de kerkenraad is besloten dat haar taken door mij worden overgenomen.  Ik krijg 
van de kerkenraad extra uren, zodat ik die taken erbij kan doen. Mijn streven is 
om in een jaar tijd de meeste 75-plussers in de gemeente telefonisch te hebben 
benaderd en/of te hebben bezocht. In het volgende jaar hoop ik contact te 
zoeken met de leeftijdsgroep onder de 75 jaar. U kunt ook zelf telefonisch of via 
mijn mailadres contact met mij zoeken, ongeacht uw leeftijd. Graag tot ziens! 

      ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 

Jeugdkerk 
In het najaar was er twee keer jeugdkerk voor jongeren van 12-18 jaar. De 
leiding is in handen van Marleen Geven, Ellen Geven en Pieter-Jan v.d. Berg. 

mailto:j.schlief@upcmail.nl
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Een bijbels thema wordt besproken en er is koffie, thee en iets lekkers. Op de 
volgende data in dit nieuwe kalenderjaar zal er weer jeugdkerk zijn: 24 januari, 
21 februari, 21 maart. We beginnen niet in de kerkruimte, maar je mag meteen 
rond 9.50 uur naar de koffiezaal komen waar de leiding op je wacht. Alvast tot 
dan!  

Ellen, Marleen, Pieter-Jan 
 

Rondom de kerkenraad 

Wat brengt 2021 ons? 
 
Zo aan het einde van het jaar kijk je vaak terug en vooruit. Terugkijkend hebben 
we een bijzonder jaar achter ons. Een jaar zoals altijd met mooie momenten en 
trieste gebeurtenissen. Velen hebben geliefden zien wegvallen. Een jaar waarin 
we vaak letterlijk ver uit elkaar stonden. Toch ook een jaar waarin je dicht bij 
elkaar kon staan. Als gemeente hebben we na een periode in de zomer van 
online diensten, de afgelopen maanden weer kerkdiensten op de zondagochtend 
kunnen houden. Velen hebben toen de gedachtenisdienst kunnen bijwonen, dat 
ondanks enkele beperkingen toch een memorabele en troostrijke dienst was. 
 
Gezien de ontwikkelingen met besmettingen in Nederland heeft de kerkenraad in 
december besloten over te gaan op online diensten. Dat was geen gemakkelijke 
beslissing, omdat we voor een dilemma stonden. Als kerk wil je open blijven om 
mensen de gelegenheid te geven de kerkdienst bij te wonen. Aan de andere 
kant willen we als kerk solidair zijn met wat er gebeurd in de samenleving. Zoals 
u weet hebben we voor het laatste gekozen. Het verschil met de zomer is dat het 
nu opnames zijn van de dienst die om 10.00 uur gehouden wordt. Gelukkig 
hebben wij in onze kerkgemeenschap goede zangers, zodat ook de liederen 
gezongen worden. Zo hebben we ook de kerst met elkaar kunnen vieren. 
Dankzij de inspanning van velen zijn de diensten goed te zien en horen, zodat 
het soms bijna is als of je in de kerk bent.  
  
Het jaar 2020 was geen gemakkelijk 
jaar. Dat is zeker zo. Toch zullen we 
ons er op in moeten stellen dat een 
deel van 2021 misschien nog wel 
moeilijker zal zijn. Ik moest hierbij 
denken aan een gedicht van Dietrich 
Bonhoeffer over het gemis van een 
geliefde. Een bijzonder gedicht. 
Enkele regels: 
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Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, 
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.  
Je moet dat niet proberen.  
Je moet eenvoudig volharden. 
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost,  
want zolang de leegte blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 
Het is fout te zeggen: God vult die leegte. 
Hij vult haar helemaal niet, integendeel : 
Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo 
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 
zij het ook in pijn. 
 
Het jaar dat voor ons ligt, zal een jaar van volharden zijn. Een jaar dat ook 
bijzonder zal worden en ongetwijfeld niet gemakkelijk, maar wij mogen geloven 
dat wij er niet alleen voor staan. Met dat vertrouwen wens ik u allen een mooi 
2021 gevuld met geloof, hoop en liefde.  

    Johan Boelee 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 17 januari t/m 28 februari 2021 
 

17 januari   1 Ondersteuning gemeenten 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

24 januari  1 Missionair Werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

31 januari  1 Jong Protestant 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

07 februari 1 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

14 februari 1 Kerk in Actie – Noodhulp 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

21 februari 1 40dagentijd collecte 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

28 februari 1 40dagentijd collecte 
   2 Werk in eigen gemeente 
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Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

17 januari – Collecte Ondersteuning gemeenten 
Goed toegerust aan de slag in de kerk 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt 
op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot 
jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de 
academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun 
taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk 
hun kennis, ze doen ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed 
toegerust aan de slag! 
 

24 januari – Collecte Missionair Werk 
Een kerk van betekenis 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele 
buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn 
creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren 
zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie 
goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we 
een kerk van betekenis. 
 

31 januari - Collecte Jong Protestant (JOP) 
Sirkelslag: interactief bijbelspel  
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan 
bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen 
jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze 
strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan 
- om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op 
een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen. 
 

7 februari - Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Bangladesh - Beter bestand tegen het water  
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de 
klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 
overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit 
heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners 
van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een 
overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te 
kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. 
 

14 februari - Collecte Kerk in Actie – Noodhulp 
Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie 
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Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door 
overstromingen. 
Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de 
Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met 
noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom 
krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn 
tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun 
gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 

Opbrengst collecten november 2020 
 
01 november Kerk in Actie – Zending   € 76,21 
   Werk in eigen gemeente   € 55,98 
 
08 november Jeugdwerk (JOP)    € 48,24 
   Werk in eigen gemeente   € 32,16 
 
15 november Voedselbank Montferland   € 68,83 
   Werk in eigen gemeente   € 41,22 
 
22 november Pastoraat      € 59,62 
   Werk in eigen gemeente   € 43,08 
 
29 november Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 36,32 
   Werk in eigen gemeente   € 24,38 

Opbrengst collecten december 2020 
 
06 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 68,40 
   Werk in eigen gemeente   € 42,26 
 

13 december Betuwe Wereldwijd    € 56,84 
   Werk in eigen gemeente   € 40,06 
 
20 december Missionair Werk    € 13,50 
   Werk in eigen gemeente   €   6,50 
 
24 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 15,00 
   Werk in eigen gemeente   €   3,00 
 
25 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 14,00 
   Werk in eigen gemeente   € 14,00 
 
27 december Algemeen diaconaal werk   € 45,50 
   Werk in eigen gemeente   € 10,50 
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In december Ontvangen voor de diaconie  € 36,00 
   Ontvangen voor de kerk   € 24,00 

 Collecteren in Coronatijd 
 

U kunt uw gift geven via de Givt App of overmaken op bankrekeningnummer: 
NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te Didam onder 
vermelding van het collectedoel. 

   Wim Kooijman 
 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Kerkbalans 2021 
LET OP! 
 
Door het Coronavirus is de uitvoering van de 
Actie Kerkbalans 2021 anders dan in 
voorgaande jaren. 
De Kerkbalans-envelop wordt niet persoonlijk 
overhandigd, maar in uw brievenbus 
gedeponeerd. 
 
Graag het ingevulde toezeggingsformulier 

uiterlijk 30 januari per post terugsturen. U kunt hiervoor gebruik maken van de 
gefrankeerde antwoordenvelop met adressticker. 
 

Van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari zamelen vrijwilligers geld  in 
voor onze plaatselijke kerk. Geld dat nodig is om te kunnen voortbestaan als een 
actieve geloofsgemeenschap. Zo behouden we wat waardevol is voor onze 
leden en voor de samenleving. 
 

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een 
periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U leest hier meer 
over op www.belastingdienst.nl 
 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 

Eindejaarscollecte 2020 
 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen. 
Tot en met 31 december is een bedrag van € 1.185,-- ontvangen. 
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Kerkbalans 2020 
 
Stand 31/12/2020 
Toegezegd    € 37.769,-- 
Toegezegd en ontvangen  € 36.141,-- 
Nog te ontvangen   €   1.628,-- 
Ontvangen, niet toegezegd €   1.296,-- 
 
Wilt u controleren of u het toegezegde bedrag voor 2020 (geheel) heeft betaald? 
Hartelijk dank daarvoor. 

   Wim Kooijman 

Leden Registratie PKN 
 
Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari. 

 

Toelichting: 
 

Dooplid en Belijdend lid: 
de kerkelijke gezindte van belijdenis en/of doop is Protestants, Hervormd, 
Gereformeerd of Evangelisch-Luthers of 'overgekomen' vanuit andere gezindte. 
 

Ongedoopt: 
ongedoopt kind jonger dan 18 jaar; ongedoopt kind vanaf 18 jaar gaat over naar 
meegeregistreerd. 
 

Vriend: 
voldoet niet aan de (formele) criteria om lid te zijn, maar past ook niet in een 
registratie als meegeregistreerd. 

Aantal

2017 2018 2019 2020 2021

Dooplid 197 199 195 177 168

Belijdend lid 246 238 233 221 222

Totaal D+B 443 437 428 398 390

3 5

Vriend 4 4 5 7 9

Meegeregistreerd 85 86 84 74 71

Ongedoopt  <18 jaar
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Meegeregistreerd: 
een meegeregistreerde is geen lid van de Protestantse kerk en wordt alleen in 
de registratie opgenomen om het pastoraat een goed beeld van de 
gezinssamenstelling te geven. 

   Wim Kooijman 

 College van Diakenen en Kerk in actie 

Vastenactie in de 40dagentijd 
 

Er zijn al een jaar lang geen avondmaalsvieringen geweest, is er geen geld 
ingezameld voor ons lopende project: NIEUWE KANSEN VOOR 
STRAATMEISJES IN GHANA. 
 

Onlangs heeft de diaconie een online meeting gehad met vertegenwoordigers 
van Kerk in Actie en Grace Kombian van Lifeline uit Ghana. Zij vertelde dat er 
ook in Ghana een lockdown is geweest van 1,5 maand. De scholen werden 
gesloten. Ook de kleuterschool waar kinderen van de jonge meiden die op straat 
wonen overdag verblijven. Mentale steun werd gegeven aan de meisjes in de 
sloppenwijk. Door de lockdown kwamen veel mensen in  financiële problemen 
omdat ze afhankelijk zijn van het loon dat ze per dag verdienen. Lifeline heeft 
met geld van Kerk in Actie bijgedragen geleverd aan het verdelen van 
voedselpakketten. Daarnaast werd er voorlichting gegeven over 
hygiënemaatregelen. 
 

Tot slot vertelde Grace nog over haar inspiratie om het werk voor dit project te 
doen: 
“Onze inspiratie komt uit het woord van God. We zijn allemaal christenen. 
Daarnaast is het heel hoopvol om de meiden te zien veranderen en ook de 
levens van de mensen om hen heen. 
Fijn dat we niet alleen zijn en dat we worden gesteund door Kerk in Actie”. 
 

Vasten kan betekenen dat je ergens even vanaf ziet, zoals bijvoorbeeld vlees, 
autorijden, snoep en dergelijke. Het kan ook betekenen dat je juist iets extra's 
doet, zoals bijvoorbeeld iemand een kaartje sturen, een compliment geven of 
voor iemand bidden. 
 

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien 
wat barmhartigheid is. Door dit project te steunen geeft u deze straatmeisjes in 
Ghana kans op een beter leven. 
 

Op de volgende zondagen zal er voor ons project gecollecteerd worden: 
zondag 21 februari, zondag 28 februari, zondag 7 maart, zondag 14 maart, 
zondag 21 maart en Palmzondag 28 maart. 
 

Kom in actie en geeft licht aan ons project. 
   Nees Biemond 
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Nieuwe mensen gevraagd 
 
De diaconie is dringend op zoek naar versterking van het college. 
De huidige bezetting is niet voldoende en zeer zeker niet werkbaar om allerlei 
activiteiten te ontwikkelen. 
De Diaconie is op zoek naar tenminste 1 nieuwe ambtsdrager die lid is van de 
kerkenraad. Belangrijkste taak is de coördinatie van verschillende activiteiten op 
het gebied van armoedebestrijding met de gezamenlijke kerken in Montferland. 
 
Verder is de diaconie op zoek naar een diaken-rentmeester. Hij/zij is geen lid 
van de kerkenraad, maar heeft echter wel een verantwoordelijkheid in 
bestuurlijke aangelegenheden. De belangrijkste taak is penningmeester van de 
diaconie. 
Affiniteit met geldzaken is wenselijk. De boekhouding van de diaconie wordt 
verzorgd door de administrateur van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters. 
 

Daarom onze dringende vraag: wie voelt zich geroepen om samen met ons de 
schouders onder het diaconale werk te zetten? 
 
Wilt u meer weten over deze functies? Neem contact op met de voorzitter Jan 
Wes (tel. 0316-227456) of secretaris Nees Biemond (tel. 0316-223687) of mail 
naar: diaconie@pkn-didam.nl 

      Diaconie Prot. Gem. Didam 
      Nees Biemond secr. 

TOEKOMST DIACONIE 

OPROEP van de Kerkenraad: 
 

Hier volgt nog een korte uitleg over de voorschriften van de kerkorde: 
 

Het College van Diakenen heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. 
Voorwaarde is dat dit college bestaat uit tenminste 3 personen, waarvan 
tenminste 2 ambtsdrager zijn. Overige “bestuursleden” kunnen door de 
gemeente benoemd worden als diaconaal-rentmeester. 

Huidige situatie: 
In de kerkenraad hebben op dit moment 4 diakenen zitting, waarvan 1 diaken 
met bijzondere opdracht. (Anneke Dienske als Scriba). 
Diakenen met “bijzondere opdracht” vervullen geen bestuursfunctie. 
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Nieuwe situatie per 1 februari 2021: 
Eén diaken stelt zich niet meer herkiesbaar (Roely Talens) en één diaken  
(Jan Wes) zal zijn ambtstermijn wel verlengen. Hij zal benoemd worden als 
diaken met bijzondere opdracht t.w. Afgevaardigde naar de Classis en lid van 
stuurgroep samenwerking Protestantse Gemeenten in de Liemers. 
College van diakenen voldoet dan niet meer aan de voorwaarden die de 
kerkorde stelt met betrekking tot het aantal leden. 
 
Wij zijn ons bewust dat er nauwelijks meer vrijwilligers te vinden zijn om 
bestuursfuncties m.b.t. diaconale activiteiten te vervullen. Consequentie is dat 
diaconaal werk in eigen gemeente op een zeer laag pitje komt te staan. De 
Diaconie heeft wel voor de komende jaren voldoende financiële middelen om 
verschillende hulpinstanties financieel bij te staan. 
 
Mocht het zover komen dat zich geen nieuwe mensen aanmelden, dan zal dit 
aan de Classis gemeld worden. De Classis zal dan personen van buiten onze 
gemeente aanwijzen om de vacatures te vervullen. 
 
Dit laten wij met z'n allen toch niet gebeuren in onze Protestantse Gemeente? 
 

Kerkenraad Protestantse Gem. Didam 
 

Pionieren in de Liemers 
 
In onze kerkelijke regio, Protestants Liemers, zijn we met verkenningen bezig: 
verkenningen in samenwerken als Protestantse gemeenten en onderzoeken of 
we samen een soort ‘verbond’ kunnen sluiten.  
 
Ook zijn we, los daarvan, bezig met verkenningen om nieuwe wegen te vinden 
voor de jongere generatie Christenen en andere zoekers naar zingeving. 
 
O.l.v. start-pioniersbegeleider Jaap van der Giessen, via het landelijk 
dienstencentrum (PKN), is een team van start gegaan met bezinning en 
verkenningen in de Liemers: hoe vinden we nieuwe wegen tot ontmoeten en 
inspireren van wie we nu niet ontmoeten? 
De afdeling Pionieren in het landelijk dienstencentrum valt onder ‘Missionair 
werk’. Het is een zoektocht naar delen van ons christelijk geloof met mensen die 
we nu amper ontmoeten. 
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Elke gemeente heeft leden, jongeren, jonge ouders, singles en anderen die wel 
verbinding en bezinning zouden willen, behoefte aan zingeving hebben, maar 
toch de weg naar de ‘reguliere’ kerk niet bewandelen, letterlijk en figuurlijk de 
drempel niet overkomen. 
 
Het pioniersteam zelf bestaat tot nu toe vooral uit leden van de Protestantse 
gemeenten van Westervoort, Duiven, Didam en binnenkort Zevenaar: een 
Liemersbreed team dus dat de wegen naar de toekomst voor de jongere 
generatie verkent. Fijn is dat deze teamleden zélf 20-er, 30-er en 40-er zijn, zelfs 
een enkele 50-er. Dat maakt dat zij in eigen netwerk kunnen aftasten, wat er 
leeft en ze zich kunnen identificeren met leeftijdsgenoten. 
 
Het woord ‘pionieren’  kun je vertalen als het zoeken naar nieuwe wegen. Ons is 
door Jaap van der Giessen geleerd dat pionieren in de kerk:  
1. vanuit de kerk kan en  
2. zelfs op een heel andere plek namens de kerk kan plaatsvinden. 
 
In geval pionieren op een andere plek plaatsvindt, is de pioniersgroep in de 
opbouwfase, dus voorlopig, los van een plaatselijke gemeente aan het groeien; 
zoals een zaailing in een kas. Op den duur is de hoop en het doel, dat er 
verbinding met de kerk groeit. Zo is het pioniers-denken in de landelijke PKN in 
de loop van ruim 10 jaar gegroeid. Ook daarin zijn we nu eerst zelf aan het 
groeien, leren en verkennen, wat bij ons het best past.  
 
Als voorbeeld de Protestantse gemeente Duiven. 
In overeenstemming met het beleidsplan van de PG Duiven zijn we sinds 2018 
al met pionieren begonnen, maar hoe doe je dat? Drie opties of vormen van 
pionieren: 
 
1.  Dit kan bestaan uit activiteiten ín onze kapel of wandelend vanuit onze kapel, 
mensen van buitenaf uitnodigen ‘te gaan met ons’: optredens, filmavonden, 
cabaret of voorstellingen. Zo hebben de meeste Protestantse gemeenten open 
activiteiten, waarbij ook niet-leden heel welkom zijn. Zo kan, wie niet in reguliere 
diensten komt, toch meebeleven, zoeken en proeven. 
 
2.  Daarnaast heeft de Protestantse gemeente Duiven een project gehad in 2018 
en 2019, waarin op een andere locatie (dan de kerk) de deuren open stonden 
voor wie maar belangstelling had te komen: we konden, samen met andere 
kerken, een pop up winkel lenen van de burgerlijke gemeente Duiven, deze 
inrichten als ‘Fairtrade herberg’ en openzetten voor winkelende Duivenaren en 
wie maar door de Elshofpassage liep. Deze Herberg schonk ‘zuivere koffie’: 
Fairtrade koffie, thee en chocolademelk en deelde Tony Chocolonely chocola uit. 
We gingen gesprek aan over Fairtrade producten, over wat we allemaal eten en 
ook aan ons lijf hangen: of onze kleding wel eerlijk tot stand gekomen is. 
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Zo combineerden we opkomen voor het recht van meestal derde wereld 
producenten met aandacht voor wie hier behoefte aan had. Ook zamelden we 
gedragen kleding in een Leger des Heilston in die een ieder weer kon 
meenemen vanaf een kledingrek in de herberg zelf en we doneerden aan het 
Leger des Heils (Arnhem). Daarmee waren we dus diaconaal en pastoraal bezig. 
We merkten, dat een locatie buíten onze kerk ons een heel ander soort 
contacten en gesprekken opleverden dan in de kerk. We ervoeren de 
meerwaarde van laagdrempelige ‘aandacht’ (tijd) voor de ander. We gaven 
hiermee de kerken een ‘smoel’ in Duiven en werkten we zelfs met de 
wereldwinkel Zevenaar samen in dit project. 
 
Sindsdien hebben we de kapel in 2019 en 2020 meer en meer opengezet voor 
zomaar koffie/thee en aandacht aan wie even binnenwipt: vrijwel elke dag was er 
wel ‘open huiskamer’ en koffie voor voedselbankklanten of PCOB, ouderensoos, 
vonden er ontmoetingen plaats in muzikaal verband of na de yoga in de kapel. 
We werden ook ‘werkervaringsplek’ i.s.m. de burgerlijke gemeente Duiven voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo groeien we in delen en 
maatschappelijk bewustzijn. En weet men ons hier voor steeds meer te vinden. 
We konden de kapel openstellen voor wie in verdriet en shock waren na een 
gezinsdrama in Duiven en een kaarsje wilde opsteken. 
 
3.  Nu zoeken we verder en kijken we of we nog een stap verder kunnen doen: 
door voor de, in de kerk onzichtbaar wordende, middengroep (20-50-ers) 
activiteiten bieden (naar behoefte); waarbij natuurlijk iedereen (ook andere 
leeftijden) welkom zijn. De middengroep heeft andere behoeften dan de ouderen 
en allerjongsten: bezinning, ont-stressen, geïnspireerd worden, meepraten, 
avontuurlijke en sportieve uitdagingen aangaan, buiten je comfortzone kijken, 
spiritueel vanuit je christelijke achtergrond verder kijken dan je binnen je jeugd 
meegekregen pakket of muurtjes. We zouden over het verleden kunnen zeggen: 
je ‘zuil’. Nu wil men net zo goed ‘in een eigen bubbel’ leven, maar ook er wel 
eens buiten kijken. 
 

In Duiven zijn vormen 1 en 2 al uitgevoerd en is in beleidsplan 2020-2023 
opgenomen om vorm 3 te ontwikkelen; in de jaren t/m 2023 de verkenningen en 
start en in de jaren 2023-2026 de doorontwikkeling. Tussentijdse evaluaties 
leveren bijstellingen op. 
 

Zo is vanuit de PG Duiven het initiatief ontstaan tot een Liemersbreed team om 
samen nieuwe wegen te  verkennen. In het voorjaar van 2020 is dit team aan de 
slag gegaan.  
 

Daarbij wordt samenwerking gezocht bij bestaande initiatieven zoals andere 
pioniersprojecten Komderesuut (Angerlo) en Slangenburg (Doetinchem) en tuin 
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Blij (Groessen). Dit is een verbinding met spiritueel en/of diaconaal naast de 
kerken werkende projecten. 
 

We zijn nu in de fase van peilen bij de middengroep waaraan behoefte is op het 
gebied van zingeving, bezinning en verbinding. 
 

We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen! 
Vragen & interesse zijn zeer welkom! Via e-mail: dominee@pkn-duiven.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
         ds. Jolande van Baardewijk 

Wat een verrassing ……… 
 
Op zondag 29 november kreeg ik de bloemen uit de kerk met 
een hartelijke groet uit de gemeente. 
 

Rond 12.00 uur kwam Johan Boelee met de bloemen en een 
grote rugzak. Hij gaf de bloemen en even later begon hij voor 
te lezen. Nog even ontging mij de bedoeling hiervan. 

 

“Het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de 
Protestantse Kerk in Nederland heeft mij, op voordracht van de Protestantse 
Gemeente te Didam, toegekend het Draaginsigne in Goud wegens 
het vervullen van de functie van kerkrentmeester – administrateur gedurende 
Veertig jaren.” 
 

Even later werd mij, op gepaste wijze, het draaginsigne opgespeld. 
 

Nooit verwacht, nog steeds perplex. 
 

Hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
  Lo Zandbergen 

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 23 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Personalia 

Overleden 
• 17-11-2020, Dhr. L.H.E. Hoepel, Irisstraat 14 

• 15-12-2020, Mevr. W.C. van Maren-Zaaijer, Waverlo 25 
 

Gevestigd 
• Mevr. J.A. Veldwijk, Sperwerstraat 79 
• Mevr. A. Groefsema, de Plataan 163 

Verhuisd 
• Mevr. A. de Kroon, van Ploeg 5 naar Zonnebloemstraat 65 
• Mevr. S. Dorrepaal, van Anemonenstraat 21 naar Turnstraat 14 

• Mevr. Spieksma-Rijper, van Meeuwstraat 40 naar Schoolstraat 5-8 

•      

Vertrokken 
• Naar Zevenaar: Mevr. G. van Schriek-Hiddink, de Kastanje 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

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

kerkhuis en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst 

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. v.d. Hucht 

Wanneer  Om 20:00 uur 

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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