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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De 

opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de 

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
     Stand februari 2021 

http://www.sowdidam.nl/
mailto:info@pkn-didam.nl
mailto:beheerder@pkn-didam.nl
mailto:kerkenraad@pkn-didam.nl
mailto:eredienst@pkn-didam.nl
mailto:rolf.zandbergen@planet.nl
mailto:kinderkerk@pkn-didam.nl
mailto:pastoraat@pkn-didam.nl
mailto:diaconie@pkn-didam.nl
mailto:kerkrentmeesters@pkn-didam.nl
mailto:ledenadministratie@pkn-didam.nl
mailto:oecumene@pkn-didam.nl
mailto:publiciteit@pkn-didam.nl


3 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ................................ 3 

Voorwoord ....................................... 3 

Overzicht kerkdiensten .................... 4 

Van de predikant .............................. 6 

College van kerkrentmeesters ......... 8 

College van Diakenen & Kerk in 
Actie ................................................ 11 

Van het pastoraat ........................... 13 

Op zoek naar een mooi avontuur.. . 14 

Personalia ....................................... 16 

Activiteiten in en om de kerk ........... 17 

Voorwoord 

 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
  
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
  
Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
  
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
  
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
  

Komt er, God, een nieuwe morgen… 
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
  
Komt er, God, een nieuwe 
morgen… 
  
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil. 
  
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
  
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
  
Komt er, God, een nieuwe morgen… 

 
                  Lied bij lockdown en avondklok 

 
 
 
 

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

Periode zondag 7 maart t/m zondag 11 april 2021 

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

Naar de kerk? 

Voorlopig worden alle diensten alleen online gehouden. 

Houd de website in de gaten voor mededelingen of er 

bezoek aan de diensten is toegestaan en onder welke 

voorwaarden. 

 
07 maart – 3e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Exodus 20:1-17, Johannes 2:13-22 

14 maart – 4e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Datema, Varsseveld 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jozua 4:19-5:1 en 10-12, Johannes 6:4-15 

 
21 maart – 5e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jeremia 31:31-34, Johannes 12:20-33 
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28 maart – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Marcus 11:1-11, Marcus 14:1-15:47 

01 april – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed vanuit de protestantse 

gemeente te Zevenaar, ds. A. Jonkman 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Lezingen : Exodus 12:21-28, Johannes 13:1-15 

02 april – Goede Vrijdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht, 
  m.m.v. Trudi Boelee, Feike Tiel Groenestege en Johan  
  Boelee 
Collecte : geen collecte 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Exodus 12:21-28, Johannes 18:1-19:42 

03 april – Stille Zaterdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Gebed vanuit de protestantse 

gemeente te Westervoort, mw. ds. Margreet de Bree 
Collecte : geen collecte 
Klokkenluider : Bart Schlief  
Lezingen : Genesis 1:1-2:3, Marcus 16:1-8 

04 april – Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 25:6-9, Johannes 20:1-18 

 
11 april – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J.J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Stichting Leergeld de Liemers 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 26:1-13, Johannes 20:24-31 
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 Van de predikant 

Aswoensdag en 40-dagentijd 
Woensdag 17 februari was het Aswoensdag, het begin van de 40-dagentijd. We 
volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. Deze 40-dagentijd hebben we in onze 
gemeente net als vorig jaar een 40-dagen-app. U kunt zich daarvoor opgeven bij 
de predikant. U ontvangt dan op uw mobiel elke dag een appje met een 
Bijbeltekst of muziek, gedurende de 40-dagentijd. Zo kunt u ook thuis bewust 
toeleven naar Pasen. Daarnaast is er een 40-dagenbrief met voor elke dag van 
de 40-dagentijd een verdiepende tekst of gebed. De stukjes zijn geschreven 
door gemeenteleden, ds. Leen den Besten, ds. Wessel ten Boom en  
ds. Rosemarie van der Hucht. U ontvangt de brief wekelijks via de mail. Hiervoor 
kunt u zich opgeven bij Arrie van der Vliet. 
Omdat we nog steeds in Lockdown zitten zal de predikant vanaf Aswoensdag 
wekelijks een video van een korte overdenking opnemen, die u ontvangt tegelijk 
met de 40-dagenbrief via de mail. 
 

Stille Week  
In de week vóór Pasen staan we stil bij Jezus´ laatste dagen, zijn lijden en 
sterven en zijn opstanding. 
We vieren de Stille Week samen met twee andere Liemerse gemeenten: de 
protestantse gemeente Zevenaar, voorganger ds. Alle Jonkman, en de 
protestantse gemeente Westervoort, voorganger ds. Margreet de Bree. De 
onlinedienst van Witte Donderdag wordt opgenomen in de protestantse kerk van 
Zevenaar. De dienst van Goede Vrijdag wordt in onze eigen kerk opgenomen. 
De Paaswake wordt in de protestantse kerk van Westervoort opgenomen. 
In de Goede Vrijdagdienst vanuit Didam lezen we samen het lijdensverhaal uit 
het Johannes evangelie, een verhaal over verraad en verloochening, opoffering 
en liefde. Het lijden van Christus wordt verbonden met het lijden van mensen 
vandaag in onze wereld. 
 Aan de dienst van Goede Vrijdag vanuit Didam zal muzikale medewerking 
worden verleend door Trudi Boelee, Feike Tiel Groenestege en Johan Boelee. 
Gedeelten van het Stabat Mater van Pergolesi zullen ten gehore worden 
gebracht.  
Jij en u bent uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de Goede Vrijdag 
dienst. Hoe? Dat lees je hieronder. 

1. ‘Klaagstenen’  
Zoek een steen, geef die thuis een plekje, met een kaarsje erbij, voor dagelijks 
moment van ‘klagen’/bidden. Dit is een tijd om te klagen. Misschien wel steen en 
been. Misschien wel zonder woorden. Onmacht. Verdriet. Erkennen. Bezinnen. 
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Verstillen. Houvast zoeken. Breng je steen dinsdag 30 maart uiterlijk 19.00 uur 
bij de kerk, leg hem in de emmer die bij de ingang staat. De stenen worden bij de 
opnamen voor Goede Vrijdag aan de voet van het kruis gelegd, als symbool voor 
de lasten die we dragen, lasten die Christus weg zal dragen. Want het wordt 
Pasen: ‘de steen is weggerold’.  

2. Lijdensweg 
Er komt in onze kerk vooraan bij de tafel een poster met een afbeelding of 
tekening te hangen van het kruis. Erom heen kunnen woorden, krantenknipsels 
en afbeeldingen worden gehangen van leed in onze wereld. Om daar samen  
voor te bidden. Mensen kunnen die woorden, stukjes of knipsels bij de kerk door 
de brievenbus doen, uiterlijk dinsdag 30 maart 19.00 uur. Wil je op de envelop 
zetten dat het voor de predikant bestemd is? Dan zorgt de predikant dat de 
knipsels en stukjes en afbeeldingen op de poster worden gehangen. 

3. Inspreken lijdensverhaal 
Je kunt een stukje van het lijdensverhaal inspreken, op je mobiel, als video: een 
aantal Bijbelverzen. Je kunt de video doorsturen via WhatsApp. Tijdens de 
dienst van Goede Vrijdag zullen de video´s van de lezingen worden gebruikt. Wil 
je meedoen, stuur dan even een mail of appje naar de predikant. Dan ontvang je 
het Bijbelgedeelte dat je kunt lezen. 
 

Pasen 
Met Pasen vieren we samen, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Op Eerste 
Paasdag is er een online-kerkdienst om 10.00 uur in onze kerk. Op de website is 
eind maart meer te vinden over de Paasdienst. 
  

Jongvolwassenenkring 
Voor de leeftijd van 20-35 jaar is de jongvolwassenenkring gestart. We zijn 
inmiddels 3 keer bij elkaar gekomen. Door de Corona-maatregels is het nog een 
beetje zoeken naar de beste vorm om elkaar te ontmoeten: online of door middel 
van een wandeling. De nieuwe datum voor een volgende bijeenkomst is 
voorlopig: vrijdag 26 maart. We overleggen tegen die tijd even wat we gaan 
doen, online of samen het bos in.  
Informatie bij Roos de Kroon, tel. 06-21487777 
 

Geloofsgesprekskring 
In de geloofsgesprekskring zijn we dit nieuwe kalenderjaar van start gegaan met 
een nieuw onderwerp: de eerste brief van Johannes. De eerstvolgende online-
bijeenkomst is op 10 maart, om 19.30 uur.  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 
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Pastoraat 
In de bijdrage van Arrie van der Vliet elders in dit blad leest u meer over de 
bezoekgroep. Door middel van pasfoto´s leert u de bezoekvrijwilligers kennen. 
Fijn dat we kunnen bouwen op deze groep.  
 

Bezoekwerk predikant 
Van de kerkenraad heb ik extra uren gekregen voor pastoraat. Het is fijn om veel 
oudere mensen (beter) te leren kennen. Hun verhalen over vroeger zetten mij 
ook weer aan het denken, inspireren me. Soms relativeren de verhalen over 
vroeger de moeilijkheden van deze (Corona)tijd. Ik heb groot respect voor de 
manier waarop ouderen zich door deze tijd heen slaan. En ook voor de mensen 
om hen heen, die dag en nacht klaar staan als dat nodig is. Ik heb ook respect 
voor de bezoekvrijwilligers, die de mensen uit hun eigen wijk bellen of bezoeken.   
Mijn streven is om in een jaar tijd de meeste 75-plussers in de gemeente 
telefonisch te hebben benaderd en/of te hebben bezocht. Mocht u zelf, ongeacht 
uw leeftijd, graag op korte termijn een keer met mij kennis maken of een gesprek 
met mij hebben, wilt u me dan mailen of bellen? Graag tot ziens! 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
 

College van kerkrentmeesters 

 

Verkoop woning 
De huurders hebben 1 februari de woning aan de Torenstraat 8 verlaten. In 
overleg met de kerkenraad is besloten het pand te verkopen. Er is veel 
achterstallig onderhoud en om het pand weer in redelijke staat te kunnen 
verhuren is een behoorlijke investering nodig. Niet in de laatste plaats omdat het 
pand uit 1930 momenteel het laagst mogelijke energielabel heeft. 
Uiteraard begrijpt het CvK dat dit wellicht een gevoelig onderwerp is, de verkoop 
zal daarom zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Zo zullen beleggers en 
projectontwikkelaars niet in de gelegenheid worden gesteld het pand te kopen. 
Voor de verkoop is een makelaar in de hand genomen, om een zorgvuldige, 
eerlijke en onbevooroordeelde verkoop mogelijk te maken. 
Namens het CvK, 

Marijn de Kroon 
 

 

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

Collecterooster 7 maart  t/m 11 april 2021 
 
07 maart  1 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
14 maart 1 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
21 maart 1 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
28 maart 1 Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
01 april 1 Algemeen diaconaal werk 
  
02 april  Geen collecte 
 
03 april  Geen collecte 
 
04 april 1 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
11 april 1 Stichting Leergeld de Liemers 
  2 Werk in eigen gemeente 

 
Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
 

4 april – Paascollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in 
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met 
huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook 
jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve 
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter 
leven.  
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Opbrengst collecten in januari 2021 
 
03 januari Algemeen diaconaal werk  € 10,50 
  Werk in eigen gemeente  €   5,50 
 
10 januari Algemeen diaconaal werk   € 22,50 
  Werk in eigen gemeente  € 19,50 
 
17 januari Ondersteuning gemeenten € 20,50 
  Werk in eigen gemeente  € 22,50 
 
24 januari Missionair werk    € 24,50 
  Werk in eigen gemeente  € 22,00 
 
31 januari Jong Protestant    € 10,50 
  Werk in eigen gemeente  € 12,50 
 
In januari Ontvangen voor de diaconie € 81,20 
  Ontvangen voor de kerk  € 70,80  
 

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 

Actie Kerkbalans 2021 
Onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, hebben alle 
gemeenteleden in de periode van 16 t/m 30 januari een brief ontvangen voor de 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
 
Om reden van het Coronavirus is dit jaar de Kerkbalans-envelop niet persoonlijk 
overhandigd, maar in uw brievenbus gedeponeerd. Het toezeggingsformulier is 
door u per post teruggestuurd. 
 
Het voorlopige resultaat van de toezeggingen bedraagt  € 36.734,--. Een aantal 
antwoordenveloppen is nog niet ingeleverd. 
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Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan de vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen van de 
enveloppen. 

Kerkbalans 2021 
Stand 22/02/2021 
Toegezegd:    €  36.734,-- 
Ontvangen:    €  13.309,-- 

Kerkbalans 2020 
Stand 22/02/2021 
Toegezegd:    € 37.769,-- 
Toegezegd en ontvangen:  € 36.234,-- 
Nog te ontvangen:   €   1.535,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €   1.296,-- 
 
Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2020 nog niet (geheel) hebben voldaan 
ontvangen binnenkort een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  

Eindejaarscollecte 2020 
Stand 22/02/2021 
Totaal ontvangen:   € 1.695,-- 

Wim Kooijman 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 

Collecte tijdens de 40-dagentijd 
 
Om het avondmaalsproject te steunen, is besloten om de collectes tijdens de 40-
dagentijd te bestemmen voor: 
 
NIEUWE KANSEN VOOR STRAATMEISJES IN GHANA 
 
Het opvangcentrum voor straatmeisjes in Ghana mag nog steeds niet open gaan 
vanwege Corona. Door de lockdown in Ghana zijn veel mensen in financiële 
problemen gekomen, omdat ze afhankelijk zijn van het loon dat ze per dag 
verdienen met hun bedrijfje. 
  
Met geld van Kerk in Actie worden nu voedselpakketten en 
beschermingsartikelen uitgedeeld.  

• Het opvangcentrum kreeg extra geld om voor 3 maanden noodhulp te kunnen 
bieden. 
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• De kinderen kregen allemaal 4 uitwasbare mondkapjes in vrolijke kleuren en 
zeep om hun handen te wassen in stromend water. 

• Elke ouder van een schoolkind kreeg voor 3 maanden een voedselpakket met 
5 kilo rijst, 3 blikjes makreel en een liter bakolie. 

 
Binnenkort hopen wij weer het laatste nieuws te ontvangen over de toestand in 
Ghana over het verloop van het Corona-virus. 
 

De welvaart in dit West-Afrikaanse land is de afgelopen decennia aardig 
toegenomen. Toch is een beter bestaan voor veel Ghanezen nog ver weg en is 
er nog veel geld nodig om voor de jonge straatmeisjes een nieuw bestaan op te 
bouwen. 
 

Op de volgende zondagen zal voor ons project gecollecteerd worden: 7 maart, 
14 maart, 21 maart en Palmzondag 28 maart. 
 
Kom in actie en geef Licht aan ons project voor de Straatmeisjes in Ghana. 
 

Nees Biemond 

Wist u dat.... 
 

De visie van de diaconie is geïnspireerd door het evangelie, met open handen 
dienend te zijn aan zowel mensen in onze kerkelijke als burgerlijke gemeente, 
Tevens landelijk en wereldwijd. 
 
De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit 
een tijd voor inkeer, bezinning en gebed. 
Juist in deze tijd, waarin veel mensen zich somber of eenzaam voelen, is het 
belangrijk om uw omgeving te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Er 
zijn zoveel mensen die wachten op een beetje warmte en gezelligheid. Jezus 
laat ons zien wat barmhartigheid is: 

• de hongerigen eten geven 

• de dorstigen drinken geven 

• de naakten kleden 

• de vreemdelingen onderdak bieden 

• de zieken verzorgen 

• de gevangenen bezoeken 

• de doden begraven. 
 
Laten wij er ook voor elkaar zijn. 
 
Namens de Diaconie en werkgroep Kerk in Actie 

Nees Biemond 
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Van het pastoraat 
 
Alweer een jaar lang wordt veel van ons doen en laten en van ons denken 
bepaald door Corona. Natuurlijk is het verstandig om alle maatregelen op te 
volgen die deskundigen ons aanreiken, maar het is ook van belang om niet alles 
door Corona te laten bepalen. Juist nu, in de veertigdagentijd waar wij als 
Christenen toeleven naar het feest van Pasen, het feest van Opstanding en van 
nieuw leven. Wij mogen ons laten leiden door hoop en vertrouwen in een andere 
toekomst, een toekomst van liefde en leven. En juist daarom is pastoraat in deze 
Coronatijd 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: we blijven 
met elkaar bezig; we bellen en bidden voor elkaar. Juist nu. 
 
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. 
 
Binnen de taakgroep pastoraat zijn er een aantal veranderingen; Janny Horjus 
en Tine Lakemond besloten om te stoppen met hun werkzaamheden. Als 
taakgroep en namens onze gemeente willen wij beiden heel hartelijk bedanken 
voor hun jarenlange inzet. Als de omstandigheden het weer toelaten, zullen we 
op passende wijze afscheid nemen. 
 
Mevr. Janny van den Berg gaat onze taakgroep versterken, zij neemt de wijk van 
Janny Horjus over. Van harte welkom in onze taakgroep. 
 

Sectie-indeling: 
 
Door verschuivingen in de loop der jaren en door vacatures is de sectie-indeling 
een beetje minder scherp per straat en buurt geworden dan het vroeger was.  
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Sectie 1: Nel Blom, Loil, Greffelkamp, Poort van Diem 
Sectie 2: Janny van den Berg, rondom pr. Beatrixstraat 
Sectie 3, Hanny Koenhen: bomenbuurt 
Sectie 4: Ineke Eysink, bloemenbuurt 
Sectie 7: Riet Kooij, Kwadrant (Meulenvelden en omliggend) 
 
De andere secties zijn vacant, maar dat betekent niet dat we u vergeten! Als 
taakgroep houden wij ook met name onze ouderen in deze secties in het oog, 
maar we hebben ook u daarvoor nodig. Als uzelf iemand wilt spreken, of iemand 
onder onze aandacht wilt brengen, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
één van ons. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 

Arrie van der Vliet 

Op zoek naar een mooi avontuur.. 
 
Acht jaar geleden is het alweer. Voor de minor Internationalisering ging ik 4 
maanden naar Roemenië (of ja.. eigenlijk ging ik er heen voor mijn man). 
Regelmatig schreef ik er een reisverslag over en na het behalen van mijn 
diploma ging ik terug naar Roemenië om er te wonen (na een jaar kwamen we 
samen terug). Nog steeds kom ik gemeenteleden tegen welke tegen mij zeggen 

 

Janny van  den Berg,  

sectie 2,  

tel. 228006 

Nel Blom, sectie 1 

tel. 228655 

 

Rosemarie van der Hucht,  

predikant, 

tel. 848717 

 

Riet Kooij,  

sectie 7, 

tel. 223380 

 

Hannie Koenhen, 

sectie 3, 

tel. 227308 

Arrie van der Vliet,  

ouderling pastoraat, 

tel. 227994 

Ineke Eysink, 

sectie 4, 

tel. 526922 
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“Hé wat leuk, ben je weer even in Didam?” Gek is die vraag trouwens niet, want 
we roepen immers al jaren dat we écht het jaar erop gaan vertrekken. 
Ondertussen zijn Adorján en ik getrouwd en gezegend met twee mooie kinderen. 
En die plannen? Die zijn er nog steeds. Volgend jaar verhuizen we naar 
Roemenië, nu écht.  
 
Een berichtje in SAMEN vind ik deze keer wel op zijn plaats. Een voorlopig 
koopcontract is getekend en een lange to do lijst wordt wekelijks aangevuld met 
nieuwe taken om onze (r)emigratie zo goed mogelijk voor te bereiden.  
 
Die verhalen.. die schrijf ik nog steeds. Regelmatig verschijnt er online een blog. 
We hebben een facebookpagina, maar voor degene die hier niet zo’n fan van 

zijn; op onze website zijn we ook actief        

 
Onderstaand gedicht vind ik mooi en passend. Hoewel we het natuurlijk 
spannend vinden om de zekerheid van alles hier in Nederland achter ons te 
laten, zijn we ervan overtuigd genoeg moois terug te krijgen. Wil je ons volgen? 
Kijk gerust op onze website, vul eventueel het contactformulier in (zo krijg je 
automatisch mailtjes bij een update) of volg ons op facebook.  
 

De keizer gaat een dagje uit, 
Hij gaat op wereldreis. 
Op zoek naar een mooi avontuur, 
Ver weg van zijn paleis.  
 
Hij rijdt niet in een gouden koets, 
Zijn auto is niet duur. 
Er staat alleen een tractor,  
In zijn oude schuur. 
 
De keizer en zijn tractor, 
Ze gaan misschien niet snel. 
Maar dat geeft gelukkig niet, 
Het blijft een olijk stel.  

 
 Hartelijke groet, 
 Familie Rigo 
Website: www.familierigo.weebly.com  
Facebook: Familie Rigo: stap voor stap naar Roemenië 
 

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

Gevestigd 
• Mevr. A. Groefsema,     de Plataan 163 
• Mevr. N.A.M. Klein Wassink – Kruis,  Marsweg 34 

• Dhr. J. Heideman,     Komweg 62 
 

Verhuisd 

• Mevr. J.J. Horjus - den Ouden,  van De Els 32 naar Verheijstraat 2-16 
       

Vertrokken 

• Naar Zuphen: Dhr. J.C. Blijderveen, Tesma 24 
• Naar Zevenaar: Dhr. en Mevr. G. Rigtering – Eschler, van Kard. de Jonglaan 31 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

  

 
 

  



18 

 
 
 

   
 
 

De redactie van SAMEN wenst 
U allen een liefdevolle en 

moedgevende Pasen 
  



19 

  



20 

 

 
 

© 2021 Protestantse Gemeente te Didam  


