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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 
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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 25 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 18 april t/m zondag 30 mei 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 april – 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24 

25 april – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mv. S. Holsappel, Utrecht 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Ezechiël 34:1-10 en Johannes 10:10-16 

2 mei – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : PKN - Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Deuteronomium 4:32-40 en Johannes 15:1-8 

4 mei – Dodenherdenking 
vanaf 18.00 uur : ceremonie te bekijken via het YouTube kanaal van onze 

gemeente. Voor meer informatie, zie verderop in deze 
SAMEN. 

 
 

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 aanmelden@pg-

didam.nl of telefonisch op vrijdag tussen 19:00 – 21:00 

uur 

op 06 2245 2984 
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9 mei – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. S. Visser, Tolkamer 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 45:15-19 en Johannes 15:9-17 

13 mei – Hemelvaartsdag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Ezechiël 1:3-5a, 26-28a en Lucas 24:49-53 

16 mei – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. W. ten Boom, Didam 
Collecte : Kledingbank Montferland 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Exodus 19:1-11 en Johannes 17:14-26 

23 mei – Pinksteren 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Genesis 11:1-9 en Johannes 14:8-17 

30 mei – Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. E.S.A. van Buuren, 

Rheden 
Collecte : PKN - Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Exodus 3:1-6 en Johannes 3:1-16 
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 Van de predikant 

Terugblik 40-dagentijd 
Bijna 40 mensen hebben deze 40-dagentijd meegedaan aan de 40-dagenapp 
van onze Protestantse gemeente Didam. Om precies te zijn: 39 personen. Elke 
dag ontvingen ze een Bijbeltekst of een link naar een lied. Ik vond het bijzonder 
om de teksten en muziek uit te zoeken. Verscheidene mensen stuurden 
regelmatig een reactie op een tekst of lied. Ook al missen we nu de 
ontmoetingen in ons kerkgebouw, via deze 40-dagenapp konden we het geloof 
toch delen. Je merkt zo dat je niet alleen bent, de onderlinge band in het geloof 
wordt sterker. 
Ook op een andere manier maakten we gebruik van internet om samen toe te 
leven naar Pasen. Via de 40-dagenmail en de 40-dagenvideo ontving u wekelijks 
overdenkende teksten. Diverse mensen uit Didam en omgeving leverden een 
stukje aan voor de 40-dagenmail. We willen hen hartelijk danken voor hun 
inspirerende teksten! Voor volgend jaar staat weer een eigen 40-dagenboekje in 
de planning met bijdragen van gemeenteleden uit onze gemeente.  

Terugblik Stille Week  
Deze Stille week hadden we gezamenlijke diensten in Liemers verband, samen 
met de protestantse gemeente Zevenaar en de protestantse gemeente 
Westervoort. Het was goed om met de collega´s uit de twee andere gemeenten, 
Alle Jonkman uit Zevenaar en 
Margreet de Bree uit 
Westervoort, en de vrijwilligers 
van de drie gemeenten, samen 
te werken en de vieringen voor 
te bereiden. Diverse 
gemeenteleden uit Didam 
werkten mee aan de vieringen; 
muzikaal of als ambtsdrager, als 
lector (thuis opgenomen in de eigen huiskamer) of cameraman/geluidsman. Ook 
schreven diverse gemeenteleden gebedsintenties voor de Goede Vrijdag-dienst. 
Een bijzonder kruis, gemaakt van takken, stond op Goede Vrijdag en op Pasen 
in de kerk; het verwees naar de levensboom: door lijden, sterven en opstanding 
heen brengt de Heer nieuw leven: de aarde komt tot bloei. De muziek van het 
Stabat Mater van Pergolesi werd prachtig vertolkt door Trudi, Feike en Johan. 
Een bijzonder woord van dank voor de cantor en de musici, voor de lectoren en 
voor Arrie v.d.Vliet die op voortreffelijke manier voor beeld en geluid zorgde! Fijn 
en goed om zo samen als kleine gemeente bij te dragen aan inspirerende Stille 
Week-vieringen! 
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Terugblik Pasen  
Onze kerk was op Paasmorgen prachtig versierd door Trudi Boele met witte 
bloemen en bloemstukken. Wit, de kleur van de opstanding. Aan het begin van 
de dienst werd de paaskaars binnengedragen. We mochten allemaal delen in 
het licht. Ook de kijkers thuis. Ook de 
kroonluchter met echte kaarsen, vooraan in de 
kerk, werd aangestoken. We hoorden het paas-
evangelie en luisterden naar prachtige 
paasliederen door het koortje en paasmuziek op 
het orgel. Bij de zegen werden we opgeroepen 
om het licht met ons mee de wereld in te nemen, 
want: De Heer is waarlijk verrezen! Omdat er 
diverse positieve reacties kwamen op mijn 
verkondiging, plaats ik deze hieronder. 
 

Preek van Eerste Paasdag 
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
Maria wordt in het paasevangelie wakker geroepen door de opgestane, wakker 
geroepen uit de vervreemding waarin ze terecht is gekomen. Al het vertrouwde 
is haar afgenomen, niets is meer gewoon, normaal. Met het verlies van haar 
Heer herkent zij niets meer terug, herkent zij haar wereld niet meer terug. 
Herkent zij zichzelf niet meer terug. De opgestane roept haar wakker. Een 
herkenbaar verhaal voor ons vandaag. Ook wij zijn in een wereld terecht 
gekomen waarin alles anders is, waarin wordt gesproken over een nieuw 
normaal, maar zo voelt het voor ons niet, nu we zo op afstand moeten blijven 
van elkaar, en door Corona alles er zo anders uit ziet. De opgestane roept Maria 
wakker en noemt haar naam, daarmee zegt Hij: ik ben er voor je, net als 
voorheen. Ik ben nog steeds dezelfde. Ook vandaag roept de opgestane ons 
wakker, hij noemt ook onze naam en zegt tegen ons: Ik ben er nog steeds voor 
jou, ook al herken je deze wereld niet meer, herken je jezelf misschien soms 
niet. Ik ben er, anders, maar nog steeds dezelfde. 
 

Het evangelie van Johannes is een prachtig en teder verhaal. Maria gaat in het 
donker vroeg in de morgen op weg. De avondklok is net voorbij, zou je kunnen 
zeggen, maar je kunt je voorstellen dat ze uit angst voor de vervolgers het liefst 
in het donker over straat gaat, zodat ze niet gezien wordt. De angst van Maria en 
de vrienden van Jezus moet groot zijn na de kruisiging van Jezus. In de late 
nacht kan Maria zich veilig wanen.  
Maar bij het graf aangekomen schrikt ze van de aanblik: het graf is open en 
meteen denkt ze aan grafroof. Iemand, mensen zijn het graf binnengegaan.. 
hebben haar Heer meegenomen. Ze zet het op een rennen. Naar Petrus en 
Johannes. En als die Maria's verhaal horen beginnen ze ook te rennen, naar het 
graf... de een nog sneller dan de ander... die haast, het doet denken aan de 
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haast van het politieke nieuws deze week, het ene na het andere bericht 
tuimelde over elkaar heen. Conclusies buitelden over elkaar heen. Maria ziet dat 
de steen is afgewenteld en concludeert dat Jezus' lichaam is weggehaald. In dat 
verhaal blijft ze zitten gedurende het hele Bijbelgedeelte, tot Jezus haar uit haar 
voorbarige conclusie bevrijdt. 
 

Dat wat we denken te zien is niet altijd de waarheid. Soms hebben we het nodig 
een paar keer opnieuw te kijken, ons echt om te keren, dan zien we pas echt... 
Ook in de politiek worden soms voorbarige conclusies getrokken. Ik denk ook 
aan de snelheid waarmee op Social Media een oordeel wordt gegeven over een 
ander; snelle conclusies op basis van soms een enkel gerucht, soms een foto. 
Maria kijkt vluchtig naar de situatie en snelt naar een conclusie: iemand heeft 
haar Heer weggehaald. ´Het was nog donker´ vertelt de evangelist, en met deze 
opmerking lijkt hij ook te vertellen dat Maria nog in het duister tast.... Het licht van 
Paasmorgen moet nog opgaan over haar denken en haar kijk op dingen. 
De haast waarmee Johannes en Petrus naar het graf snellen verraadt hun 
betrokkenheid maar is ook in groot contrast met de rust van het rotsgraf. Daar in 
het graf is geen enkel teken van haast te vinden. Geen doeken her en der op de 
grond, maar netjes opgevouwen op de plek waar het lichaam van Jezus lag en 
de doek die om Jezus' hoofd had gezeten lag op een andere plek, ook netjes 
opgerold. Maar Petrus en Johannes kunnen niet anders dan de conclusies van 
Maria onderschrijven: iemand heeft het lichaam van hun Heer meegenomen. Je 
kunt je hun radeloosheid voorstellen. Eerst hebben de vervolgers hun Heer 
gekruisigd en nu ook nog hun Heer meegenomen uit het graf. Is dan niets heilig? 
Is hij zelfs in het graf niet veilig voor de handen van zijn vervolgers? Petrus en 
Johannes gaan weer terug naar huis. Het huis waar ze met de vrienden van 
Jezus verblijven. Terug in de vriendenkring moet het bericht zijn ingeslagen als 
een bom. Zelfs in de dood laten ze hun Heer niet met rust. Is er dan zelfs geen 
respect voor de doden meer?  
 

In tegenstelling tot Petrus en Johannes blijft Maria bij het graf. Ze gaat niet terug 
naar huis. Ze blijft in de graftuin. Waarom? Misschien weet Maria het zelf ook 
niet. Iets of iemand houdt haar vast op deze plek. Alsof het verhaal nog niet klaar 
is. Er is nog een vervolg. Misschien heb jij, u dat ook wel eens: je hebt met 
iemand gesproken en het gesprek lijkt afgerond, je doet je jas aan om weg te 
gaan, en dan gebeurt ineens iets onverwachts, de ander opent ineens zijn hart. 
Ineens ontmoet je elkaar werkelijk van hart tot hart. Zo is het ook voor Maria. Ze 
had rondgekeken en leek zeker te weten wat er gebeurd was.  Maar iets houdt 
haar vast daar bij het graf. Door verdriet overmand huilt ze. Maar ze is niet alleen 
in haar verdriet: twee mannen, engelen zitten op de plek waar Jezus gelegen 
heeft. Ze vragen hoe het met haar gaat, waarom ze huilt. Maria lijkt er niet eens 
van op te kijken, dat ze twee engelen ziet zitten en hoort praten. Als troosters 
komen ze op haar weg om haar bij te staan. Ze kan haar verhaal doen. Haar 
verdriet delen. Ze is niet alleen. 
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Ook in ander opzicht is ze niet alleen. Al beseft zij dat nog niet.  Als ze zich van 
het graf omkeert ziet ze een gestalte, een man. Ze denkt dat het de tuinman van 
de begraafplaats is. De man spreekt haar aan: 'Vrouw, waarom huil je? Wie zoek 
je?' Zo kan het ook in ons leven soms zijn dat we de levende Heer ontmoeten 
zonder dat we het doorhebben. Soms zien we iets van de opgestane Heer in 
mensen die er voor ons zijn. Mensen die erbij blijven als het moeilijk is.  Zo komt 
de Heer mensen  vandaag ook tegemoet en vraagt: Wat leeft er in je? Wat houdt 
je bezig? Wat zijn je zorgen, wat doet je zeer? Hij komt ons tegemoet. We staan 
niet alleen.  
Maria zegt tegen de tuinman: ´Als u hem hebt weggehaald, zeg me dan waar u 
hem hebt neergelegd.´ Dan noemt Jezus haar naam: ´Maria!´ En zo roept hij 
haar als het ware wakker uit haar verdriet, uit haar twijfel en verblinding. Ze mag 
weer helemaal zichzelf worden, als Jezus haar naam roept, want Hij kent haar 
ten diepste, weet wie zij in wezen is. Opnieuw keert Maria zich om en dan gaan 
haar ogen open en ziet zij dat de Heer leeft. Rabboeni zegt ze, dat betekent: 
mijn rabbi! 
 

Twee keer keert Maria zich om, vertelt het Johannes-evangelie: een dubbele 
ommekeer; ook worden in dit Bijbelgedeelte drie Griekse woorden voor zien 
gebruikt: kijken, aanschouwen en doorzien, om zo te benadrukken dat Maria's 
ogen eerst nog bevangen zijn door het donker van de nacht, het donker van 
verdriet. En pas in tweede, derde instantie valt er nieuw licht in haar ogen, het 
licht van Pasen, het licht van de opgestane Heer. Zo kan het ook voor ons zijn. 
Om iets te gaan begrijpen van de opstanding in ons leven is het nodig dat we 
ons omkeren en dat we van oppervlakkig kijken en oordelen komen tot een 
gedegen kijken en verstaan. Het snelle oordeel loslaten, dat soms tot voorbarige 
conclusies leidt en ons leven en deze wereld gaan verstaan in het licht van 
Pasen, opstanding, vergeving, een nieuw begin, een nieuw leven. Met ogen 
kijken die kunnen verwonderen. Niet buiten God om rekenen. Met open blik, met 
hoop naar je eigen leven en naar de wereld kijken. Verder kijken dan alleen de 
menselijke mogelijkheden. 
 

Maria zou Jezus het liefste willen omhelzen, vastpakken en nooit meer loslaten, 
zo blij is ze dat ze haar rabbi weer terugziet. Jezus leest haar gedachten en zegt: 
'Houd me niet vast.' Hoe moeilijk en onbegrijpelijk moet dat geweest zijn voor 
Maria. Ze had haar Heer net teruggevonden en nu moest ze Hem alweer 
loslaten. ´Blijf op afstand´, het doet in onze Coronatijd haast bekend aan. ´Houd 
anderhalve meter afstand. Komt niet te dichtbij. Geen handen geven.´ Hoe 
moeilijk is dat en blijft dat. Het staat haaks op ons verlangen naar nabijheid, een 
arm om je heen, een zoen op je wang, een hand op je schouder. Waarom zegt 
Jezus tegen Maria: ´Houd me niet vast´?  Zodat Maria begrijpt dat er iets 
veranderd is, dat Hij is opgestaan? Hij is nog dezelfde maar in een ander 
lichaam, het lichaam van de Opstanding. Ze mag niet vasthouden aan hoe Hij 
was. Ze mag zich niet aan Hem vastklampen. Hij moet gaan naar zijn God en 
Vader.  
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Herkenbaar kan het ook voor ons vandaag zijn, dat je je zou willen vastklampen, 
verankeren aan iets of iemand die je veiligheid en hoop biedt. Iemand die zicht 
op Gods liefde en vergeving geeft. Maar Maria mag stap voor stap gaan 
verstaan dat Jezus op een andere manier nog steeds bij de mensen is, als de 
opgestane Heer. De Opgestane roept haar wakker en noemt haar naam. 
Daarmee zegt Hij: ´ik ben er voor je´, net als voorheen. Ik ben nog steeds 
dezelfde. Ook in deze tijd, vandaag, roept de Opgestane ons wakker, Hij komt 
ons tegemoet in het donker, Hij roept onze naam, roept ons wakker uit 
verblinding en vervreemding, om weer helemaal samen te gaan vallen met de 
mens die we ten diepste zijn. Hij noemt ook onze naam en zegt tegen ons: ´Ik 
ben er nog steeds voor jou, ook al herken je deze wereld niet meer, herken je 
jezelf misschien soms niet. Ik ben er, anders maar nog steeds dezelfde. Ga maar 
op weg, met hoop en vertrouwen.´ Het licht van Pasen geeft nieuwe kansen op 
hoop, kansen om je te verwonderen, kansen om te danken voor alle goede 
gaven. 
Amen 

4 mei-dienst 
4 mei is traditioneel de dag van dodenherdenking. We gedenken dan alle 
Nederlanders die gevallen zijn voor onze vrijheid in de tweede wereldoorlog tot 
op vandaag. Het is goed om elk jaar weer stil te staan bij het kostbare geschenk 
van vrijheid. En ons te binnen te brengen, dat vrijheid nooit vanzelf spreekt, maar 
vraagt om keuzes, zowel persoonlijk als op nationaal niveau. Verdraagzaamheid 
voor wie anders zijn of denken, ligt aan de basis van onze vrijheid, steeds weer.  
Voorlopig kunnen er nog geen kerkdiensten met bezoekers gehouden worden. 
Dat betekent dat we ook dit jaar net als vorig jaar op 4 mei niet naar de kerk 
kunnen. Wel zal net als vorig jaar een online 4mei-dienst worden voorbereid 
door de voorgangers in de burgerlijke gemeente Montferland. Via onze site 
ontvangt u vlak voor 4 mei een link naar de dienst.  

Jeugdkerk 
Een aantal keer is de jeugdkerk dit seizoen bij elkaar geweest. Vanwege de 
Corona-maatregels stellen we de bijeenkomsten nu even uit, tot het moment dat 
er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. We hebben enige hoop dat dit 
eind mei, begin juni weer mogelijk is. 

Jongvolwassenenkring 
Deze kring is er voor de leeftijd van ongeveer 20-35 jaar. Al een aantal keer zijn 
we dit seizoen ´bij elkaar´ geweest, twee keer voor een wandeling en één keer 
voor een online bijeenkomst. We hopen elkaar spoedig weer te ontmoeten. 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 

Perspectief 
Zoals u weet houden we op dit moment nog steeds online diensten. Inmiddels 
gelukkig weer met zangers in de kerk gecombineerd met de lector, orgelspel en 
opnames. Op het moment van dit schrijven zitten we midden in de derde golf van 
de Corona pandemie. Vooruit kijkend is de verwachting dat de piek in april ligt, 
begin of midden dat is nog niet duidelijk, zodat besmettingen in mei naar 
verwachting zullen afnemen. Zodoende hopen we eind mei weer met een 
beperkt aantal mensen samen te kunnen komen. Het zou mooi zijn als dat met 
Pinksteren is. Dat is het perspectief dat we voor ons zien. Fijn dat we zien en 
horen dat omzien naar elkaar  door met elkaar te bellen, een kaartje of mail te 
sturen of anderszins door velen van u gedaan wordt. Dit omzien naar elkaar 
helpt om deze periode goed door te komen.  
Ondanks dat we in derde golf zitten, zien we nu al dat het aantal mensen dat 
overlijdt aan Corona sterk afneemt als gevolg van de vaccinaties. Dit gegeven en 
wetende dat de meeste mensen eind juni (deels) gevaccineerd zijn, biedt het 
perspectief rond de zomer weer in de kerkzaal te kunnen zitten zonder 
bijzondere maatregelen. Tegen die tijd zullen we ook een besluit over het 
koffiedrinken na de dienst nemen. Nog iets verder vooruitkijkend hopen we dat 
een startzondag in september weer gewoon plaats kan vinden.  
 

Totdat we gezamenlijk aan de Torenstraat bijeen kunnen komen zullen we de 
diensten nog online houden. Ik ervaar het als een geschenk dat we zowel de 
mogelijkheden hebben qua apparatuur als gemeenteleden die dit mogelijk 
maken. Hun inzet is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd.  
Het moment van schrijven valt in de stille week. Deze diensten zijn in Liemers 
verband georganiseerd. Onze eigen predikant heeft in deze diensten een 
duidelijke en stimulerende bijdrage en heeft inmiddels prima contacten met haar 
collega’s in de Liemers. Dit is met het oog op de samenwerking belangrijk. 
Helaas zijn de besprekingen in moderamen verband over de samenwerking in 
de Liemers vanwege Corona uitgesteld wat uiteraard vertraging veroorzaakt. 
Hopelijk kunnen we de draad weer snel oppakken.  
 

Op weg naar Pasen. Het feest dat 
perspectief biedt in donkere tijden. Er is 
iemand die de kruisweg geheel is gegaan. 
Die de beker helemaal heeft leeg 
gedronken. Die ons heeft laten zien dat je 
altijd opnieuw kan beginnen en dat geeft 
vrijheid die ver boven de vrijheid van 
gevaccineerd zijn uitgaat. Wat geeft dat 
een perspectief! 
 

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Verkoop woning Torenstraat 8 
Na plaatsing van de woning op Funda hadden zich binnen een uur al 22 kijkers 
gemeld. Daarna is nog wel een reservelijst aangemaakt. Projectontwikkelaars en 
investeerders zijn hierbij uitgesloten, zoals eerder vermeld in Samen. Van deze 
22 kijkers hebben uiteindelijk 6 een bod uitgebracht. Het hoogste bod lag ruim 
15% hoger dan de vraagprijs en dit zonder enig voorbehoud. Dit betekent dat wij 
de woning hebben gegund aan een van oorsprong uit Didam komend en nu 
terugkerend echtpaar. Zij zullen de woning na een grondige verbouwing zelf 
betrekken, waarbij de lichte achterkamer waarschijnlijk zal worden ingericht als 
werkatelier.  
 
Ook de makelaar was verrast met de snelle 
verkoop en de uiteindelijke opbrengst. De gehele 
verkoop heeft vanaf het eerste contact met de 
makelaar amper 3 weken geduurd, het CvK is 
zeer tevreden met de snelheid en de opbrengst 
voor onze gemeente. 

Marijn de Kroon 

Begraafplaats 
 

De oprit van de begraafplaats is opgeknapt. De 
ondergrond is aangepast en er is een nieuwe 
grindlaag aangebracht.  
 
Dit alles werd mogelijk gemaakt door een gift uit de 
nalatenschap van een lid van onze kerk. Zijn wens 
was  dat het aanzien van de begraafplaats verbeterd 
zou worden. Door deze schenking kon zijn wens in 
vervulling gaan. 
 
Het College van Kerkrentmeesters dankt nogmaals 
de nabestaanden. 
 

Gijs Blom 
 

Werkgroep Collecten 
 
De PKN kerken geven financiële steun aan vele projecten, Wereldwijd en in 
Nederland. Juist in deze 'coronatijd' is die ondersteuning voor heel veel mensen 
van levensbelang.  
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U kunt uw bijdrage geven via de Givt App, of overmaken op 
bankrekeningnummer: 
NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te Didam, met 
vermelding van het collectedoel. 

Collecten in de periode 18 april t/m 30 mei 
 
18 april  1 Werk in eigen gemeente 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
25 april  1 Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
02 mei  1 PKN – Jong Protestant 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
09 mei  1 Kerk in Actie – Noodhulp 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
13 mei  1 Algemeen diaconaal werk 
Hemelvaart 2 Werk in eigen gemeente 
 
16 mei  1 Kledingbank Montferland 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
23 mei  1 Kerk in Actie- Zending 
Pinksteren 2 Werk in eigen gemeente 
 
30 mei  1 PKN – Jong Protestant 
   2 Werk in eigen gemeente 

Toelichting bij de landelijke collecten 
 

25 april 2021: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Ze 
hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is 
meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De 
Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. 
Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de 
talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en 
hun veerkracht versterken. 
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2 mei 2021: PKN - Jong Protestant 
Kerk als thuisplek voor jongeren 
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten 
zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en 
jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. 
Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die 
eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en 
veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 

9 mei 2021: Kerk in Actie – Noodhulp 
Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen  
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter 
moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze 
regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder 
andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn 
ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 

23 mei 2021: Kerk in Actie – Zending 
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor 
lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen 
lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot 
bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een 
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. 
Zo kan de hele familie bijbellezen! 

30 mei 2021: PKN - Jong Protestant 
Jong in Actie: kennismaken met diaconaat 
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een 
samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren 
kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze 
ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken 
van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten 
handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. 

Opbrengst collecten in februari 2021 
 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat:   €        38,50 
Kerk in Actie – Noodhulp:     €        35,50 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana: €      211,00 
Werk in eigen gemeente:     €        87,00 
Voor de Diaconie en het CvK:    €        80,00 
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Opbrengst collecten in maart 2021 
 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana: €     196,00  
Werk in eigen gemeente:     €       54,00 

Wim Kooijman 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2021 
De laatste twee weken van januari stonden in het teken van 'Actie Kerkbalans'. 
Tot en met 1 april is een totaal bedrag toegezegd van € 36.814,-- . Hartelijk dank 
daarvoor. 
 
Wilt u alstublieft controleren of u uw toezeggingsformulier heeft opgestuurd? 
U kunt daarvoor de gefrankeerde antwoordenvelop gebruiken. 
 
In onderstaande tabel ziet u de ontwikkeling van toezeggingen en bijdragen 
vanaf 2016. 

Solidariteitskas 2021 
Van gemeenten voor gemeenten 
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, 
maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas 
aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk. 

KERKBALANS 2016 – 2021

Jaar Toezeggers Gevers

aantal bedrag per toez. aantal bedrag per gever

2021 179 36.814 206

2020 208 37.669 181 195 38.340 197

2019 230 38.910 169 212 39.097 184

2018 242 40.996 169 224 40.593 181

2017 239 40.061 168 229 40.859 178

2016 240 40.144 167 223 40.242 180
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De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen 
en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. 
PKN-gemeenten uit het hele land dragen bij aan dit fonds. 
  
In mei wordt bij alle gemeenteleden een envelop bezorgd met het verzoek om 
een bijdrage van €10,-- te geven aan de Solidariteitskas. 

Wim Kooijman 
 

College van Diakenen & Kerk in Actie 
 

Collecte voor de kledingbank Montferland 
 
Op 16 mei is de collecte bestemd voor de Kledingbank Montferland. 
Vorig jaar was de Kledingbank vanwege Corona een paar maanden gesloten. Dit 
gaf het bestuur de mogelijkheid om een nieuwe locatie in te richten, omdat de 
huur van de oude “winkel” opgezegd werd. 
De nieuwe winkel is sinds begin dit jaar gevestigd aan de Lichtenhorststraat 13 
in Didam. (Dit is rechts van de HUBO, achter Roosendaal Interieurbouw). 
Begin maart was weer de eerste innamedag na de lock-down en het was 
duidelijk dat veel mensen hun kleding bewaard hadden afgelopen winter. Er is 
prachtige kleding ingeleverd, soms met de prijskaartjes er nog aan. 
 
In het nieuwe pand is voldoende ruimte om dames-, heren-, en kinderkleding 
apart en overzichtelijk bij elkaar te hangen. Zowel aan de dames- als aan de 
herenkant is er een paskamer. Er kan nu ook coronaproof kleding worden 
gesorteerd.  
 
De Kledingbank blijft rekening houden met Corona en is intussen wel 
mondjesmaat begonnen met het aankleden van cliënten. 
Voorlopig is de Kledingbank alleen op de 1e zaterdag van de maand geopend 
voor het brengen van kleding tussen 10.00 – 12.00 uur. 
 
Voor het nieuwe pand moet ook huur betaald worden zodat er financiële 
middelen nodig zijn om het werk te kunnen voortzetten. 
Draagt u de Kledingbank een warm hart toe? Maak uw bijdrage op 16 mei over 
via GIVT of rechtstreeks naar de Diaconie PKN Didam, bankrekening 
NL55 RABO 0111 1037 38 o.v.v. Kledingbank. 
 
De cliënten van de Kledingbank zullen u dankbaar zijn. 

Nees Biemond 
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Viering in de Poort van Diem 
 
Op de zaterdag voor Pasen is er een viering gehouden in de Poort van Diem 
voor zeven leden van onze gemeente, die daar wonen. Er werd voorgegaan 
door ds. Rosemarie van der Hucht. Het was een mooie viering, die positief 
ontvangen is. Misschien dat we in de toekomst nog eens een viering kunnen 
houden. 
             Nel Blom 
  

Pionieren in de Liemers 
 
In onze kerkelijke regio, Protestants Liemers, zijn we met mooie 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. Dit kan in de vorm van 

naar de kerk gaan zijn, maar ook 
in andere activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld; Een filmavond, een 
borrel, een BBQ, een weekend op 
kamp gaan. Waarbij we in elk van 
deze activiteiten een stukje 

zingeving verwerken, om zo mensen een beetje (anders) kennis te laten maken 
met geloof en het wat ongedwongener te laten zijn. 
 
O.l.v. start-pioniersbegeleider Jaap van der Giessen, van 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? 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. 
 
De afdeling Pionieren van het landelijk dienstencentrum valt onder ‘Missionair 
werk’. Het is een zoektocht naar het delen van ons christelijk geloof met wie we 
nu amper ontmoeten. Bijvoorbeeld de 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. 
 
Er wordt nu samenwerking gezocht bij bestaande initiatieven zoals andere 
pioniersprojecten Komdersuut (Angerlo) en Slangenburg (Doetinchem) en tuin 
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Blij (Groessen). We zijn nu in de fase van peilen bij de middengroep, waaraan 
behoefte is op het gebied van zingeving, bezinning en verbinding. 
 
Ds. Jolande van Baardewijk uit Duiven fungeert als contactpunt. Vragen en 
interesse zijn zeer welkom via e-mail: dominee@pkn-duiven.nl. 
 
We houden jullie graag op de hoogte van waar we mee bezig gaan/zijn. 
 
 

Bart Schlief 

Van het Oranjecomite 

Koningsdag 2021 
Dit jaar kunnen we als Oranjecomite-Didam helaas geen festiviteiten ten 
behoeve van Koningsdag organiseren. We konden altijd terecht in Waverlo van 
Meulenvelden waar we Koningsdag konden vieren samen met de bewoners van 
Meulenvelden. 
 
Dit is om twee redenen helaas voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren, 
niet meer mogelijk. We kunnen dit jaar niet bij elkaar komen i.v.m. de Covid-19 
maatregelen. Het kan echter in de komende jaren daar ook niet meer 
plaatsvinden i.v.m. het feit dat de bibliotheek in de hal van Waverlo wordt 
gevestigd. Hierdoor kunnen er geen activiteiten meer plaatsvinden en zal naar 
een andere gelegenheid moeten worden uitgeweken of we zullen deze 
activiteiten moeten staken. Wij staan uiteraard open voor alternatieven. 
  

Dodenherdenking/Bevrijdingsdag 2021 
Voor wat betreft Dodenherdenking en de Bevrijdingsfestiviteiten dit jaar, willen 
we u er eveneens op wijzen dat Covid-19 hierop van grote invloed is. 
Het Oranjecomité Didam hield altijd een herdenkingsceremonie in de hal van 
Waverlo in Meulenvelden. Vervolgens werd er een ceremonie gehouden bij het 
Monument van de Gevallenen op het Lieve Vrouweplein in het centrum van 
Didam. 
 
Helaas kunnen en mogen we dit jaar opnieuw niet als gemeente samenkomen.  
Er wordt echter wel een ceremonie gehouden verzorgd door de gezamenlijke 
Kerken van Montferland of ds. Rosemarie van der Hucht. Afspraken hierover 
worden in de komende week definitief gemaakt. De ceremonie zal plaats hebben 
in de Protestantse Kerk aan de Torenstraat in Didam. Deze ceremonie zal op  
4 mei 2021 vanaf 18.00 uur te zien zijn op het You Tube kanaal van de PKN 
Gemeente Didam. 
 

mailto:dominee@pkn-duiven.nl
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We herdachten vorig jaar 75 jaar vrijheid en er zouden meerdere festiviteiten 
plaatsvinden. Echter door Covid-19 is dit helaas niet doorgegaan. Ook dit jaar is 
het dus (nog) allemaal anders maar we kunnen er samen toch een 
gedenkwaardig moment van maken. 
 
Het jaarthema van het Nationale 4 en 5 mei comité dit jaar is ‘Het fundament van 
vrijheid’ waarop door Daan Rovers een overdenking is geschreven. Daan 
Roovers is Denker des Vaderlands en is een Nederlandse filosofe en docent 
Publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Dit document kunt u vinden onder de volgende link: 
https://www.4en5mei.nl/media/documenten/jaarthema_2021.pdf. 
In verband met de werkzaamheden ten behoeve van het Centrumplan in Didam 
is het Monument van de Gevallenen tijdelijk verplaatst naar de Raadhuisstraat, 
tussen het dienstencentrum van de Gabriëlparochie en het Albertusgebouw. 
Volgend jaar staat het monument op een nieuwe en permanente plaats in het 
centrum van Didam. 
 
E-mail adres voor vragen en informatie: info@oranjecomitedidam.nl  
 

Pieter Jan van den Berg 
 

Woord uit de Achterhoek  

Verwondering 
‘Komt, verwondert u hier mensen,’ zo zingt een oud kerstlied. Mooi! Bij het 
kerstverhaal gaat het al om 
verwondering. En dan niet om al het 
mooie in het leven, het nieuwe leven, 
de schoonheid van de natuur. 
Natuurlijk ontroert dat, is dat prachtig, 
word je er stil van.  
Maar onze Bijbelse liederen zijn toch 
wat robuuster. Het steekt een laagje 
dieper. Het zingt een toontje lager. Of 
is het nou juist een toontje hoger, bij 
verwondering? 
 
‘Komt’ verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint.’ 
Dat roept verwondering op, daar zijn we ondersteboven van. Verwondering 
omdat we paf staan, omdat onze goede God van ons houdt. Wij zijn Gods liefste 
mensen. 
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Wie leeft van de verwondering, staat stil bij al het niet vanzelfsprekende. Kijkt 
verder dan eigen neus lang, eigen verstand groot is en weet meer dan eigen-
wijs. Leven van verwondering maakt ruim baan voor blijdschap, huppelen, 
genieten. Leven en laten leven, dankbaar samenleven.  
 
Dat kunnen we dus ook leren: leven van de verwondering, zo zingt een ander 
lied uit ons liedboek. ‘Wij zullen leren leven van de verwondering.’ Zo leren te 
leven, geloven, dat we vol verwondering zien dat dit leven, deze aarde - zelfs dat 
meest basale: de adem in en uit - dat alles is een geintje van God. Dat alles is 
genade van God. 
 
Wij leven immers, tot onze verwondering en ons geluk, van Gods geduld, Zijn 
lankmoedigheid. Lang van gemoed. Onze God heeft geen kort lontje. We 
worden niet afgerekend op wat onze tekorten zijn.  
 
Maar we worden geroepen verwonderd te leven, omdat de Allerhoogste zelf ons 
al het goede wil aanrekenen. Wow! Wat een goede God hebben wij! Je snapt 
gewoon niet, dat niet iedereen daar verwonderd over is. 
 
Reageren? Mail naar: ehw.stam@lambertikerk.nl 
 

WilfrieDa Stam 
Predikant Lambertikerk, Zelhem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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 Personalia 

 

Overleden 
• 28 februari 2021 Dhr. H. van den Dool,                    Hunneveldweg   12 
• 17 maart 2021   Mevr. T. van Zweden-Jansen,       Tesma 57 

 

Gevestigd 
• Mevr. S . Kuster,    Ravenstraat 3 
• Dhr. G. te Selle,     Nieuwe Meursweg 12  

• Mevr. L. Jacobs,    Steenstraat 23                             
 

Verhuisd 
• Dhr. G.J. Slettering,   van Hooiberg 10  naar Bosstraat 57 
• Mevr. S. Dorrepaal,  van Turnstraat 14, naar Koolmeesstraat 9 

• Fam. J. de Jongh-Dolsma,  van Hooiberg 12, naar Kerkwijkweg 3c  
 

Vertrokken 
• Naar Utrecht:  Mevr. A. Groefsema, de Plataan 163 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 25 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Activiteiten in en om de kerk 
Jeugdgroep Tijdens de dienst gaan de jongeren naar het kerkhuis 

en hebben dan hun eigen verhaal 

Wanneer zondag, tijdens de dienst,  

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  

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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