
 

SAMEN 
Informatiebulletin Protestantse gemeente te Didam 

46e jaargang - nummer 4 – 6 juni 2021 



2 

COLOFON  
 

Protestantse gemeente te Didam www.pkn-didam.nl  info@pkn-didam.nl  
kerkgebouw  Torenstraat 10 
postadres  postbus 82,  6940 BB  Didam 
 
beheer & verhuur 
 G. Blom Zonnebloemstraat 6 6942 WX T. 0612466595 beheerder@pkn-didam.nl 
 

Kerkenraad: 
predikant mw. R. van der Hucht Bachstraat 12, Zevenaar 6904 HP T. 848717   dominee@pkn-didam.nl 
voorzitter J. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 johanboelee@hotmail.nl 
scriba mw. J. Dienske Zuiderlaan 45a Zevenaar 6905 AD T. 525884 kerkenraad@pkn-didam.nl 
Tevens adres voor toezending overlijdensberichten. 
 

Eredienst: 
voorzitter  J. de Jongh Kerkwijkweg 3c 6942 ND    eredienst@pkn-didam.nl 
cantor mw. G. Boelee Lange Klauwenhof 10 6942 HZ T. 220136 gboelee@hotmail.com  
organist R. Zandbergen Manhorstweg 14 6941 RK T. 223429 rolf.zandbergen@planet.nl  
kinderkerk mw. D.G.C. Wenting Doesburgseweg 5 6941 SJ T. 221347 kinderkerk@pkn-didam.nl  
 

Pastoraat: 
voorzitter A. van der Vliet Heeghstraat 62D 6942 PG  T. 227994 pastoraat@pkn-didam.nl 
 

Diaconaat: 
voorzitter J.J. Wes De Schutterije 28 6942 BH T. 227456    
secretaris mw. N. Biemond Haverveld 12  6942 ME T. 223687 diaconie@pkn-didam.nl 
kerk in actie mw. A. Makkinga Den Heuvel 114, Velp 6881 VH T. 026 2136980  antoinette.makboa@ziggo.nl 
rekeningnr.  NL55 RABO 0111 1037 38 
 

Financiën & Beheer: 
voorzitter mw. J. de Lange Zuivelstraat 23 6942 DP  T. 0647867075 kerkrentmeesters@pkn-didam.nl  
ledenadm. A. Folmer Kerkeveldstraat 23 6942 DH T. 225961 ledenadministratie@pkn-didam.nl 
rekeningnr. NL41 RABO 0111 1014 68 
 

Oecumene: 
contactpers. mw. G.H. Ros-Mullink Lieve Vrouweplein 3c 6942 BP T. 0620187939 oecumene@pkn-didam.nl 
 

Publiciteit: 
redac.Samen D.J. Schep Karrewiel 10 6942 LK T. 228651 publiciteit@pkn-didam.nl  
rekeningnr.  NL41 RABO 0111 1014 68 van de Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van SAMEN 
 

Autodienstregeling:   T. 0620187939 
 

 
 
Wat te doen bij 
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Voorwoord 

 

De pluriforme samenleving 
 

Gij hebt ons doen dromen 
van een veelkleurige gemeenschap 
van volkeren, van mensen, 
waarin allen tot hun recht komen 
en wij elkaar verrijken; 
wek ons op, God, 
dat wij die droom verwerkelijken, 
niet met grootse woorden, 
maar met nuchtere daden: 
muren slechten, 
grenzen doorbreken, 
kloven overbruggen, 
vooroordelen uit de weg ruimen, 
vrees voor vreemden overwinnen, 
en dit alles te beginnen bij onszelf. 

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



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 6 juni t/m zondag 11 juli 2021 

 

 

d mm jjjj - ..zondag 
10.00 uur :  

 

 

 

06 juni – 1e na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Samen in actie tegen Corona 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Rechters 12:1-6, Marcus 3:20-35 
 

13 juni – 2e na Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. J. Ruiterkamp, Vorden 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Ezechiël 17:22-24, Marcus 4:26-34 
 

20 juni – 1e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, 

Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Job 30:15-26, 38:1, Marcus 4:35-41 
 

 

Naar de kerk? 
 

Aanmelden kan tot zaterdag 12.00 uur, 

bij voorkeur via het online formulier op www.pkn-didam.nl,  

of telefonisch door op de voicemail van 

06 2245 2984 uw naam in te spreken en het aantal 

personen waarmee u komt. 
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27 juni – 2e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : Lammie Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 3:25-4:6, Marcus 5:22-43 
 

04 juli – 3e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Datema, Varsseveld 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief  
Lezingen : Ezechiël 2:1-7, Marcus 6:1-6 
 

11 juli – 4e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 52:1-6, Marcus 6:6b-13 
 

 Van de predikant 

Kerkdiensten 
• Zondag 27 juni lezen we uit Marcus 5:22-43; een verhaal van een genezing 

en een opwekking. Terwijl Jezus onderweg is naar het huis van Jaïrus, die 
een zieke dochter heeft, is er in de menigte rond Jezus een zieke vrouw, die 
genezing zoekt bij Jezus.  Jezus geneest de vrouw en wekt het meisje, dat al 
gestorven is, tot leven. Kernwoord in dit evangeliegedeelte is: ´Jezus zei 
tegen het kind: ´Meisje, sta op!´ Deze woorden kunnen vandaag ook mensen 
inspireren om op te staan uit verdriet en passiviteit en te gaan leven.  
Deze zondag zal Gijs Blom aftreden als kerkrentmeester. We zijn blij dat hij 
het ambtswerk zo lang met veel inzet en trouw mocht doen! 
Na afloop van de dienst zal er een fietstocht zijn. Voor verdere informatie 
hierover zie het zomerprogramma. 
 

• Zondag 15 augustus lezen we Marcus 7:31-37, over een doofstomme man die 
door Jezus genezen wordt. Ooit zag ik de film ´Children of a lesser God´, over 



6 

de relatie tussen een horende man en een dove vrouw, die afhankelijk was 
van gebarentaal. De film opende mij de ogen ervoor hoe anders de wereld is 
voor wie volledig doof is. Marcus vertelt over de genezing van een 
doofstomme en legt daarbij de nadruk op de reactie van de omstanders: ze 
kunnen hun mond niet houden en vertellen het goede nieuws over Jezus 
verder. Het kan niet geheim blijven wat Jezus doet: ´Zelfs doven laat Hij 
spreken!´ We zullen in de dienst het Onze Vader in gebarentaal bidden. 
Voorafgaande aan de dienst is er een ontbijt vanaf 8.30 uur, en na de dienst 
volgt een wandeling van ongeveer een uur. Tijdens de wandeling praten we 
met elkaar over de vraag: ´Hoe delen we het geloof met anderen? En is ons 
verhaal te ´verstaan´ voor anderen?´ Voor opgave zie het stukje over het 
zomerprogramma. 
 

• Zondag 5 september is het startzondag. Noteert u de datum vast. Later, in 
een volgende editie van SAMEN, leest u meer over de dienst en de 
activiteiten op die dag. 

  

Onze Vader in gebarentaal 
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Dauwtrappen 
Het was goed dauwtrappen op 
Hemelvaartmorgen bij de Nevelhorst, Didam, met 
aansluitend ontbijt en kerkdienst. We spraken 
onder weg over het verhaal van Hemelvaart en 
nog veel meer... 12 wandelaars deden mee en 
nog een aantal mensen sloten speciaal voor het 
ontbijt aan. Deze foto´s geven een impressie.  

 

20plus-groep 
Op 30 april hadden we een thema-wandeling met proeverij. Het weer zat tegen, 
maar wat was het gezellig en wat voelden we ons warm ontvangen op de drie 

adressen 
onderweg waar 
een proeverij 
was. We 
spraken 
onderweg over 
het thema 
´geluk´ en over 
nog veel meer… 
De wandeling 
smaakte naar 
meer! De 
volgende 

wandeling is op 5 juni. De foto´s geven een impressie van 
de wandeling op 30 april. 
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Zomerprogramma 
Wat was het goed om met Pinksteren weer samen te zijn als gemeente. Het 
begin van een periode waarin we als kerkelijke gemeente stap voor stap 
afscheid kunnen nemen van alle beperkende Corona-maatregels. We kunnen 
weer opademen en elkaar weer treffen, in een kerkdienst, maar ook bij één van 
de zomeractiviteiten, die we met kerkenraad en vrijwilligers organiseren. De 
Dauwtrap-wandeling met ontbijt op Hemelvaartsdag smaakte naar meer. 
Daarom staan deze zomer diverse activiteiten op het programma. U bent van 
harte uitgenodigd om mee te doen. U vindt ook een overzicht van deze 
activiteiten op onze website. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt kunt u 
mij of scriba Anneke Dienske bellen (06-49655492) voor informatie of opgave. 
 

• Zomeravond-wandeling met proeverij op 3 juni, start om 19.30 uur bij de kerk 
met koffie en thee, terugkomst bij de kerk tegen 21.00 uur. Opgeven bij  
ds. Rosemarie van der Hucht. 

• Fietstocht met onderweg pannenkoeken, op 27 juni, voor jong en oud. Vertrek 
vanaf de kerk om ongeveer 11.15 uur (na de kerkdienst), na koffie en thee. 
Terugkomst bij de kerk tegen 13.30 uur. Opgeven bij Anneke Dienske, scriba. 

• Bezoek-carrousel: omdat het koffiedrinken na de dienst nu nog niet mogelijk 
is, maar wel gemist wordt: Na afloop van de 4 kerkdiensten in juli kunt u bij 
iemand van onze gemeente op de koffie of zelf iemand van onze gemeente 
ontvangen. Maximaal twee bezoekers per keer.  

• Ontbijt voorafgaande aan de dienst van 15 augustus. Na de kerkdienst een 
thema-wandeling. Het ontbijt is om 8.30 uur. De wandeling, die start om 
ongeveer 11.15 uur, is een rondwandeling van ongeveer een uur die start en 
eindigt bij onze kerk. Opgeven zowel voor ontbijt als wandeling bij  
ds. Rosemarie van der Hucht. Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven.  

 
We hopen in de periode vanaf september weer te starten met activiteiten, 
kringen en avonden in ons kerkgebouw. Er ligt al een reeks plannen die we 
verder gaan uitwerken. In een volgende editie van SAMEN leest u er meer over. 
Mocht u zelf ook een leuk idee hebben voor een activiteit, avond of dergelijke, 
u kunt uw ideeën doorgeven op het volgende mailadres: doemee@pkn-didam.nl 

  

Overdenking: Niet klagen maar dragen 
´Niet klagen maar dragen…´ Met die woorden besloot mijn oma vaak haar 
verhaal, als ze vertelde over moeilijke tijden in haar leven. Ze vond dan, dat ze 
lang genoeg had stil gestaan bij wat haar was overkomen, het gemis van haar 
eerste kind, een dochtertje, dat stierf door wiegendood, de breuk van haar voet 
die nooit goed was hersteld, waardoor ze altijd pijn had, de oorlogsjaren en het 
gemis van haar zus, die naar de VS was geëmigreerd. ´Maar´, zei ze dan, ´niet 
klagen maar dragen. Ik ben niet de enige. Er zijn zoveel mensen die ook veel 



9 

hebben meegemaakt.´ Toch voelde ik als jongere van 15 jaar al aan hoe 
belangrijk het voor mijn oma was, dat ze mocht klagen. In de tijd dat ze kinderen 
kreeg, in en na de tweede wereldoorlog, was er geen tijd en ruimte voor klagen. 
Nederland moest worden opgebouwd. Later, toen haar kinderen groot waren en 
zelf een eigen gezin hadden, kreeg ze tijd. Tijd om haar leven te overdenken. En 
wat ze al die tijd niet had kunnen delen, kreeg toen de ruimte. Ze kon erover 
spreken met haar kinderen en kleinkinderen, mensen van de kerk. Haar klacht 
mocht er zijn. Het luchtte op als ze erover kon spreken. Na de traan was er weer 
ruimte voor een schaterlach, voor een grappige anekdote. 
  
In de voorbije anderhalf jaar hebben we elk op onze eigen manier moeten 
omgaan met wat het Corona-virus deed met ons dagelijkse leven, met de kerk, 
met de contacten met familie, met onze gezondheid en zoveel meer. Inmiddels  
worden de maatregels versoepeld. Maar het verhaal, dat we van binnen 
meedragen over deze tijd, dat mag er zijn. We mogen klagen; na regen, na 
verdriet kan een regenboog aan de hemel tevoorschijn komen. Er is iemand die 
hoort, Iemand die met ons oploopt. Iemand die ons draagt.  
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Rondom de kerkenraad 

Wordt het weer zoals het was? 
Dit schrijvende staan we aan de vooravond van de Pinksterdienst. Een bijzonder 
moment omdat we dan weer sinds lange tijd naar de kerk kunnen komen voor 
een zondagse dienst. Een dienst met herbevestiging van Marijn de Kroon als lid 
van het CvK, herbevestiging van Jan Wes als diaken met speciale opdracht naar 
de Classis en de Liemers en ook afscheid van Roely Talens als diaken. Met 
dankbaarheid kijken we terug op het werk dat Roely heeft gedaan in de 
afgelopen jaren voor de diaconie. Speciaal wil ik daarbij haar werk voor de 
Meulenveldendienst noemen. Deze diensten zijn helaas gestopt wegens Corona 
en door veranderingen in Meulenvelden is het maar de vraag of het weer wordt 
zoals het was. 
 
Wordt het weer zoals het was? U kent ongetwijfeld dit verlangen. Voortreffelijk 
vertolkt door Wim Sonneveld in het lied “Het dorp”. De ervaring leert ons dat 
dingen wel terugkomen maar nooit precies zoals het was. Dat betekent dat we 
voor en na Corona zullen krijgen. Voor mensen die op een kantoor werken, is de 
wijze van werken veranderd en dat zal deels zo blijven. In de kerk hebben we 
plotseling online vieringen gehad. Een mooi moment om allen te bedanken die 
dat mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder wil ik Arrie van der Vliet noemen 
die het mogelijk heeft gemaakt dat er elke week een online viering was die 
uitstekend te volgen was. En ook onze organist Rolf, de cantor Trudi en alle 
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zangers! Op deze wijze hebben velen toch een viering vanuit de vertrouwde 
vierplek kunnen bijwonen. Het heeft ons ook geleerd wat je mist als de dienst 
ingeperkt is, je de dienst niet fysiek bijwoont en als je mensen langere tijd niet 
ontmoet. Een belangrijk onderdeel in onze dienst is de zang. Wat een verschil 
als er geen zang is in de dienst! Hoe fijn is het zelf mee te kunnen zingen. En 
elkaar na afloop te kunnen ontmoeten. De eerste stap zetten we met Pinksteren 
door weer met fysieke diensten te starten. Andere stappen volgen afhankelijk 
van adviezen van de PKN en overheid. 
  

Er is meer dan alleen de wekelijkse kerkdienst. Daarom willen we een aantal 
activiteiten organiseren waar u aan mee kunt doen. Mee doen in de vorm van 
participeren, maar ook door mee te helpen het te organiseren. Gemeente zijn is 
met elkaar activiteiten doen.  
Op dit moment zijn er de volgende ideeën:  
 

• Fietstocht na de kerkdienst op zondag 27 juni,  

• Wandeling met proeverij vanaf de kerk op een 
avond in juni, 

• Koffiedaten: ontmoet de ander na de dienst 
thuis bij de koffie (juli),  

• Ontbijt voor - en thema wandeling, na de 
dienst op zondag 15 augustus. 
 

Informatie zal sowieso op onze website komen. Houd deze in de gaten. Geef u 
op om mee te helpen organiseren of deel te nemen. Hebt u ideeën voor een 
activiteit? Laat het weten. Op onze website vindt u: Doemee@PKN-Didam.nl.  
 
Met Pinksteren staan we stil bij de kracht van de geest. Die geest kan veel in 
beweging zetten. Laten we ervoor zorgen dat ramen en deuren openstaan om 
de geest te ontvangen door zelf in beweging te komen, door zelf mee te doen. 
Dat is gemeente zijn na Corona.  

Johan Boelee 
 
 
 
 
 
 

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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Gedicht 
(Dit gedicht is gebruikt bij de afsluiting van de kerkenraadsvergadering van 8 april 2021.) 

 
Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: Ik heb één hand vol klachten. Zal ik 
ze eens opnoemen? Laat maar eens horen zei de dokter. 
 

De eerste vinger is mijn verloren man.  
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 
De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen.  
De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel.  
De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel 
bekenden weggevallen zijn. 
Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. 
Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig.  
Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? 

vraagt ze.  
Graag, zegt de arts. 
De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb.  
De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is.  
De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen.  
De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en pijn.  
De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen. 
De dokter kijkt naar beide handen.  
De vrouw kijkt hem aan en zegt: Hier zijn twee handen die verdriet hebben 
gedragen, tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald.  
Ook twee handen die weten wat leven is. 
En weet u dat ik nu zo mooi vindt, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een 
gebed? Neen,” zegt de dokter. 
Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.  
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet.  
Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de 
zegeningen in.  
En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.  
Biddend breng ik mijn verdriet bij God.  
Daarna tel ik de zegeningen. 
Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in 
evenwicht.  
Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar. 
De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de 
vingers van zijn andere hand en blijft verzonken in zijn eigen gedachten zitten. 

             Via FB-pagina Jan Klaassen (Kracht in het gebed) ❤️ 

(Ingezonden door Nees Biemond) 
 

https://www.facebook.com/luvspakenburg/photos/a.464801073553200/2502252103141410/?type=3&eid=ARC1rQI1G3fP-xItC6FcOqWdOwcVRZpoiyFkgYObJWsaSntuONCb_i64W0hW-JVc9kFKFkgMScoV4ogY&__xts__%5B0%5D=68.ARDeTNmdY44p1_GF5icgydnQF-PPsI6rOeDdnrIEOvfE_7hdyZo2W8NdD0ACbh-RTVawYUcm3tsDTGBiBthXVcSXPSMefPsfN4OGw74OovvwKnbpd1X-wHVDhAU1AwK8WE1WOMXAzjCAo1dyjQZbX5sSYs-qITlHwKBxjPe-t80d7VSGMvoTS_6gjhivqBG5HzlVP5pxk8sy2aw_DlyHhxv6XJduCTAubHZehabn0J9vKb0NrPYQMRjsVA4v5q_ANqKnzwW0AHOE8leyLPv6jwTUSazyKOLqMlbCr8K3YdweK8nFQNV0Rmds1rn4-HD1UDwDvTYuZWQCbUWzG_aPvecdWfiFRArZrvzODZszkxTf9F72hgz1UpY&__tn__=EHH-R
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College van kerkrentmeesters 

Beeld en geluid 
Inmiddels is de opdracht voor beeld en geluid in de kerk, ook wel KerkTV 
genoemd, na een uitgebreide offerteronde gegund aan SchaapSound. Zij gaan 
een volledig nieuw en digitaal geluid- en beeldsysteem leveren. De bediening 
hiervan gebeurt via twee tablets die kinderlijk eenvoudig te bedienen zijn. Er zal 
hiervoor een losse lessenaar worden gemaakt waar ze tijdens de dienst veilig op 
kunnen liggen. Er zijn eigenlijk 3 bedieningsopties, eenvoudige bediening met 
vaste cameraposities en beperkte aanpassingsmogelijkheden, een optie voor 
uitgebreidere diensten met toevoeging/bewerking van beeld en geluid, bijv. voor 
speciale diensten. De derde optie is dat geluids-/videospecialisten het systeem 
kunnen koppelen aan hun professionele apparatuur. Bij het nieuwe systeem 
worden beeld en geluid voor de online-diensten ook losgekoppeld van het geluid 
in de kerk. Dat wil zeggen dat het beeld en geluid van de onlinediensten van 
uitstekende kwaliteit zal zijn. De diensten zullen ook beschikbaar komen via 
‘Kerdienstgemist.nl’. In de kerk worden 4 speakers aangebracht en een camera, 
maar ook in de koffiezaal komen nieuwe speakers en aansluitingen voor beeld 
en geluid. Dit maakt de ruimten flexibel inzetbaar. Een groot scherm van 75 inch 
(190 cm) op een verrijdbare kast maakt het presenteren in de kerk en koffiezaal 
mogelijk. Maar bijvoorbeeld ook het volgen van de kerkdienst in de koffiezaal, 
bijvoorbeeld bij bruiloften en begrafenissen. Dit alles sluit aan bij het streven 
onze vierplek toekomstbestendig en multifunctioneel te maken. 

Achterplein en tuin rond kerk 
De herinrichting van het achterplein en de tuin rond de kerk staat al een poosje 
op ons lijstje. Ons plan was u hierbij te betrekken via een door de 
Evenementencommissie georganiseerde activiteit. Dit is vanwege corona en de 
maatregelen niet gelukt. Dit betekent niet dat we het niet gaan aanpakken, maar 
dat we het nog even willen uitstellen tot we weer samen aan plannen kunnen 
werken. Wellicht is het na de zomer weer mogelijk om een dergelijke activiteit te 
organiseren en ideeën te verzamelen voor ons plein voor jong en oud. Nog even 
geduld dus, het goede nieuws is dat er in ieder geval een ruim budget 
beschikbaar is. 

Begraafplaats 
Een deel van de opbrengst van de verkoop van de grond in het park en het huis 
naast de kerk willen we gebruiken voor een grote opknapbeurt voor de 
begraafplaats. De aan de rechterzijde na de renovatie van de muur aangeplante 
taxushaag heeft een slechte start gehad en veel te leiden gehad onder de 
droogte van afgelopen jaren en is nooit echt aangeslagen. Het vervangen 
hiervan staat al op het lijstje. We gaan een hovenier een offerte laten maken 
voor een totale opknapbeurt, inclusief jaarlijks groot onderhoud/snoeiwerk. Met 
het groot onderhoud waren we overigens al begonnen, maar het is een 
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gemeentelijk monument, dus niet alles kan en mag. Ook waren we tot voor kort 
financieel beperkt door hetgeen we konden reserveren, iets waar we enkele 
jaren geleden pas mee zijn begonnen. De administratie rond de grafrechten is 
weer in orde, zodat wij ook zo de nodige inkomsten hebben voor het lopend 
onderhoud. Dit alles betekent dat we nu gelukkig een inhaalslag kunnen maken. 
 

Heeft u op- en aanmerkingen of suggesties voor de begraafplaats, neemt u dan 
gerust contact met ons op, dan wel graag met uw naam en contactgegevens. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Marijn de Kroon 

Werkgroep inzameling gelden 

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. 
 

Dit fonds is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar kunnen helpen 
en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. 
Alle Protestantse gemeenten dragen bij aan dit fonds. 
  

Recent heeft u een brief ontvangen met het verzoek een bijdrage van €10,-- te 
geven aan de Solidariteitskas. Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan 
de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze 
eigen gemeente. 
 

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  
Alvast hartelijk dank. 
 
Stand 24/5/2021 
Ontvangen:  € 245,-- 

Kerkbalans 2021  
Stand 24/5/2021 
Toegezegd  € 36.814,-- 
Ontvangen   € 22.296,-- 

Wim Kooijman 

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 6 juni t/m 11 juli 
 

06 juni 1 Kerk in Actie – Samen in actie tegen corona 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
13 juni 1 PKN – Missionair werk 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
20 juni 1 Kerk in Actie – Noodhulp 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
27 juni 1 Kinderkerk 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
04 juli 1 Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
  2 Werk in eigen gemeente 
 
11 juli 1 Algemeen diaconaal werk 
  2 Werk in eigen gemeente 

 

Toelichting bij de landelijke collecten 
 

13 juni 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Missionair Werk 
Kerk voor het dorp 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland geeft kleine 
geloofsgemeenschappen een platform in hun zoektocht naar betekenisvol kerk 
zijn in hun omgeving. Dat veel kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol 
kunnen zijn. Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer 
van het dorp’ maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een 
dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerken- beweging inspireren en motiveren 
kleine gemeenten elkaar. 
 

20 juni 2021 - Collecte Kerk in Actie - Noodhulp 
Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije  op de Griekse eilanden, 
waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 
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onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, 
begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 
 

4 juli 20201 - Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen 
 

Je zult maar elke zomer je 
klasgenootjes op vakantie zien 
gaan, terwijl jouw ouders geen 
geld hebben om eropuit te 
trekken. wat duurt een 
zomervakantie dan lang! Een 
vrolijke rugzak vol speelgoed, 
toegangskaartjes of een 
tegoedbon voor een ijsje is 
voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 
gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas 
is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 

Opbrengst collecten in april 2021 
 

Kerk in Actie – Werelddiaconaat:   €  79,50 
Stichting Leergeld de Liemers:    €  41,50 
Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat:  €  17,50 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana: €  25,00  
Algemeen diaconaal werk:     € 80,00 
Werk in eigen gemeente:     €     154,50 

Wim Kooijman 

Verjaardagsfonds 
Op 9 juni hebben de leden van het verjaardagsfonds de gelegenheid de 
opgehaalde enveloppen in te leveren in het kerkgebouw om 19:00 uur. 

Gijs Blom 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 

Opvang van kinderen van tienermoeders in Ghana 

Avondmaalsproject 
 

Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat 
onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Meisjes hebben vaak minder 
onderwijs gevolgd dan jongens en weten vaak weinig van seksueel 
overdraagbare aandoeningen. Terwijl ze veel kans hebben dit op te lopen, als ze 
bijvoorbeeld op straat in de prostitutie belanden of vanwege hun seksuele 
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contacten. Ze lopen een hoog risico op besmetting met hiv/aids en ongewenste 
zwangerschap. 
 

Veel straatmeisjes krijgen zelf 
jong kinderen, waar ze vaak 
slecht voor kunnen zorgen. 
Daarom heeft Lifeline ook een 
dagopvang in haar centrum, 
waar dagelijks 250 jonge 
kinderen terecht kunnen, terwijl 
hun moeders op de nabijgelegen 
markt werken of bij Lifeline een 
opleiding volgen. De kinderen 
krijgen hier les, gezonde 
maaltijden en medische zorg. De 

kinderen krijgen daardoor een betere start dan hun moeders. 
 
De jonge moeders betalen een symbolische bijdrage voor deze opvang. In het 
Lifeline centrum krijgen jonge vrouwen voorlichting over gezondheid, voeding, 
hygiëne, hiv/aids en alle risico’s die zij lopen. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen 
aan de opvang van deze jonge kinderen, die nog niet naar school gaan. 
 

• Een bord, kop, beker en lepel voor de kinderopvang kost 1 euro 

• Nieuwe tafeltjes voor de kinderopvang kosten 50 euro per stuk 

• Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana 

• Uw bijdrage voor dit werk is welkom.  
 

Maak uw gift over op NL 55 RABO 0111 1037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Didam o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
 
Geef Licht aan ons project voor nieuwe kansen voor de Straatmeisjes in Ghana. 
 

Nees Biemond 
 

Samen in actie tegen Corona 
 

Op 6 juni is de collecte bestemd voor de Samenwerkende Hulp Organisaties 
(SHO), waar Kerk in Actie deel van uitmaakt. Berichten vanuit India, Nepal en 
andere landen zijn zo onheilspellend dat er een beroep op u gedaan wordt om 
een extra gift voor dit doel in overweging te nemen. 
 
Miljoenen mensen en hun kinderen zijn kwetsbaar omdat ze geen zicht hebben 
op vaccinaties en omdat medische hulp voor hen niet vanzelfsprekend is. Om 
mensen te redden is snel actie nodig. 
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De opbrengst is bestemd voor medische noodhulp aan corona slachtoffers en 
om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is 
grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding 
nodig. 
 
Daarom doen wij tijdens de dienst van 6 juni een dringend beroep op uw gift.  
De diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
 
Banknr. Diaconie Prot. Gem. Didam NL55 RABO 0111 1037 38 o.v.v. Corona. 
 

Nees Biemond 

KerkTV 
 

De mooie kerkdienst met Pinksteren was de voorlopig laatste 
kerkdienstuitzending met Nederland-Zingt video’s, ondertitels, liederen en 
teksten in beeld. We gaan weer terug naar het oude systeem met alleen één 
camerabeeld. Het iedere week weer bij elkaar zoeken van lied- en bijbelteksten 
en het maken van een Powerpoint geeft veel voldoening maar kost ook veel 
inspanning en tijd. Daarom gaan we het in de zomermaanden wat rustiger aan 
doen. 
 
Met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 

PKN samenwerking in de Liemers 
 

In het kader van de samenwerking in de Liemers is er een 
blad over de zes betrokken PKN kerken samengesteld. Het 
initiatief is gekomen uit de kerngroep, die hiertoe een 
redactie gevormd heeft met vertegenwoordigers van alle 
deelnemende PKN kerken. Deze eenmalige uitgave met als 
titel “De Liemers verbondenheid in kerken” wordt bij dit 
nummer van SAMEN aangeboden.  
 

Dick Schep 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 6 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Bedankt Klaas! 
 
Toen ik in 2010 in de redactie van SAMEN kwam, was Klaas van Hamburg al 
degene die het voorwoord van SAMEN verzorgde. Nu heeft Klaas onlangs te 
kennen gegeven om privé reden hiermee te moeten stoppen. De redactie vindt 
dat jammer, maar begrijpelijk. We zullen zijn bijdrage missen. Er is gelukkig wel 
een opvolger voor hem gevonden. Wij hopen dat hij en Ria van de komende tijd 
samen nog fijn kunnen genieten. 
 
Klaas nogmaals bedankt voor alle inzet om telkens weer een voorwoord te 
leveren. 
 
Namens de redactie SAMEN, 
 Dick Schep 
 
 

Personalia 
 

Overleden 
• 02-04-2021, Mevr. D. Steintjes-Jonker, Lockhorststraat 5-18 
• 09-04-2021, Mevr. A.H. Kraaijvanger-Steintjes, De Plataan 103 

• 14-04-2021, Dhr. F.J.H. Masselink, Gladiolenstraat 3 

• 13-05-2021, Dhr. D. Herstel, Tesma 14 
 

Gevestigd 
• Dhr. B. van Rheenen, Verheijstraat 90 

 

Verhuisd 
• Dhr. W.R. van Zomeren en mevr. R.J. de Kroon,  

van Hoge Witteveld 90 naar Bronkhorsterslag 15,   
• Dhr. en mevr. T.J. Beijer – Zijderlaan,  

van Berkenhof 56 naar Van Rouwenoortweg 11C   

• Mevr. A.W. de Kroon en dhr.J. Braas, 
van  Zonnebloemstraat 65 naar Gerstekamp 6 
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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, start weer op 13-9 

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, 8-6 

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  

  

 

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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