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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 mei 2021 
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Voorwoord 
 

Samen leven 
 

Als ik 'God' zeg, zeg jij 'Allah',  
ik zeg 'kerk', jij 'moskee'. 
Ik eet 'kerstkrans', jij 'baklava', 
jouw 'imam', mijn 'dominee'.  
 
Ik zeg 'Jezus', jij 'Mohammed', 
ik lees 'Bijbel', jij 'Koran' 
Mijn kind 'Jan' heet bij jou 'Achmed'. 
'vasten' noem jij 'ramadan'.  
 
'Schriftlezing' heet 'reciteren'. 
 Ik kook 'westers', jij 'halal'. 
'Suikerfeest' of 'kerstfeestsferen', 
 jij 'kebab', ik 'bitterbal'.  
 
Laat verschillen ons niet scheiden, 
maar zoek wat ons samen bindt. 
Zoek de God die ons wil leiden, 
die verschillen overwint. 
 
     Hans Cieremans 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 augustus 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 18 juli t/m zondag 22 augustus 2021 

Bijwonen kerkdienst:  
Afstand houden blijft! We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 
Aanmelden is niet nodig. Wel wordt uw naam geregistreerd. In onze kerk passen 
zo'n 40-45 bezoekers als iedereen de juiste afstand houdt. 
Zingen mag. 
 
Er is Koffiecarrousel op 18 en 25 juli 
 

18 juli – 5e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jeremia 23:1-6, Marcus 6:30-44 
 

25 juli – 6e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Fam Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jesaja 63:7-14, Marcus 6:45-52 
 

01 augustus – 7e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 10:12-21, Marcus 7:1-23 
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08 augustus – 8e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, 

Wichmond 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : 2 Koningen 4:8-18, Marcus 7:24-30 
 

15 augustus – 9e van de zomer, voorafgaand aan de dienst ontbijt 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 35:1-10, Marcus 7:31-37 
 

22 augustus – 10e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. R.S.A. van Buuren, 

Rheden 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : 2 Koningen 4:42-44, Marcus 8:1-21 
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 Van de predikant 
 

Overdenking over 1 Korintiërs 12  

´Kerk zijn doe je samen´ 
 
Kerk zijn doe je samen, dat is heel in het kort wat Paulus aan de gemeente in 
Korinthe schrijft. Eigenlijk is het heel actueel. Want ook vandaag hebben we 
elkaar nodig als mensen van een kerkelijke gemeente. 
  
De gemeente in Korinthe was een heel diverse groep mensen: Joden, Grieken, 
Romeinen, slaven en vrijen. Hoe ga je met elkaar om als je onderling zo 
verschilt? En hoe vorm je één gemeente? Paulus is een denker en theoloog. Hij 
schrijft de mensen in Korinthe over de kerk als een lichaam. Zoals het menselijk 
lichaam prachtig is gebouwd en bestaat uit verschillende delen, zo is de 
gemeente van Christus ook als een lichaam. We horen allemaal bij dat lichaam 
en helpen elkaar verder. We mogen er zijn met onze onderlinge verschillen, met 
onze talenten en gaven. Daarmee kunnen we samen de gemeente opbouwen. 
  
In elke groep komt vroeg of laat de vraag op: Wie zijn wij, en wie hoort bij ons en 
wie niet? Paulus is heel duidelijk over de groepsidentiteit van de christelijke 
gemeente: de heilige geest maakt ons tot één lichaam. Welke afkomst we ook 
hebben, welk talent we ook hebben, we hebben elkaar nodig, zoals de delen van 
het menselijk lichaam niet zonder elkaar kunnen. Boeiende vragen zijn: wat 
kunnen we leren van de ander? En waarin vult die ander ons aan? 
  
Soms zetten we onszelf uit bescheidenheid aan de rand van de gemeente: ´Wat 
heeft de kerk aan mij? Ik kan niets bijdragen.´ Toch dragen we elk op onze eigen 
manier iets bij. Soms is het zo klein of eenvoudig dat we het zelf niet eens 
opmerken. Soms hoor ik oudere mensen zeggen: ´Ook al kan ik misschien geen 
taak op me nemen in de gemeente, ik kan wel bidden.´ Op zoveel manieren 
kunnen we elkaar steunen en de kerk opbouwen. Soms ben ik verrast door het 
sterke geloof van mensen die ik bezoek. Of door de liefde die mensen uitstralen. 
Waar we geloof, hoop en liefde delen met elkaar, daar is de Geest. 
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Najaarsprogramma protestantse gemeente Didam 2021 
 

• 15 augustus, voorafgaande aan de dienst ontbijt, na afloop van de dienst een 
wandeling van een uur. 
 

• Startzondag 5 september: na afloop van de dienst zijn er diverse activiteiten. 
Ook zal na de dienst door een fotograaf een foto worden gemaakt van de hele 
gemeente met groothoeklens; die foto zal worden uitvergroot en een mooie 
plek krijgen in ons kerkgebouw. Dus neemt u uw partner, kinderen, 
kleinkinderen, familie, vrienden en buren mee! Het belooft een goed 
samenzijn te worden. Plaats: protestantse kerk Didam 

 

• Vanaf september cursus ´iconen schilderen´, 5 zaterdagen van 10-14 uur. 
Kosten: 210,- Plaats: Gabriëlzaal in het parochiehuis. Contactpersoon: Trudi 
Boelee. Nadere informatie volgt nog via de website van de protestantse 
gemeente Didam 
 

• 15 september 19.15-20.15 uur Stilte-wandeling (oecumenisch), start vanaf het 
plein voor de r.k. kerk Didam. Tijdens de wandeling die deels in stilte zal zijn, 
worden teksten uit psalmen aangereikt om te overdenken en met elkaar te 
bespreken. 
 

• 22 september: 19.30 uur Vredesweek-lezing (oecumenisch) met een spreker 
van Pax, gevolgd door een oecumenisch avondgebed. Voorafgaande is er 
vanaf 19.00 uur koffie en thee. Plaats: protestantse kerk Didam 
 

• 11 oktober: 20.00 uur lezing over The Messiah, achtergronden van dit 
beroemde werk van G.F. Händel, met muziek en beelden. Door de heer  
W.G. Schmidt, musicus. Plaats: protestantse kerk Didam 
 

• 10 november: 20.00 uur Lezing over pelgrimage naar Santiago de 
Compostella door Henk Boender. Henk Boender heeft ervaring met 
pelgrimage en kan daar aanstekelijk over vertellen. Plaats: protestantse kerk 
Didam 
 

• 17 december ´s avonds: Caroldienst. Plaats: protestantse kerk Didam. 
Uitnodiging: Ieder die mee wil doen met de repetities: welkom elke 
maandagavond vanaf 13 september van 20.00-21.15 uur in de protestantse 
kerk Didam. 
 

Informatie en opgave bij ds. Rosemarie van der Hucht 
  

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 
 

Laten wij zingend deze dag beginnen (Lied 212)  
 
Een bijzonder moment en een bijzonder gevoel. De gezamenlijke lofzang kon 
weer klinken in de laatste dienst van juni. Hiermee sluiten we de periode af dat 
enkele zangers de liederen hebben gezongen. Een mooi moment om alle 
zangers nog eens te bedanken voor hun bijdrage in de afgelopen maanden. Met 
het weer gezamenlijk mogen zingen zijn de diensten weer grotendeels zoals u 
gewend was. U hoeft zich ook niet meer van te voren op te geven, maar we 
registeren vooralsnog wel uw naam en telefoonnummer of emailadres op 
verzoek van de PKN i.v.m. een eventuele besmetting. Op een later moment 
zullen we ook het Avondmaal weer gaan vieren en gezamenlijk koffiedrinken in 
de zaal. Voor de maand juli wordt u voor de koffie carrousel uitgenodigd. U kunt 
na afloop van de dienst in de zaal met een ander afspreken om bij elkaar koffie 
te drinken en met elkaar in gesprek te gaan. Van harte aanbevolen! 
 
Een aantal keren heb ik gemeld dat de vergadering van de Liemerse 
moderamina was uitgesteld vanwege Corona. Maandag 28 juni is de 
vergadering wel doorgegaan. Belangrijke agenda punten waren instelling van de 
stuurgroep Liemerse Samewerking en het vaststellen van de opdracht voor de 
stuurgroep. De afgelopen anderhalf jaar was er een kerngroep, die bestond uit 
vertegenwoordigers van alle gemeenten. Deze kerngroep heeft zich gebogen 
over de vraag: hoe gaan we de samenwerking nu vorm geven? Wat is een 
goede aanpak? Wat zijn de volgende stappen die we gaan nemen?  Dit is 
vastgelegd in een voorstel. Dit voorstel beschrijft hoe de stuurgroep gaat 
onderzoeken welke vorm van samenwerking en welke mate (van volledig 
autonoom tot samengaan) het beste past in de Liemers. Voor- en nadelen en 
mogelijke risico’s zullen op een rij gezet worden. Dit is niet eenvoudig en de 
stuurgroep zal dan ook hulp krijgen van een deskundige van de PKN. Daarnaast 

zal ook stil gestaan worden bij de vraag: hoe 
willen we straks samen kerk zijn in de 
Liemers? Wat bindt ons en waar willen we 
naar toe? Hiervoor wordt aan de predikanten 
gevraagd een inspirerende voorzet te maken 
die dan daarna in de verschillende 
gemeentes besproken kan worden. Wellicht 
is het goed om nog eens te benadrukken dat 
de plaatselijke vierplekken gehandhaafd 

blijven. In alle gemeenten kunnen gemeenten naar hun eigen vierplek blijven 
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gaan.  Concreet resultaat van de bijeenkomst op 28 juni is dat alle gemeentes: 
Westervoort, Duiven, Zevenaar. Lathum/Giesbeek, Rijnwaarden en Didam 
akkoord zijn met de instelling van de stuurgroep en met de opdracht. Kortom: de 
samenwerking gaat een nieuwe fase in. 
 
In de vorige SAMEN heb ik al een aantal  activiteiten genoemd waar u aan mee 
kunt doen of  mee kunt helpen deze te organiseren. De eerste hiervan zijn 
inmiddels achter de rug. Als u niet mee kon dan is dat jammer, want u hebt echt 
wat gemist. Het goede nieuwe is dat er nog meer mogelijkheden zijn in de 
komende tijd. Zie hiervoor het overzicht elders in SAMEN. Als u zelf nog andere 
ideeën of voorstellen heeft, dan horen we die graag!  
Het is inmiddels zomertijd en zodoende wens ik u een mooie zomer en een fijne 
vakantie toe, voor als u op vakantie gaat.  

Johan Boelee 

 

College van kerkrentmeesters 

Kerkdienst gemist 
Inmiddels is er een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie, helemaal af is het nog 
niet, maar daar wordt aan gewerkt. 
 

Onze kerk is inmiddels ook aangemeld bij   
 
Hier worden onze kerkdiensten elke zondag live uitgezonden en ook bewaard 
voor als u ze later nog eens wilt terugkijken. Hiervoor zijn geen abonnementen of 
speciale programma’s nodig, openen in uw internetbrowser is voldoende. 
 
Onze kerk is rechtstreeks te bereiken via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2474-Protestantse-Gemeente-te-Didam. 
Maar u kunt ook op de site van kerkdienstgemist.nl zoeken op gemeente Didam 
en dan komt u er ook. Hier kunt u overigens ook diensten van veel andere 
gemeenten bekijken en terugkijken. 
 
Ook ons YouTube-kanaal, dat u inmiddels gewend bent, blijft beschikbaar via 
onze site PKN-Didam.nl. 
 
Wij wensen u veel kijkplezier, maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om 
de dienst elke zondag in onze kerk live mee te vieren. 

Marijn de Kroon 
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Werkgroep Collecten 

Collecterooster 18 juli  t/m 22 augustus 
 
18 juli  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
25 juli  1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
01 augustus 1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 
08 augustus  1 Algemeen diaconaal werk  
   2 Werk in eigen gemeente 
  
15 augustus 1 Kerk in Actie (Zending) 
   2 Werk in eigen gemeente  
 
22 augustus  1 Stichting Schuldhulpmaatje  

(zie nadere toelichting op pagina 12) 
   2 Werk in eigen gemeente  

 
Toelichting bij de (landelijke) collecte 

5 augustus – Collecte Kerk in Actie (Zending) 
Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof 
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt 
beschouwd als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch 
bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt 
een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en 
ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. 
Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn 
veel jongeren! 

Opbrengst collecten mei 2021 
 
Kerk in Actie (Noodhulp)     €      48,50 
Kerk in Actie (Pinksterzending)    €    111,81 
Jeugdwerk (Jop)      €      58,40 
Algemeen diaconaal werk     €      10,00 
Kledingbank Montferland     €      34,50 
Werk in eigen gemeente     €    153,79 
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Ontvangen voor de diaconie    €      15,00 
Ontvangen voor de kerk     €      20,00 
 

Opbrengst collecten juni 2021 
 
Kerk in Actie (Samen in actie tegen corona) €    114,60 
Kerk in Actie (Noodhulp)     €      39,65 
Missionair werk       €      21,98 
Kinderkerk       €      54,34 
Werk in eigen gemeente     €      81,95 
 
Ontvangen voor de diaconie    €      31,00 
Ontvangen voor de kerk     €      25,00 

Collectebonnen 
Een vel collectebonnen kost € 20,- en bevat 10 bonnen van € 0,75 en 10 bonnen 
van € 1,25. De collectebonnen worden uitgegeven tegen contante betaling of na 
overmaking op rekeningnummer: NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse 
gemeente te Didam. 
Vraag ernaar bij de dienstdoende ambtsdrager of de koster, na afloop van de 
kerkdienst. 

Wim Kooijman 

Werkgroep inzameling gelden 

Solidariteitskas 2021 
Eind mei / begin juni heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij u vragen om 
een bijdrage van € 10,-- voor de solidariteitskas. 

Stand 21/6/2021 
Bezorgde enveloppen  325 
Ontvangen          € 1.320,-- 
 
Wilt u alstublieft controleren of u de bijdrage al heeft voldaan? 

Kerkbalans 2021 

Stand 21/6/2021 
Toegezegd € 36.814,-- 
Ontvangen  € 24.865,-- 

Wim Kooijman 
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 College van Diakenen & Kerk in actie 

 
 

SchuldHulpMaatjes project Montferland 
 
Op 22 augustus wordt de collecte gehouden voor het Schuldhulpmaatjes project. 
SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen met schulden helpt. 
De vereniging heeft overal in het land lokale afdelingen, waar ook kerken deel 
van uitmaken. Ook onze Diaconie is betrokken bij dit project in Montferland. 
 
Tijdens de coronacrisis wordt vaak een beroep gedaan op hulp van een Maatje 
om te helpen met financiële problemen. Veel mensen raken door de coronacrisis 
hun werk kwijt. Dat betekent meestal ook een forse achteruitgang in inkomen. 
Sommige mensen schamen zich daar zo voor, dat ze geen hulp durven te 
vragen. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje denken mee over hoe je kunt 
rondkomen van een lager inkomen. Ook als er nog geen schulden zijn.  
Mensen die al wel betalingsproblemen hebben, kunnen hulp krijgen van een 
Maatje om weer uit de financiële problemen te komen. De Maatjes zijn daar 
speciaal voor opgeleid. Deze hulp kost niets. 
 
Hoe eerder mensen aan de bel trekken, hoe beter. Iedereen met (dreigende) 
financiële problemen mag contact opnemen met de coördinator van Welcom via 
de welzijnslijn 0316-292828 of contact opnemen met onze Diaconie, 
tel. 0316-223687 of diaconie@pkn-didam.nl. 
 
Voor instandhouding van deze vorm van hulp is geld nodig voor administratie en 
voor de opleiding van de Maatjes. Ook nascholing wordt landelijk geregeld. Uw 
gift wordt zeer op prijs gesteld. De Diaconie zal de opbrengst verdubbelen. 
 

Nees Biemond 
 

Solidariteitsfonds Montferland gaat over naar SUN 
 
De Stichting Solidariteitsfonds Montferland houdt op te bestaan. Dit jaar worden 
de activiteiten definitief overgenomen door de Stichting SUN Achterhoek/Liemers 
(v/h Doesburg e/o). SUN staat voor Stichting Urgente Noden. Dit is een 
landelijke stichting met lokale en regionale afdelingen. 
 

mailto:diaconie@pkn-didam.nl
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Het Solidariteitsfonds kent een geschiedenis van meer dan 25 jaar. Destijds in 
Didam opgezet als een samenwerking tussen de burgerlijke gemeente, de 

protestantse diaconie en de 
katholieke caritas. Na de 
gemeentelijke herindeling is 
opgeschaald naar het niveau van 
de gemeente Montferland. Het 
fonds is bedoeld om (financiële) 
hulp te verlenen waar geen andere 
hulp meer mogelijk is. De 
aanleiding om het fonds op te 
richten was het feit dat veel 
hulpvragers bij pastoors en 
dominee langs de deur gingen om 

geld te vragen. Het fonds kon passender op deze hulpvragen ingaan. Het geld 
wat nodig was kwam van de deelnemende partijen, waaronder onze diaconie. 
Jaarlijks kwamen 25 – 75 aanvragen binnen. 
 

In de loop der jaren is de problematiek rond hulpvragen complexer geworden, 
net als het hele netwerk van wetten, regels en hulpverleners waar je zicht op 
moet hebben. Geconstateerd is dat het met een fonds dat werkt met vrijwilligers  
niet meer te doen is. SUN maakt gebruik van een professionele kracht die de 
aanvragen deskundig kan beoordelen. De bedoeling is dat met een bijdrage van 
de burgerlijke gemeente de arbeidskosten betaald worden en dat diaconieën en 
caritas zorgen dat de uitgekeerde financiën bijeengebracht worden. Het 
resterende vermogen van het Solidariteitsfonds zal als eerste aangewend 
worden voor hulpaanvragen uit Montferland door SUN. Vanuit Montferland zullen 
namens het maatschappelijke werkveld en de kerken vertegenwoordigers 
deelnemen in het bestuur van SUN. Meer informatie is te vinden op 
www.sundoesburg.nl. 

Nees Biemond en Jan Wes 
(v/h bestuursleden Solidariteitsfonds) 

Van het pastoraat 
 
Nu al meer dan een jaar lang wordt veel van ons doen en laten en van ons 
denken bepaald door Corona. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel in 
de vorm van vaccinaties, maar er is grote onzekerheid hoe het in het najaar zal 
gaan. Als Christenen mogen wij ons laten leiden door hoop en vertrouwen in een 
andere toekomst, een toekomst van liefde en leven. Juist nu, in deze Coronatijd 
is pastoraat belangrijk; wij mogen elkaar sterken met een boodschap van liefde 
en zorg voor de naaste, van vertrouwen op een God die altijd met ons meegaat. 
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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 wat meer lichamelijke afstand. Die hand op de 
schouder, die knuffel, het is nu even wat minder. 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. Ons team is helaas niet zo groot als we zouden willen; dit betekent dat 
we niet iedereen de aandacht kunnen geven die we graag zouden willen. We 
doen ons best om met name ouderen (80+) in ieder geval eens per jaar te 
benaderen, maar we hebben uw hulp ook daarbij nodig. Aarzel niet om contact 
met ons op te nemen als uzelf, of iemand die u kent, behoefte heeft aan een 
persoonlijk contact. Als pastoraat bieden we u de mogelijkheid van gesprekken 
aan (zie ook de website).  

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 als het vroeger was.  
Sectie 1: Nel Blom: Loil, Greffelkamp, Poort van Diem 
Sectie 2: Janny v.d. 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 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 17 augustus 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

  



15 

Inloopmiddag 
 
Nu de versoepelingen zich doorzetten, bezinnen wij ons op de mogelijkheid om 
weer te starten met de inloopmiddag. 
 
Gedurende de coronatijd was er geen kans en met enige weemoed denken wij 
terug aan de gezellige middagen, waarin wij soms alleen maar kletsten over ons 
wel en wee, maar ook genoten van de filmpjes van Piet en de verhalen van onze 
dappere fietsers, die hun tochten maakten helemaal naar Spanje. 
 
We hopen dat de 1,5 meter ook afgeschaft wordt en dan hopen wij weer snel te 
starten. 
  Jan Hagen 

Fietstocht 
 
Op een mooie zonnige zondag op 27 juni was er na de kerkdienst een fietstocht 
voorbereid door Rosemarie van der Hucht. Het eerste deel van de tocht bracht 
ons via de Greffelkamp op de Doesburgseweg waar Desiré ons verwelkomde 
met koffie/thee. Na een korte rustpauze gingen de meeste deelnemers door met 
het vervolg van de tocht richting Angerlo/Doesburg. Via Nieuw Wehl fietsten we 

terug naar de Torenstraat waar 
Rosemarie ons opwachtte met de 
pannenkoeken.  
 
Echter de route die uitgezet was, was 
voor sommigen die geen ondersteuning 
genoten, aan de zware kant. Misschien 
wel logisch want de tocht was 
uitgestippeld en gereden in een auto. 

Maar het was een topprestatie voor diegenen die de 23 km hadden uitgereden 
met een straf windje en zonder elektrische ondersteuning. 
  
We kunnen afsluiten met een paar conclusies: wat wonen we toch in een mooi 
stukje Nederland. En een andere conclusie is: wat fijn dat we een dominee 
hebben die naast preken ook in staat is pannenkoeken te bakken en fietstochten 
uit te zetten.  
Fijn dat deze verbindende activiteiten zoals de wandeling met proeverij en de 
fietstocht met pannenkoeken tot mooie gesprekken leiden en daardoor de 
gelegenheid bieden de medekerkgangers beter te leren kennen! 
 
                                                                                              Lies en Teus Beijer 
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Bericht uit Taizé 
 
Beste kerkfamilie, 
 
Hier een klein berichtje uit Taizé. Terwijl ik dit stukje 
schrijf zijn onze dominee Rosemarie van der Hucht en 
haar dochter Ursula deze week op bezoek. We genieten 
van het mooie landschap tijdens de middagwandelingen 
met hun hond Bernie.  
 
Het is hier volop zomerweer, na een week van regen en 
onweersbuien. Ik ben ondertussen goed geland en voel me op mijn plek. Ik heb 
een eigen kamer. Met ons team van 8 vrijwilligsters delen wij een 
gemeenschapsruimte en toiletgebouw. Vanuit hier kon ik het leven als 
‘permanent’ stapsgewijs ontdekken, dat nogal strak georganiseerd is. Deze 
eerste 7 weken heb ik heel verschillende werkzaamheden gedaan: 
schoonmaken (zeker nu met corona!), tenten opbouwen, kookdiensten, taken in 
de kerk (o.a. de bankjes van de broeders weer netjes neerzetten, de kerk 
stofzuigen en kaarsen vervangen/aansteken), het begeleiden van een groep 
gasten en nog veel meer. 
 

Daarnaast hebben we uitwisselingen in ons team 
over levens- en geloofsvragen en wordt iedere 
vrijwilligster persoonlijk begeleid door een zuster. 
Ik word begeleid door zuster Sietske en ben blij 
af en toe even Nederlands te kunnen spreken. 
De voertalen zijn hier Engels en Duits, ook fris ik 
tussendoor mijn Frans op.  
 

De komende weken worden er minstens 500 tot 800 gasten 
per week verwacht. Het begint weer een beetje op het oude 
Taizé te lijken. Ons vrijwilligershuis wordt ook steeds 
internationaler en eindelijk wat voller. Hier worden de 
coronamaatregelen nog heel strikt gevolgd. Het zingen in de 
kerk en meetings in gebouwen blijven voorlopig op afstand en 
met mondkapjes. 
 
Vanaf deze week word ik in de ‘big kitchen’ ingewerkt, waar ik verantwoordelijk 
word voor het koken. Het is een grote keuken waarin ik een team van wekelijkse 
helpers (bezoekers) aanstuur. Dat wordt rekenen in hele andere hoeveelheden 
zoals 500 eieren tegelijk koken en 20 liter olie per maaltijd. Lijkt me een hele 
leuke uitdaging! 
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Ik geniet volop van de mensen om mij heen, het werken binnen en buiten, de 
mooie natuur en de drie dagelijkse gebedsdiensten. 
Net wordt bekendgemaakt dat de boeiende 
vierstemmige koorrepetities deze week weer 
beginnen. Ook leuk voor Rosemarie en Ursula! Ik 
hoop dat mijn dwarsfluit binnenkort ook uit het vet 
mag! 
 
Lieve zonnige groetjes, 
                                                                                            
                                                                                           Christien van der Vliet 
 

Personalia 
 

Overleden 
• 28-05-2021 Mevr. G. Spieksma-Rijper,   Schoolstraat   5-8 

• 03-07-2021 Mevr. H.  Steintjes-Nieuwenhuis, van Voorstweg 9 

Geboren 
• 20-06-2021 Robbe Cees van Zomeren, zoon van Roos de Kroon en 

                   Willem van Zomeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 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, na de zomervakantie 

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 Voorlopig nog niet 

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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