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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 

 

Uit uw hemel zonder grenzen  
 

Uit uw hemel zonder grenzen 
komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt Gij gekomen 
als een schaduw die verblindt 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 

 

Als een vuur zijt Gij verschenen 
als een ster gaat Gij ons voor 
in den vreemde wijst uw spoor 
in de dood zijt Gij verdwenen. 
 
Als een bron zijt Gij begraven 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn 
ooit nog vrede hier op aarde

Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees 
als een pijn die ons geneest 
als een nieuw begin van leven. 

Huub Oosterhuis 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 oktober 19.30u. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



4 

Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 29 augustus t/m zondag 10 oktober 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. 
 

29 augustus – 11e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, 
  ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem  
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Zacharia 8:4-8, 20-23, Marcus 8:22-26 

05 september – 12e van de zomer, Startzondag 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 4:1, 2:9-20, Marcus 8:27-9:1 

Voor verdere informatie wat betreft de Startzondag, zie pagina 6. 
 
12 september – 13e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Missionair Werk 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 45:20-25, Marcus 9:14-29 

19 september – 1e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. E.S.A. van 

Buuren, Rheden 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 13:2-6, Marcus 9:30-37 
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26 september – 2e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. Hogenbirk, 

Nijmegen 
Collecte : Kerk in Actie - Zending / Vredeswerk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Numeri 11:24-29, Marcus 9:38-50 

 

03 oktober – 3e van de herfst, doopdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk en Israël 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Maleachi 2:10-16, Marcus 10: 1-16 

 
10 oktober – 4e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. J. Ruiterkamp, Vorden 
Collecte : Jong Protestant (JOP) 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Deuteronomium 15:1-11, Marcus 10:17-31 

 

 Van de predikant 

Overweging 
 

We starten het nieuwe seizoen met een startzondag rond het Onze Vader. Het 
Onze Vader zal ook het thema zijn dit seizoen in de geloofsgesprekskring. Het 
gebed dat we soms gedachteloos bidden, is eigenlijk een krachtig en kernachtig 
gebed, waarin de invloed van Joodse gebeden doorklinkt. Hoe krachtig het 
gebed is merk je pas goed, als je luistert naar het Onze Vader op muziek. 
 
Het Onze Vader is de eeuwen door vele malen op muziek gezet. Diverse grote 
componisten zoals Verdi en Liszt hebben prachtige muziek geschreven bij het 
Pater Noster, maar ook onbekende musici. Sommige uitvoeringen zijn 
verstillend, anderen heel expressief. Zo is op Youtube een versie van het Onze 
Vader te vinden door Friar Alessandro, een broeder uit Italië met een prachtige 
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stem, vergelijkbaar met Andrea Bocelli.  Maar ook een heel verstild Pater Noster 
van de componist Albert de Klerk. Een versie die in mijn ogen erg aangrijpend is, 
is het Aramese Onze Vader dat ter gelegenheid van het bezoek van de paus aan 
Georgië wordt gezongen door een meisje en een priester en waarin de pijn wordt 
vertolkt van de Syrische en Iraakse christenen. U vindt het op Youtube: 'musical 
Aramaic rendition of the Our Father'. Als je dit hoort begrijp je opnieuw de kracht 
van dit gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde. Laten we de tijd nemen voor het 
gebed, voor het Onze Vader. 

Startzondag 
Op 5 september hebben we startzondag. Het begint met een gezamenlijke 
dienst om 10.00 uur. Vanuit de landelijke kerk is dit jaar gekozen voor het Onze 
Vader als thema voor de startzondag. We zullen daarbij aansluiten door het 
Onze Vader vanuit verschillende kanten te beluisteren, in muziek, 
Bijbelvertalingen en in de overdenking. In deze dienst zal Selma de Jongh 
worden bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. We zijn blij en dankbaar dat zij 
heeft toegezegd om met haar talenten de gemeente te dienen! Tijdens de dienst 
is er oppas voor de jongsten. 
 
Na afloop van de dienst zijn er diverse creatieve activiteiten rond het Onze 
Vader; o.a. een muziekworkshop en een schilderworkshop. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. Rond 12.30 sluiten we samen af. Vanwege de Corona-
voorschriften zit een gezamenlijke lunch er nog niet in. Toch belooft het een 
goed samenzijn te worden. 

Doopdienst 
Op zondag 3 oktober is er een feestelijke doopdienst waarin Tobias Rigo, zoon 
van Adorjan en Wilma Rigo-Blom zal worden gedoopt. Er is tijdens de dienst 
oppas voor de jongsten.  

20plusgroep 
We hebben de afgelopen maanden regelmatig samen gewandeld. De komende 
periode hopen we weer vaker in de koffiezaal van de kerk te kunnen afspreken, 
als de situatie rond Corona dat toestaat. De eerstvolgende keer is op vrijdag 8 
oktober om 19.30 uur in de koffiezaal van onze kerk. 

Geloofsgesprekskring 
Dit seizoen gaan we ons verdiepen in het Onze Vader. Het gebed dat Jezus zijn 
leerlingen leerde, heeft veel raakvlakken met oude Joodse gebeden. Door de 
woorden van het Onze Vader vanuit hun Joodse achtergrond te verstaan valt er 
nieuw licht op die oude vertrouwde woorden. De eerste bijeenkomst dit seizoen 
is op 29 september om 20.00 uur in de koffiezaal van de kerk. 
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Najaarsprogramma protestantse gemeente Didam 2021  
Dit seizoen zijn er diverse activiteiten in onze kerk, die ook open staan voor 
mensen uit de andere kerken in de Liemers. U bent van harte welkom! Voor het 
programma zie hieronder. 
 

• Startzondag op 5 september, rond het Onze Vader; dienst om 10.00 uur,  na 
afloop van de dienst diverse creatieve activiteiten rond het Onze Vader. 
Sluiting 12.30 uur Plaats: prot. kerk Didam. 
 

• Vanaf 11 september cursus ´ikonen schilderen´, o.l.v. Jos Bentert; 5 
zaterdagen (11 sept., 25 sept., 9 okt., 23 okt., 6 nov.) van 10-14 uur. Kosten: 
210,- Eventueel kosten voor marterharen kwasten 45 euro. Plaats: 
Gabriëlzaal in het parochiehuis.  Voor koffie en thee wordt gezorgd, lunch zelf 
meenemen. 
Contactpersoon: Trudi Boelee, trudiboelee1@gmail.com  tel.: 06-10650710. 
 

• 15 september 19.00-20.15 uur Stilte-wandeling (oecumenisch), start vanaf het 
plein vóór de r.k. kerk Didam. Tijdens de wandeling die deels in stilte zal zijn, 
worden ter overweging woorden of vragen aangereikt om in stilte te 
overdenken en met elkaar te bespreken. Na afloop is er gelegenheid om koffie 
en thee te drinken in de protestantse kerk in Didam. 
 

• 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: prot. 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 Dhr. W.G. 
Schmidt, musicus. Plaats: prot. 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: prot. kerk Didam. 
 

• 17 december ´s avonds: Caroldienst. Plaats: prot. 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 v.d. Hucht. 
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Marriage Encounter 
Een huwelijk vraagt net als een vriendschap soms onderhoud. Soms sluipen er 
misverstanden, onbegrip of verwijt in een huwelijksrelatie, die zich vast zetten en 
die drukken op beide partijen. Om weer aan je huwelijk te werken, kan beide 
partners goed doen. Een van de manieren om aan je huwelijk te werken is: 
Marriage Encounter. Deze organisatie heeft weekends en dialooggroepen voor 
stelletjes. 
 
Marriage Encounter is een wereldwijde organisatie, ontstaan in Spanje. In de 
jaren vijftig liet Gabriel Calvo, een katholiek priester, 28 echtparen een weekend 
lang schrijfopdrachten maken. En … het werkte! Door de vragen kwamen de 
partners met elkaar in gesprek. Er kwam iets op gang. De methode is later 
uitgebreid met inzichten van psychotherapeuten en op basis van jarenlange 
ervaring. 
 
Sinds 1976 zijn er in Nederland een protestantse én een katholieke organisatie 
van Marriage Encounter. Marriage Encounter organiseert allerlei activiteiten die 
bijdragen aan betere huwelijken en relaties. De bekendste zijn de ME&WE 
Relatieweekenden, waarin je kennismaakt met een verfrissende methode om op 
een nieuwe manier te communiceren. Getrouwd of niet, een ME&WE 
relatieweekend is er voor iedereen die zijn relatie wil vernieuwen, verrijken of 
verfrissen. Neem een weekend tijd voor elkaar en leer op een verdiepende 
manier communiceren. Voor veel stellen vormde een ME&WE relatieweekend 
een nieuw begin. Al een ME&WEekend gedaan? Dan zijn er nog allerlei 
mogelijkheden om je relatie te verdiepen. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een 
dialooggroep (van ongeveer vier stellen uit jouw buurt die regelmatig bij elkaar 
komen). Of doe mee aan een ander weekend of een themabijeenkomst. Ook kun 
je je abonneren op het magazine ´Ontmoeting´, dat drie keer per jaar verschijnt. 
Het themanummer van augustus is: Luisteren. Je kunt een gratis proefnummer 
aanvragen via de site. Kijk eens op de site voor meer informatie: 
lwww.marriageencounter.nl Van harte aanbevolen! 

Israël-reis (bijbelse rondreis) 
Met een groep uit Didam en de Liemers willen we in september 2022 een 
gemeente-reis naar Israël organiseren met reisorganisatie Drietour. Plan is daar 
de Bijbelse plaatsen rond het meer van Galilea, Kapernaüm, Nazareth en 
Jeruzalem te bezoeken en ook een uitstapje te maken naar de Dode Zee en de 
oase van Engedi.  
 
Er kunnen zich maximaal 45 mensen opgeven. De minimumdeelname aan de 
reis is 25 personen. Duur van reis is ongeveer 8 dagen. De kosten p.p. worden 
voorlopig op ongeveer 2000,- geschat (bij deelname van 30-40 personen) , 
inclusief eten en entreetickets en vliegreis en accommodatie. Hebt u ook zin om 
mee te gaan, maar nog vragen? U kunt me bereiken via onderstaand mailadres. 
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Ik hoor graag van u! Wilt u of uw partner, vriend, vriendin of kinderen zich alvast 
opgeven, stuurt u me dan vast een mailtje. E-mailadres: rvdhucht@ziggo.nl . 

 
ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Rondom de kerkenraad 

Bijna weer gewoon 
 
Vakantietijd. Tijd om te ontspannen, op vakantie te zijn of rustig thuis genieten 
van het zomerse weer. Weinig besmettingen met Corona omdat het zomer is. 
Althans dat was de verwachting. We hebben kunnen ervaren dat de 
besmettingen net zo moeilijk te voorspellen zijn als het weer. De verwachtingen 
kwamen niet uit en we hebben inmiddels al weer de vierde golf achter de rug. 
Wat een teleurstelling! “ nog niet voorbij”. Inmiddels heeft de overheid laten 
weten dat ze hopen eind september de 1,5 meter regel te kunnen loslaten. 
 
Daarbij aansluitend hopen we als kerk dat dit inderdaad gaat gebeuren, want dat 
zou dan een goed moment zijn om het koffiedrinken na afloop van de zondagse 
dienst weer te hervatten. En dan kunnen we ook het avondmaal weer vieren. 
Naast avondmaal en gezamenlijk koffie drinken hopen we dat ook alle andere 
binnenactiviteiten weer mogelijk zijn. Of het precies zo gaat lopen valt nu nog 
niet te zeggen, maar samengevat hopen we vanaf oktober alles weer te kunnen 
doen zonder of met minimale beperkingen. 
 
In de afgelopen tijd zijn er verschillende activiteiten geweest waaraan u hebt 
kunnen meedoen zoals de koffiecaroussel, wandelingen en een fietstocht. Voor 
begin september staat de startzondag op het programma. Deze zal nog in 
aangepaste vorm plaatsvinden: een kortere versie waarbij we rekening houden 
met de nu nog geldende Corona regels. Iedereen kan meedoen en we nodigen u 
van harte hiervoor uit.  
 
De startzondag is ook het begin van het 
kerkrentmeesterschap van Selma de Jongh. We zijn 
blij dat Selma dit wil doen en zodoende het CvK weer 
voltallig maakt. Zoals u weet blijft Gijs Blom het hele 
beheer verzorgen. Met alle andere vrijwilligers en 
ondersteuning van het kerkelijk administratiebureau 
kunnen we op deze wijze al het werk rondom het 
reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap 
verrichten. Achter de schermen gebeurt er altijd meer 
dan we ons realiseren. Denkt u bijvoorbeeld aan het 
betalen van allerlei rekeningen. Onzichtbaar maar wel 

mailto:rvdhucht@ziggo.nl
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belangrijk. Fijn dat dit zo goed verloopt. Het woord geloofsgemeenschap is 
opgebouwd uit de woorden geloof en gemeenschap. We willen het woord levend 
houden, er van leren, hoop uit putten. Dat doen we met elkaar met 
ondersteuning van onze predikant. Het is fijn als u mee doet, in welke vorm ook. 
 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 
 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is 
en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. (pkn.nl)  
 
U kunt uw bijdrage aan collectes geven: 

• tijdens de kerkdienst; contant of met collectebonnen 

• door overschrijving op rekening NL41 RABO 0111 1014 68 

• of met de 'Givt-app' op uw smartphone, ipad of tablet   

Collecterooster 29 augustus t/m 10 oktober 2021 
 
29 augustus  1 Werk in eigen gemeente 
    2 Werk in eigen gemeente 
 
05 september  1 Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
    2 Werk in eigen gemeente 
 
12 september   1 Missionair Werk 
    2 Werk in eigen gemeente 
  
19 september  1 Kerk in Actie (Zending) 
    2 Werk in eigen gemeente  
 
26 september  1 Kerk in Actie (Zending – Vredeswerk) 
    2 Werk in eigen gemeente 
 
03 oktober  1 Kerk en Israël 
    2 Werk in eigen gemeente  
 
10 oktober  1 Jong Protestant  (JOP) 
    2 Werk in eigen gemeente  
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Toelichting bij de 'landelijke' collecten 
 

5 september: Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Ghana – Een sterke kerk op een kwetsbare plek 
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, 
in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De 
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door 
hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze 
een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert 
de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op. 
 

12 september: Missionair Werk 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk 
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 
'gekliederd':  op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en 
samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en 
leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk 
(weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, 
hoop en liefde. 
 
19 september: Kerk in Actie (Zending) 
Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in 
Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo 
kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt 
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en 
helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in  deze zwarte tijden, een plek van 
hoop en herstel kan blijven. 
 
26 september: Kerk in Actie (Zending – Vredeswerk) 
Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het 
decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te 
zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen 
een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te 
brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
 
3 oktober: Kerk en Israël 
Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen 
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke 
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geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we 
antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek 
en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse 
Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de 
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. 
 
10 oktober: Jong Protestant (JOP) 
Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen 
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun 
kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij 
spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag 
willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder 
andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de 
kerkdienst bij geloofsopvoeding. 
 

Opbrengst van de collecten in juli 2021 
 
4 juli  Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) € 55,77 
  Werk in eigen gemeente    € 36,84 
 
11 juli Algemeen diaconaal werk    € 28,67 
  Werk in eigen gemeente    € 19,11 
 
18 juli Algemeen diaconaal werk    € 33,81 
  Werk in eigen gemeente    € 23,04 
 
25 juli Algemeen diaconaal werk    € 57,24 
  Werk in eigen gemeente    € 38,49 
 
  Ontvangen voor de Diaconie   € 15,00 
  Ontvangen voor de Kerk    € 10,00 
 
  Totaal       €     317,97 

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 koster na afloop van de kerkdienst. 
 

Wim Kooijman 
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Werkgroep inzameling gelden 
 

Solidariteitskas 2021 
Van gemeenten voor gemeenten 
De Solidariteitskas is een steunfonds, dat is ingesteld vanuit de gedachte dat 
gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld 
te staan.  
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.  
 
Eind mei / begin juni heeft u van ons een brief ontvangen met het verzoek een 
bijdrage van  € 10,-- te geven voor de solidariteitskas. 
 
Stand 9/8/2021 
Bezorgde enveloppen  325 
Ontvangen    € 1.460,-- 
 
In september wordt een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die (nog) niet op 
dit verzoek hebben gereageerd. 
 

Kerkbalans 2021 
Voor de instandhouding van onze plaatselijke gemeente is veel geld nodig.  
Door middel van de jaarlijkse 'Actie Kerkbalans' in januari/ februari wordt een 
aanzienlijk deel van de benodigde financiën gerealiseerd. 
 
Stand 9/8/2021 
Toegezegd € 36.814,-- 
Ontvangen  € 27.568,-- 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 
 

Avondmaalsproject 
 

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 
 
Vaktrainingen Ghanese straatmeisjes weer van start 
 
Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke 
achterstandswijk Agbogbloshie in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de 
lockdown strikter dan elders in het land. Het leven was daar tijdens de lockdown 
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ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met zoveel mensen die dicht op elkaar 
slapen, wonen en werken op de drukke markt? Veel meisjes trokken weg naar 
veiliger regio’s. Gelukkig konden de vaktrainingen voor straatmeisjes in mei 2021 
weer van start gaan. 

Nieuwe meisjes selecteren 
Het opvangcentrum Lifeline bevindt zich in het hart van de wijk Agbogbloshie. De 
trainingen die in maart 2020 net van start zouden gaan, konden vanwege corona 
niet doorgaan. Alles moest dicht. In mei 2021 konden de eerste trainingen weer 
beginnen, maar een deel van de destijds geselecteerde meisjes was niet meer in 
Accra. Dus moesten nieuwe meisjes geselecteerd worden. In mei startte Lifeline 
met 24 meisjes. In juli is dit aantal uitgegroeid tot 30 meisjes. Wanneer de 
coronapandemie verder afneemt of zelfs voorbij is, dan verwachten de 
medewerkers van het opvangcentrum dat meer meisjes terug zullen komen naar 
de grote stad. 

Dertig meisjes weer in training 
De dertig meisjes die nu intern bij het opvangcentrum wonen zullen hier tot 
november 2021 blijven. Normaal duurt de training tien maanden. Nu dus 
noodgedwongen korter. Het aantal trainingsuren is omhoog gegaan om de 
'verloren tijd' in te halen en de trainingen in kortere tijd te doorlopen. Er is ook 
meer aandacht voor het leren van sociale vaardigheden: hoe kun je overeind 
blijven in zo'n extreme situatie als een coronapandemie. Ook zijn de trainingen 
nu wat anders ingedeeld: eerst krijgen de meiden een vaktraining in het 
opvangcentrum: kappersvak, sieraden maken en naailessen. Dan gaan ze 
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praktisch aan de slag bij een leermeester. Daarna komen ze weer terug naar het 
centrum.  

Hoe gaat het met eerder getrainde meisjes? 
Dorcas leerde eerder het kappersvak bij Lifeline. Hoe gaat het nu met haar? 
Dorcas groeide op bij haar oma in het arme noorden van Ghana. Omdat ze voor 
haar uitzet wilde sparen, besloot ze naar de hoofdstad Accra te reizen. Twee 
jaar lang werkte ze overdag als drager op de markt. Ze droeg vis voor de 
visverkopers. ‘s Nachts sliep ze in een vies hok. Medewerkers van het 
opvangcentrum vroegen meermalen of ze met hen mee wilde gaan. Pas na drie 
keer durfde ze de stap te wagen. Ze leerde daar het kappersvak en heeft geen 
moment spijt van haar keuze. 
 
Dit is het laatste nieuws dat Kerk in Actie publiceerde omtrent de ontwikkelingen 
in Ghana. Uw gift is altijd welkom 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 deze Straatmeisjes.   

Nees Biemond secr. 

Stiltewandeling 
 

Op woensdagavond 15 september organiseert de Oecumenische Werkgroep 
Didam een Stiltewandeling. 
 
In ons leven is er vaak weinig ruimte om stil te staan, stil te zijn. In de traditie van 
de kerk waren de kloosters plaatsen van stilte en gebed, waar gasten konden 
delen in de stilte. Anderen gingen op pelgrimstocht naar Santiago of Rome en 
ontdekten de kracht van de stilte tijdens het wandelen. 
 
Veel mensen in onze tijd komen niet of nauwelijks meer in de kerk.  
Toch kunnen zij de behoefte voelen aan stilte en bezinning. Ook en juist in 
Coronatijd ontdekten de mensen de kracht van de stilte. 
 
Op woensdagavond 15 september is er een stiltewandeling die start om 19.00u 
vanaf het plein bij de Mariakerk. De eerste 15 minuten wandelen we in stilte en 
daarna gaan we verder in tweetallen en spreken met elkaar over de aangereikte 
vraag of stelling. 
 
We eindigen bij de protestantse kerk waar we afsluiten met koffie/thee waarna 
we rond 20.30 u huiswaarts keren. Opgeven is niet nodig. 
 
Namens de Oecumenische werkgroep, 

Feike Tiel Groenestege 
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Vredesweek 2021 
 
Elk jaar organiseert PAX de nationale Vredesweek. Dit jaar is deze van 18 t/m 
26 september. 
 
PAX is een organisatie die zich bezig houdt 
met vredeswerk. Zij brengt mensen uit 
verschillende religieuze en etnische 
groepen bij elkaar bv. in Libanon, Palestina, 
Irak. Medewerkers van Pax  brengen de 
verschillende kampen die elkaar vijandig 
gezind zijn met elkaar in contact. Grote 
vraag is: hoe doe je dat dan? Hoe voer je 
gesprekken die bij kunnen dragen tot een 
oplossing?  
 
De Oecumenische Werkgroep is er in geslaagd een medewerker van Pax uit te 
nodigen om op woensdag 22 september te komen vertellen over hun werk. 
Cinta Depondt is al 17 jaar actief in het vredeswerk. Zij faciliteert 
dialoogprocessen gericht op het afbreken van polarisatie en vijandbeelden en zij 
heeft zich in de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met geweldloze 
communicatie. 
 
Ben u nieuwsgierig….? Dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond. 
 
Datum:    woensdag 22 september. 
Plaats:    Protestantse kerk 
Tijd:     Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/thee. 
Aanvang lezing:  19.30 uur 
Afsluiting:   21.00 uur met een korte Vesperdienst. 
Einde avond:   21.30 uur 
 
U kunt zich opgeven bij Rosemarie van der Hucht, e-mail: rvdhucht@ziggo.nl. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Oecumenische Werkgroep,  

Feike Tiel Groenestege 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 oktober 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 



17 

Personalia 
 

Overleden 
• 29-07-2021 Mevr. D.F. Bulten, Hooiberg 26-7 

 

Gevestigd 
• Mevr. A. Nieuwenhuis-Ligtlee,  de Peppel 64 
• Mevr. A. Hop,     St. Isidorusstraat 21 

• Mevr. A. Bosma-Nieuwenhuise,  Schoolstraat 5-8. 
 

Verhuisd 
• Mevr. R. van Pelt-Schäfer, van Roncallistraat 16, naar Verheijstraat 2-5  
• Dhr. M. Ros van Lieve Vrouweplein 3B, naar Toornkamp 3,  

 

Vertrokken 
• naar Silvolde, Mevr. Bergen-van Baarsel, Avesaetweg 23 
• naar Duiven,  Mevr. van Grol en Dewi, Wilhelminastraat 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  

 
Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 

 
 

mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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