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Wat te doen bij 
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Voorwoord 

 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 november 
19:30 uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 17 oktober t/m zondag 21 november 2021 

(op de zondagen staat er na de dienst koffie, thee en limonade klaar in het kerkhuis) 
 

17 oktober – 5e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 29:18-24, Marcus 10:32-45 
 

24 oktober – 6e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, 

Wichmond 
Collecte : Nederlands Bijbelgenootschap 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 59:9-19, Marcus 10:32-45 
 

31 oktober – 7e van de herfst 
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 : Job 19:23-27a, Marcus 12:18-27 
 

07 november – 8e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel (lopend), ds. A. Jonkman, 

Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender  
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Leviticus 19:1, 2:9-18, Marcus 12:28-34 
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14 november – 9e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. K. Bakker, Doetinchem 
Collecte : Voedselbank Montferland 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Exodus 30:11-16, Marcus:12:38-13:2 
 

21 november – 10e van de herfst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Pastoraat 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Sefanja 1:14-2:3, Marcus13:14-27 
 
 

 Van de predikant 

Gevallen 
Toen mijn neef 3 jaar was, gebeurde het nog al eens dat hij viel. Hij struikelde 
dan over zijn voeten en lag dan op straat. Hoe klein hij ook was, als hij een 
ander kindje zag vallen zei hij: ´Gewalla hè!´ Hij wist wat vallen was, hoe het 
voelde. En met dat kleine woordje gaf hij aan dat hij meeleefde met die ander. 
Als kind leerde hij erop vertrouwen dat er iemand was die hem weer hielp met 
opstaan en die hem troostte. Een vertrouwen dat je je leven lang met je 
meedraagt. Want ook als je groot bent kun je vallen, onderuit gaan, letterlijk, 
figuurlijk. Dan te weten dat er Iemand is die je bij je hand pakt en vasthoudt tot je 
weer kan staan op eigen kracht. En als je niet meer de kracht hebt om op eigen 
benen te staan, zijn er de armen van de Ene die je dragen. 
 
In een prachtig tafelgebed van dichter-theoloog Huub Oosterhuis staan de 
woorden: 'Niemand valt of hij valt in Uw handen. En niemand leeft of hij leeft 
naar U toe.'  Woorden met grote zeggingskracht. Woorden om mee te leven en 
op te vertrouwen.  

Startzondag 
Wat een mooi begin van het nieuwe seizoen was het op Startzondag. Het thema 
van de dienst was Het Onze Vader. We hoorden het gebed in verschillende 
talen. Ook baden we het Onze Vader in gebaren. Na afloop van de dienst en 
koffie waren er workshops rond het Onze Vader: een workshop waarin Trudi 
Boelee het Onze Vader in muziek van door de eeuwen heen liet horen. Een 
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workshop waarin het Onze Vader werd uitgebeeld met verf en een workshop 
waarin collages werden gemaakt rond het gebed. De resultaten hangen nog in 
de koffiezaal en in de huiskamer van de kerk. We sloten af met een gezamenlijk 
gezongen Onze Vader in de kerkzaal o.l.v. Trudi Boelee. Een bijzondere start 
van het nieuwe kerkenwerkseizoen! 

Geloofsgesprekskring 
Dit seizoen gaan we samen studie maken van het Onze Vader. In dit gebed, dat 
Jezus ons geleerd heeft, kunnen we veel ontdekken. Ook over de Joodse 
wortels van het Onze Vader. Mocht u zin hebben om mee te doen, u bent van 
harte welkom: op dinsdag 19 oktober om 20.00 uur, donderdag 11 november, 
woensdag 8 december. 

20plus-kring 
Op het moment dat u dit leest hebben we net weer een bijeenkomst gehad van 
de 20plus-kring. Na maanden dat we vanwege Corona veel buiten ondernamen, 
kunnen we nu weer terecht in ons kerkgebouw, voor een gezellige avond met 
een goed gesprek. De eerstvolgende keer is op: 26 november. We beginnen 
rond 19.30 uur. Als je tussen van 20 en de 30 bent en mee wilt doen, van harte 
welkom! 

Oogstdienst 
Zondag 24 oktober is het oogstdienst. Er zullen uit de dienst “oogstbakjes” 
worden gebracht bij de zieken en de oudste gemeenteleden. Het is fijn om te 
kunnen delen met elkaar.  

Doopdienst 
Zondag 21 november worden twee kinderen gedoopt: Hannah, dochter van 
Marianne en Roel Kersjes-Blom,  en Robbe, zoon van Roos de Kroon en Willem 
van Zomeren. We zien uit naar een feestelijke dienst waaraan koor All Together 
o.l.v. Trudi Boelee ook mee zal werken. 

High Tea voor de ouderen 
Voor alle 80-plussers in onze gemeente organiseert de taakgroep pastoraat een 
High Tea op donderdag 11 november om 14.30-16.30 uur in de kerk. Een High 
Tea is een kopje thee met lekkere kleine versnaperingen erbij. Een feestelijk 
samenzijn wordt het dus. In de Corona-tijd waren er weinig mogelijkheden om 
gezellige activiteiten te organiseren, maar nu kan het weer. Fijn als u ook komt. 
U ontvangt een uitnodiging per brief en we zouden het fijn vinden als u doorgeeft 
of u van plan bent te komen. U mag het doorgeven aan de taakgroep pastoraat, 
aan Arrie v.d. Vliet of aan mij, de predikant. We hopen u te zien op 11 november. 

Gedachteniszondag 
Op 31 oktober is er gedachteniszondag. We noemen dan de namen van hen die 
ons zijn ontvallen in het voorbije jaar. De familie van de mensen die in onze 
gemeente zijn heengegaan, zullen persoonlijk worden uitgenodigd. 
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Gemeenteleden die zelf namen aan willen dragen, kunnen dit tot uiterlijk 
woensdag 27 oktober doen bij de scriba Anneke Dienske.  Ook is er gelegenheid 
voor alle kerkgangers om in de dienst een kaarsje aan te steken voor iemand die 
zij willen gedenken. 

Santiago de Compostela 
10 november: 20.00 uur. Lezing over pelgrimage naar Santiago de Compostela 
door Henk Boender. 
Henk Boender heeft ervaring met pelgrimage en kan daar aanstekelijk over 
vertellen. Plaats: Prot. Kerk Didam. 

Gesprek over laatste wensen 
Soms raak ik met mensen in gesprek en benoemen mensen wat hun laatste 
wensen zijn: begraven of cremeren, wensen rond de afscheidsdienst. Het is 
goed als u uw wensen op papier zet en ook bespreekt met partner, kinderen en 
of nabestaanden. Een uitvaartverzorger kan u hierbij helpen. En ik kan als 
predikant helpen, waar nodig, om uw wensen rond een (kerkelijke) uitvaart op 
papier te zetten. Doe gerust een beroep op mij, als u daar behoefte aan hebt. 
Voelt u zich welkom met uw vragen en overwegingen over laatste wensen.  

Boekrecensie: ´Terug naar het hart´ 
In pastorale gesprekken komt het geregeld voor dat ik met mensen spreek over 
andere godsdiensten en de overeenkomsten met het christendom. Al in mijn 
studietijd raakte ik geïntrigeerd door bepaalde gelijkenissen tussen het 
Boeddhisme en het Christendom. 
 

In Trouw stond onlangs een boekrecensie van het boek ´Terug naar het hart. 
Compassie in het dagelijkse leven´ van de hand van Eveline Brandt en Joost van 
den Heuvel Rijnders. In het boek  verhelderen de schrijvers de alledaagse 
betekenis van belangrijke boeddhistische begrippen, waaronder vrijgevigheid, 
medevreugde, compassie, liefdevolle vriendelijkheid. Al lezend denk ik aan de 
prachtige woorden die Paulus en Johannes  in hun brieven schrijven over liefde 
en vriendelijkheid: ´Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.´ (Filippenzen 4:5) 
En over compassie: ´Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan 
genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster 
die hij gebrek ziet lijden? (1 Johannes 3:17)  Volgens de schrijvers van ´Terug 
naar het hart´ vergt het moed om compassie te hebben met alle mensen. Het 
begint met compassie met jezelf en daarna kan je jezelf oefenen in liefde en 
compassie voor de kring van mensen om je heen en zo de kring steeds groter 
maken. Een pakkende uitspraak uit het interview met de schrijvers: ´Het 
reproductiegetal van frustratie, woede en onbegrip kan snel boven de één 
stijgen, maar dat geldt ook voor liefdevolle vriendelijkheid. Dat werkt aanstekelijk 
en vermenigvuldigt  zich.´  

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 

Niets is hier blijvend 
Sommigen van u zullen dit direct herkennen: Johan de Heer 166.  Een zin uit 
onze geloofstraditie. Een zin uit een refrein waarin staat dat de wereld 
vergankelijk is, die gaat voorbij hoe mooi ook. Wat blijft en waarde houdt, is wat 
we gedaan hebben uit liefde tot Jezus. De taal is misschien niet meer up to date, 
maar de boodschap die er achter zit is nog steeds actueel.  Ik zou er graag een 
zin aan toe willen voegen die er wat op lijkt. Niets blijft hetzelfde. Dat is een 
gegeven. Niet voor niets wordt het leven 
vaak vergeleken met op reis gaan. We zijn 
op weg. Tijdens dat op weg gaan verandert 
alles om ons heen en niet te vergeten wij zelf 
ook. Ook de kerk verandert. Of we willen of 
niet ook de kerk blijft niet het zelfde. Soms 
roept dit gevoelens van weemoed op of het 
gevoel “ was het maar als vroeger”. Dat kan 
gemakkelijk gebeuren als we zien dat onze 
geloofsgemeenschap kleiner wordt en 
gemiddeld ouder.  
 

Als kerkenraad hebben we in september een bezinningsochtend gehouden in 
onze kerk. Het ging om de vraag: wat is nu de kern van onze 
geloofsgemeenschap? Als je keuzes moet maken omdat je niet alles kan doen 
wat je zou willen doen, dan is het van belang nog eens stil te staan bij wat ons 
bindt, waar we voor staan en wat we willen zijn. In onze geloofsgemeenschap 
gaat het vooral om omzien naar elkaar, samen vieren en samen geloven.  Wat 
ons bindt is de bron waar we uit putten. Verder kunnen we heel verschillend zijn 
en ook heel verschillend denken. Juist de verscheidenheid geeft rijkdom aan 
onze geloofsgemeenschap. Daarmee wil ik niet zeggen dat het makkelijk is. Juist 
omdat we allemaal verschillen, zullen we ook anders kijken naar de toekomst en 
wat verstandig is om te doen. U bent altijd van harte welkom om daarvoor ideeën 
aan te dragen en zeker ook daaraan actief bij te dragen. Heel concreet wordt u 
van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond (datum wordt nog vastgesteld) 
over de visie en beleid van de kerkenraad. Wij zullen onze gedachten en 
overwegingen met u delen. En zeker ook de beperkingen die we als 
geloofsgemeenschap hebben of opgelegd krijgen vanuit de landelijke kerk. Om 
een voorbeeld te geven: we hebben een deeltijd predikant (voor 50%). De reden 
is dat dit het maximum is wat door de landelijke kerk wordt toegestaan. Op de 
gemeenteavond heeft u uiteraard de gelegenheid met ideeën te komen of in 
gesprek te gaan. 
 

Terugkomend op de bezinningsochtend. Deze bevatte het stil staan bij Mattheus 
6:25-34. Het gaat in deze tekst vooral over vertrouwen. Vertrouwen in de 



9 

toekomst. Vestig je hoop niet op geld en bezit, maar op God. Dat is niet 
eenvoudig. Toch is dit de oproep van Jezus. Dit gaat uiteraard wel samen met 
de handen uit de mouwen steken. Tenslotte gaat niets vanzelf. In een wereld die 
steeds verandert, waar niets het zelfde blijft en ook onze kerk verandert, mogen 
we vanuit vertrouwen leven en naar de toekomst kijken.  

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 17 oktober t/m 21 november 
 

17 oktober 1 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

24 oktober 1 Nederlands Bijbelgenootschap 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

31 oktober 1 Algemeen diaconaal werk 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

7 november 1 Kerk in Actie – Zending 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

14 november 1 Voedselbank Montferland 
   2 Werk in eigen gemeente 
 

21 november 1 PKN – Pastoraat 
   2 Werk in eigen gemeente 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

17 oktober: Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er 
dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, 
zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van 
de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame 
landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een 
vreedzame samenleving.  
 

7 november: Kerk in Actie – Zending 
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en 
zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in 
Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid 
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tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische 
opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft 
hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze 
juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 
 

21 november: PKN – Pastoraat 
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben 
voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente 
zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale 
taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk 
ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken 
hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en 
liefde ten voeten uit.  

Opbrengst collecten in augustus 
 

1 augustus Algemeen diaconaal werk   € 65,84 
   Werk in eigen gemeente   € 44,56 
 

8 augustus Algemeen diaconaal werk   € 44,29 
   Werk in eigen gemeente   € 28,86 
 

15 augustus Kerk in Actie – Zending   € 57,76 
   Werk in eigen gemeente   € 37,84 
 

22 augustus Stichting Schuldhulpmaatje  € 35,94 
   Werk in eigen gemeente   € 23,96 
 

29 augustus Werk in eigen gemeenteleden  € 47,95 
   Werk in eigen gemeente   € 24,97 
 

   Overig: collectebonnen   € 14,00 

Opbrengst collecten in september 
 

5 september Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 81,57 
   Werk in eigen gemeente   € 54,58 
 

12 september Missionair Werk    € 46,53 
   Werk in eigen gemeente   € 31,35 
 
19 september Kerk in Actie – Zending   € 56,60 
   Werk in eigen gemeente   € 39,80 
 

27 september Kerk in Actie – Zending/Vredeswerk € 48,37 
   Werk in eigen gemeente   € 33,33 
 

   Ontvangen voor de Diaconie  € 60,00 
   Ontvangen voor de Kerk   € 40,00 
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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 

Werkgroep inzameling gelden 

Geven aan de kerk 

Financiële acties 
Voor het uitvoeren van alle taken en plichten, plaatselijk, landelijk en wereldwijd, 
is veel geld nodig.  
Daarom wordt er drie keer per jaar een financiële actie gehouden. 

Actie Kerkbalans –  januari 
De jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een 
financiële bijdrage te geven voor het werk van hun eigen plaatselijke kerk.  

Solidariteitskas – mei 
Deze landelijke steunkas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit 
plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet 
‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen.  

Eindejaarscollecte – december 
Deze collecte is van oorsprong bedoeld voor gemeenteleden die weinig in de 
kerk komen en op deze manier dan toch nog een financiële bijdrage kunnen 
leveren. De opbrengst is geheel voor het eigen kerkelijk werk. 
 

Bij elke actie ontvangt u een informatiebrief met toezeggingsformulier en/of 
acceptgirokaart. 
Voor de Actie Kerkbalans en de Solidariteitskas geldt, dat zo nodig een 
herinneringsbrief wordt verstuurd. 

Solidariteitskas 2021 
Stand 20/9/2021 
Aantal aanschrijvingen: 325 
Ontvangen:  € 1.490,-- 
In september is een herinneringsbrief bezorgd bij de leden die nog niet 
gereageerd hebben op een eerder verzoek om een bijdrage van € 10,-- te geven 
voor de solidariteitskas.  

Kerkbalans 2021 
Stand 20/9/2021 
Toegezegd:  € 36.814,-- 
Ontvangen:  € 30.089,-- 
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Kerkbalans 2022 
De Actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden van 15 tot 29 januari.  
De slogan blijft onveranderd: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.'  
 

Het lijkt nog ver weg, maar over drie maanden is het zover.  
De voorbereidingen zijn gestart en de benodigde materialen besteld. 
 

Wim Kooijman 

Verpachting bij inschrijving 
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De advertentie die in deze SAMEN staat voor de inschrijving voor verpachting 
van twee vrijgekomen kavels heeft betrekking op de volgende kavels. Dit ter 
oriëntatie, de kaartjes geven duidelijk aan waar deze kavels liggen. De 
inschrijvingsprocedure is beschreven in de advertentie. 
 

 
Kavel 1 - Groenstraat sectie P, nummer 1, 1.90.30 ha 

 

Kavel 2 Van Rouwenoortweg, sectie O, nummer 524, 0.80.90 ha 
 

Marijn de Kroon 
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 College van Diakenen & Kerk in Actie 

Ons 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.  

Christy moest ’s nachts in een café 
werken 
Christy vertelt: “Als 3-jarige ben ik door mijn 
ouders verkocht aan kennissen. Toen ik 
ouder werd, moest ik in een café werken van ’s 
morgens vroeg tot 12 uur ’s nachts. Ik werd 
uitgescholden, geslagen, opgesloten. De 
politie vond me. Nu volg ik een opleiding tot 
kapster in het Lifeline centrum.” 

Grace werkt bij het opvangcentrum 
Grace: “Als de meisjes hier komen, hebben 
ze geen vaardigheden. Als ze hier na tien maanden weggaan, zijn ze kapster, 
naaister, pedicure, kok of maken ze sieraden. Daarmee kunnen ze onafhankelijk 
hun geld verdienen, zichzelf onderhouden en zelfs hun familie ondersteunen. Zo 
halen we hen uit de armoede.” Via Kerk in Actie kunt u meisjes als Christy de 
kans geven een vak te leren in dit opvangcentrum. Helpt u mee? 
 

• Voor 365 euro krijgt 1 meisje een jaar lang te eten in de opvang 

• Materiaal voor de vaktraining voor 1 meisje kost 53 euro 
 
Op 17 oktober 2021 wordt er in Duiven  in de Samen op Weg Kapel aan de 
Rijksweg 56b een thema-dienst gehouden over het Ghana-project. Gastspreker 
is Tineke Grimm uit Doesburg die een presentatie zal geven over het project. 
Tineke zal dan meer vertellen over het project, de ontwikkeling die de meisjes 
doormaken bij Lifeline en waar de meisjes terecht komen na het project. Na de 
dienst staan verschillende producten uit Ghana uitgesteld in een kraam. Laat je 
verrassen. Iedereen welkom! 
 
Op 7 november 2021 zal er weer lopend Avondmaal gehouden worden in onze 
kerk. Dan zal er weer geld gevraagd worden voor ons Avondmaalsproject: 

Nieuwe kansen voor Straatmeisjes in Ghana 

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

Nees Biemond 
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Oogstdienst 2021 
 
Zondag 24 oktober 2021 wordt de oogstdienst gehouden. 
Dit jaar maken we geen fruitbakjes. De voorbereidingsgroep gaat dit keer een 
bijzonder bloemstukje maken. U, als gemeente, hoeft dus geen fruit te brengen, 
maar zondag moet u wel in actie komen. De met zorg gemaakte bloemstukjes 
moeten weggebracht worden. Wij rekenen op u om één of meer bloemstukjes 
mee te nemen en weg te brengen naar het adres dat erop vermeld staat. 
Vele handen maken licht werk! 
Een hartelijke groet van de werkgroep Kerk in Actie. 

Antoinette Makkinga 

Kledingbank Montferland 
 
In mei is er een collecte gehouden voor de Kledingbank Montferland. 
In Coronatijd heeft deze collecte bedroevend weinig opgebracht. Op 23 oktober 
2021 wordt een open dag gehouden van 10.00 – 16.00 uur, zodat iedereen die 
maar wil de nieuwe locatie kan bekijken. Vrijwilligers zijn  dan aanwezig om 
uitleg te geven.  
 
De Kledingbank is een extra voorziening voor een heleboel mensen die het 
financieel niet zo breed hebben. 
De Kledingbank doet ook mee met de RaboClubSupport 2021. Vanaf 4 oktober 
kan er  weer gestemd worden door leden van de Rabobank. De Kledingbank  
kan deze extra euro’s heel erg goed gebruiken omdat er voor de nieuwe locatie 
huur betaald moet worden. 
De nieuwe locatie is: Lichtenhorststraat 13, 6942 GS Didam  (naast bouwmarkt 
HUBO). 
 
Draagt u de Kledingbank een warm hart toe nadat u de nieuwe winkel bezichtigd 
hebt, maak dan uw bijdrage over naar de Diaconie Prot. Gem. Didam, 
bankrekening NL 55 RABO 0111 1037 38 o.v.v. Kledingbank. 
Onze cliënten zullen u dankbaar zijn. 

Nees Biemond 

Jeugdkerk 
 
Na een lange tijd van stilte vanwege COVID 19 willen we weer een start maken 
met onze Jeugdkerk. Wij nodigen de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 
jaar van harte uit hieraan deel te nemen. Wij hebben helaas vast moeten stellen 
dat de groep van jongeren in deze leeftijd die deelneemt aan de Jeugdkerk 
steeds kleiner wordt. Hierbij dus een extra uitnodiging!! 
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De eerste samenkomst is op zondag 17 oktober a.s. in onze kerk aan de 
Torenstraat en je mag direct naar de ruimte bij de kerk gaan. We komen daar om 
10.00 uur bij elkaar. 
 
Verder willen we ook vragen of er mensen van onze kerk zijn die ons willen 
inspireren en deel willen nemen aan het begeleiden van deze jongerengroep. 
Ook in de begeleiding kunnen we dringend hulp gebruiken. We zien met 
spanning uit naar zowel reacties van de jeugd als van (toekomstige) begeleiders. 
 
De volgende bijeenkomsten zijn op zondag 21 november en op zondag 12 
december. 
 
Mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen met  
Pieter Jan van den Berg, p.vdberg4@chello.nl of 0316228006. 
 
Met een hartelijke groet namens de Jeugdkerk 

Pieter Jan van den Berg 
 

Levenslessen uit een profetenverhaal 
Over crisis en de weg vooruit door ds. Robin ten Hoopen 
 
Never let a good crisis go to waste. Deze oneliner, die wordt toegeschreven aan 
Winston Churchill, heb ik het afgelopen jaar veel gehoord en gelezen. We zaten 
nog niet in lockdown in 2020 of de evaluaties begonnen al. Wat nemen we mee? 
Wat moet er straks beter en anders? Te snel, dacht ik. De rouw is vers. Mogen 
we eerst even de weg kwijt zijn en klagen bij het leed dat we in de ogen kijken? 
Klagen zoals ze dat in de Bijbel deden. 
 
Nu het langzaam beter lijkt te gaan, komen de lijstjes in de kranten en 
tijdschriften weer terug. Wat ga je anders doen in het “nieuwe normaal”? Wat 
neem je mee uit de lockdowns? 
 
Geïnspireerd door deze lijstjes dacht ik na over wat ik leerde uit de crises in mijn 
leven. Ik bleef haken bij een verhaal over de profeet Elia uit 1 Koningen 19. Dit 
verhaal bracht mij tot zeven lessen over wat er te leren valt uit een crisis, over 
een weg vooruit, maar ook hoe je voorkomt dat je straks met een burn-out thuis 
zit, omdat je te hard van start bent gegaan. 
 
Lees het verhaal zelf maar eens in 1 Koningen 19. Misschien helpen de lessen 
je nu of in de toekomst. 
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1. Klagen mag, je gevoel uiten mag, het (even)  

opgeven mag ook. 
 
Klagen, rouwen, stilstaan en opgeven vinden we moeilijk. We willen vooruit en 
zoeken al snel naar oplossingen. Van de profeet Elia leer ik dat je best (even) 
mag blijven hangen in emotie. Je mag falen, je mag klagen, je mag weglopen. 
Benoem de onrusten maar, huil, wees maar angstig. Soms is het leven zo zwaar 
dat ook de vraag over dood en leven op tafel komt. De profeet benoemt zijn 
doodswens in alle vrijheid. Ook dat is een les voor mij. In het gebed, in Gods 
aanwezigheid, mogen klacht, eenzaamheid en zelfs een doodswens er zijn. 

2. Laat je helpen door bodes 
In 1 Koningen 19 krijgt Elia woestijnvoedsel en water van een bode/engel (vers 
5-7). Hoewel die bode de lezer eerst doet denken aan de bode van koningin 
Izebel (vers 1-2), is deze tweede bode een bode van de HEER die niet naar de 
dood, maar naar het leven voert. Ook in ons leven komen er soms bodes op je 
pad. Ze komen vaak als je het niet verwacht of het even niet meer weet. Ze lijken 
soms eerst op vijanden, maar later blijken ze behulpzame bodes te zijn. Ze 
porren in je zij, stellen vragen, komen een tweede keer, maken een spottende 
grap, maar geven je ook te eten en te drinken en helpen je weer op weg. Een 
mens, een tekst, een lied, een kunstwerk kan zo’n bode zijn. Iets dat je voedt en 
waarmee je het volhoudt in de woestijn. 

3. Woestijntijd en perspectief 
Een crisis of woestijntijd lijkt soms voor eeuwig te duren, 40 dagen en nachten. 
In veel gevallen komt er na de woestijn echter beloofd land of zelfs een 
Godsberg, de Horeb. Dat perspectief kan goedkope kletspraat zijn als je blijvend 
ziek bent of de dood in de ogen ziet. Voor sommige mensen is het hele leven 
een woestijntijd. Dan is het beloofde land vooral het hemels koninkrijk. De 
meeste crises op aarde zijn echter crises met beperkte houdbaarheid. In die 
gevallen kan de les zijn: houd perspectief. Na de woestijn kan weer beloofd land 
komen. 

4. Blijf de stilte zoeken 
De stilte zoeken en het er volhouden is een uitdaging voor velen. Juist in een 
crisis kan de stilte echter helend zijn. Vaak kom je in die stilte eerst jezelf met al 
je emoties tegen. Denk dan aan les 1: klagen en huilen mag. Na de rollercoaster 
van emoties ontstaat er in de stilte vaak ruimte voor om zaken helder te krijgen. 
In de bijbelse stilte kan er ook ruimte ontstaan voor een Ander, voor God. In het 
gebed, in een kerkdienst, in een wandeling, liggend in het gras kan er zomaar 
een woord tot ons komen of een stem klinken in ons hart. In die stilte weet God 
vaak de storm in mijn hoofd tot bedaren te brengen. 
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5. Een andere context, een ander perspectief 
Wie in een crisis zit kan vaak geholpen zijn met een ervaring die je uit je context 
haalt. Op een andere plaats waait soms een frisse wind. Bij Elia vindt die 
ervaring plaats op de Horeb, ook wel bekend als de Sinaï of berg van God. Daar 
wordt niet alleen een verbondsvernieuwing voor het volk Israël vormgegeven, 
maar ook een profeet opnieuw in zijn kracht gezet. Het begint met een vraag: 
Elia, wat doe je hier? (vers 9). Hoewel je deze frase kunt lezen als een kritische 
vraag van een manager aan zijn medewerker (waarom heb je je post verlaten?), 
ben ik geneigd deze zin te interpreteren als een liefdevolle uitnodiging: Elia, wat 
doe je hier? Enkele verzen later herhaalt de HEER de vraag en geeft Elia 
hetzelfde antwoord (13-14). Daartussen vinden we een ontmoeting met storm, 
aardbeving, vuur en stilte. 
 
Deze crisisaanpak is anders dan de aanpak die ik meestal zelf kies. Er wordt 
geen directe oplossing geboden. Er wordt geen langdurig gesprek gevoerd 
tussen pastor en pastorant of medewerker en manager. De gekozen woorden 
blijven zelfs gelijk in de verzen 9-10 en 13-14. Het is de combinatie van een 
liefdevolle uitnodiging om gedachten en emoties te delen, de aanwezigheid van 
de HEER en de helende stilte van de Godsberg die de profeet nieuwe kracht en 
inzichten geven. Elia is in een andere context geplaatst en kan weer verder. 

6. Doe aan overdracht 
Na zijn ontmoeting met de HEER krijgt Elia de opdracht om koningen te zalven 
en een opvolger aan te stellen (vers 15-17). Dat is wijs management. Elia’s 
klacht wordt niet alleen in een nieuw perspectief geplaatst, er wordt ook vooruit 
gekeken. Soms ligt er gewoon te veel op je bordje of heb je te lang een bepaalde 
taak gedaan. De oplossing is dan om zaken over te dragen. Soms heb je een 
ander nodig om dat te leren inzien. 

7. Kijk wat er geschrapt moet worden 
Elia’s verblijf bij de Horeb eindigt met de constatering dat alleen de mensen die 
niet voor Baäl hebben geknield in leven zullen blijven (vers 18). Vanuit de vraag 
welke lessen we kunnen leren uit dit verhaal, zou ik deze oproep vanuit het 
geestelijk leven willen bekijken. De Baäl’s zijn in de Bijbel de afgoden, de heren 
die je niet moet dienen, maar die o zo aantrekkelijk zijn. Juist in die zaken moet 
je snijden, volgens 1 Koningen 19. Welke zaken zijn er in jouw leven die je 
belemmeren om te bloeien? Welke andere goden zijn er opgekomen in deze 
crisis die je vast houden, beknellen en klemzetten? Angst, onzekerheid, 
verslavingen? Durf in een crisis ook jezelf kritisch te bekijken en schrap de zaken 
die Gods rijk van liefde en vrede in de weg staan of die jou belemmeren om de 
dingen te doen die je echt belangrijk vindt. 

ds. Robin ten Hoopen 
Theoloog en predikant. Hij is tijdelijk medewerker van het NBG. 
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Samenwerking in de Liemers 
 

Een proces van verkennen en keuzes maken 

Even voorstellen 
Mijn naam is Jack de Koster en ik ben gevraagd door de 
stuurgroep  ‘Samenwerking in de Liemers’ om u te begeleiden 
bij het proces om tot concrete uitwerking te komen van 
vormen van samenwerking tussen de gemeenten. 
 
Als zelfstandig gemeentebegeleider adviseer en begeleid ik 
plaatselijk kerken in allerlei veranderingsprocessen. Dit doe ik 
door heel het land, met gemeenten die onder de protestantse Kerk in Nederland 
vallen. Tot 2016 deed ik dit in dienst van de landelijke kerk, als 
gemeenteadviseur en daarna als zelfstandige. Het mooie aan mijn werk is, dat ik 
samen met kerkenraden en werkgroepen op zoek ga naar de mogelijkheden om 
meer toekomstbestendige gemeente te kunnen zijn en waar mogelijk kleinere 
kerken zodanig te versterken, dat presentie van de kerk in een dorp of wijk voor 
langere tijd gegarandeerd is. Waar het kan gaan we ook op zoek naar een 
verlangen en toekomst in combinatie met andere gemeenten in de buurt. Mijn rol 
en taak daarbij is, om alle mogelijkheden te schetsen, met de daarbij behorende 
consequenties. 
 
Mijn woonplaats is Culemborg, waar ik sinds 2002 woon. Ik ben getrouwd, heb 
kinderen en kleinkinderen en ben 57 jaar. Naast mijn werk als 
gemeentebegeleider ben ik voor 12 uur per week als kerkelijk werker verbonden 
aan de streekgemeente Tussen Lek en Linge, specifiek voor het dorp 
Ravenswaaij, gelegen aan de Lek. 
 
Voor meer informatie over mijzelf kunt u ook kijken op www.jackdekoster.nl 
Ik hoop op een vruchtbare tijd in de Liemers voor u als gemeenten met elkaar. 

Het proces  
In september en oktober van dit jaar zal ik met de stuurgroep de mogelijkheden 
van samenwerking gaan uitwerken. Daarbij zal ik ook alle denkbare 
consequenties in positieve en negatieve zin opschrijven, zodat een helder beeld 
ontstaat van de mogelijke keuzes. Daarna zal ik in november op ronde gaan 
langs de gemeenten om dit de kerkenraden voor te leggen en met hen de opties 
die er zijn bespreken. Ook de verlangens, wensen, wellicht angsten en valkuilen 
zullen met elkaar besproken worden. Per gemeente zullen er eigenheden zijn die 
belangrijk zijn voor de kerk in de plaats, als ‘nestgeur’ en kenmerkend voor de 
identiteit. Dit zijn belangrijke zaken die genoemd kunnen worden. Tevens ga ik 
op zoek met de gemeenten naar het verlangen van samen met de andere 
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kerken een toekomst bouwen. Wat zien de kerken als droom en wat is werkelijk 
haalbaar met elkaar? Dat wil ik graag met u gaan ontdekken. 
 
Voorop staat dat mijn inzet en de begeleiding van het proces u helpt en dient in 
het vinden van een gezamenlijke toekomst in de Liemers. Dit kan ik niet alleen, 
daar heb ik de stuurgroep van het proces voor nodig, maar daarnaast u als 
kerkenraden en gemeenten wie het aangaan.  

 Jack de Koster 

Woord uit de regio Achterhoek  

Herfsttijd! 
 
Het is alweer herfst aan het worden. De bladeren 
van de bomen beginnen steeds verder te 
verkleuren. Veel is er in de natuur aan het 
veranderen. Een verandering die heel herkenbaar is 
in de kleuren – maar ook in het proces van loslaten.  
 
Kleuren: de herfst kent z’n prachtige warme kleuren 
– kleuren die heel bijzonder zijn met name als de 
zon erbij aanwezig is. Kleuren kunnen vaak heel 
veel betekenen in ons leven, niet alleen de kleuren 
in de natuur, maar ook in de geaardheid, de kleur 
van mensen. Zijn we saaie, kleurloze mensen of 
stralen we ook nog wat kleur uit? 
Zonder kleur kan het leven saai zijn – niet voor niets 
is de felgele bloem het symbool van de Zonnebloem. Of noemen we wel eens: 
hij of zij is het zonnetje in huis. Maar… laten we zeker niet vergeten dat mensen 
ook kleur voor elkaar kunnen zijn – dat mensen kleur in elkaars leven kunnen 
brengen.  
Aan de herfst kunnen we ook de beleving van loslaten verbinden – de natuur laat 

los - de bladeren vallen van de bomen – er vindt een 
veranderingsproces plaats. Herfstperiodes herkennen 
we ook in ons leven: tijden waarin het soms stormt en 
waarin we ook moeten loslaten. Mensen die ons lief 
zijn kunnen ons door de dood of door scheiding 
ontvallen. Of onze gezondheid geeft problemen 
waardoor we vertrouwde bezigheden tijdelijk of 
langdurig moeten opgeven. Een ontslagronde op het 
werk kan ons plotseling confronteren met verlies van 
onze baan en collega’s.  
Loslaten kan een pijnlijk proces zijn. Maar tegelijk is 
het goed om te benoemen dat dit loslaten ook een 
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beleving kan geven van dankbaarheid en rijkdom. Dankbaarheid voor het mooie, 
het waardevolle, het kleurrijke wat hij of zij heeft mogen beleven. Mooie – rijke – 
herinneringsmomenten om vast te houden. 
 
Kijkend naar de kale bomen, met de herinnering aan dat wat we los moesten 
laten, mogen we ook dankbaar zijn voor alle schoonheid, goedheid en liefde 
welke we mochten ontvangen en geven. 
 
En... hoopvol wachten op de nieuwe lente.  
 

Rien Baauw,  
Wichmond  

 
Werkte als pastor in de Prot. Gemeente Doetinchem / wijk Gaanderen – Slangenburg 
Reageren? Dat kan: rd.baauw@hetnet.nl 

 

Personalia 
 

Overleden 
• 02-10-2021, ds. Wessel ten Boom, Fazantstraat 41 

Gedoopt 
• 03–10-2021  Tóbiás  Benjámin, 

    zoon van Adorján  en Wilma  Rigo – Blom, Tolweg  11 

Gevestigd 
• Dhr. en mevr. Zomerman – Merkens  met 3 kinderen, Maisveld 21 

Verhuisd 
• Mevr. S.N. Jansen, van De Els 10 naar Donjon 22,  

Vertrokken 
• Naar Westervoort: mevr. V.V.M.M. Bos - Verbaenen & 2 kinderen,  

                              Maalstoel 19 
• Naar Bodegraven: dhr. S. de Haan, Werfhout 4 
 
 

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,  

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. R.v.d.Hucht 

Wanneer  Om 20:00 uur, 19-10, 11-11, 8-12 

Waar  kerkzaal 

Contactpersoon Dorien Schlief, tel: 224828, mail: j.schlief@chello.nl 

20+ groep  

Wanneer   

Waar  Tijd en locatie volgt 

Contactpersoon Ds.v.d.Hucht 

Inloopmiddag  Ontmoeting onder het genot van koffie/thee/drankje, 
soms komt een gemeentelid wat vertellen over zijn/haar 
hobby. 

Wanneer Om 14.30 uur, 21-10 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357 , mail: j.hagen860@chello.nl 
(vervoer kan geregeld worden) 

Oecumenische Bijbelkring  o.l.v.  

Wanneer Voorlopig nog niet 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10,  

Contactpersoon Feike Tiel-Groenestege, 
mail:feike.tiel-groenestege@outlook.com  

 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 16 november 19:30 uur. Kopij 
ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden   
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