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Voorwoord 

Voor hen die ons regeren 
 
Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land,  
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
 
De sterken, die bewaken 
de wegen met hun woord: 
dat zij ook zullen dragen 
de zwakken in de poort, 
want hoofd en lichaam zijn in pijn  
en niemand wordt behouden, 
als die verlaten zijn! 

Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 
hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed 
 
O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand:  
wij dienen vele heren 
tot schade van het land.  
Gij zijt genade! Uw bevel  
doet leven en vergeven,  
o God van Israël! 

 
Liedboek 994 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 
Periode zondag 28 november 2021 t/m zondag 9 januari 2022 

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

28 november – 1e van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Zacharia 14:4-9, Lucas 1: 5-25 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. Trudi Boelee, Feike Tiel 

Groenestege en Desiré Wenting 
 

05 december – 2e van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, 

Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Maleachi 3:1-4, Lucas 1:26-38 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. Trudi Boelee, Feike Tiel 

Groenestege en Desiré Wenting 
 

12 december – 3e van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : o.l.v. Pieter Jan van den Berg 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Sefanja 3:14-20, Lucas 1:39-56 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. Trudi Boelee, Feike Tiel 

Groenestege en Desiré Wenting 
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Vrijdag 17 december – Caroldienst 
19.30 uur : Caroldienst m.m.v. All Together, het parochiekoor 

Lathum/Giesbeek en zangers van de protestantse 
gemeente Lathum/Giesbeek 

  O.l.v. Trudi Boelee 
Rolf Zandbergen, orgel en Johan Boelee, piano 

19 december – 4e van de Advent 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. S. Holsappel, 

Utrecht 
Collecte : PKN - Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Lammie Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Micha 5:1-4a, Lucas 1:57-80 
 
15.30 uur : Peuter-kerstviering voor kinderen van 0-4 jaar en hun 

(groot)ouders 
 
17.00 uur : adventsvesper, m.m.v. Trudi Boelee, Feike Tiel 

Groenestege en Desiré Wenting 
 

24 december – Kerstavond 
19.00 uur : laagdrempelige kerstviering voor jong en oud, 
  mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief  
Lezingen : Jesaja 8:23b-9:7, Lucas 2:1-20 

25 december – Kerstmorgen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - kinderen in de knel 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 52:7-10, Johannes 1:1-14 

26 december – Zondag na Kerst, geen kerkdienst 
 
31 december – Oudejaarsavond, geen kerkdienst 
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02 januari – Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. S. Holsappel, 

Utrecht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Lammie Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 60:1-6, Matteüs 2:1-12 
 

09 januari – 1e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jesaja 40:1-11, Lucas 3:15-16, 21-22 
 

 Van de predikant 

Overdenking: Verwondering 
Elke ochtend loop ik in alle vroegte een rondje met onze hond Bernie. Soms ben 
je dan getuige van bijzondere natuurverschijnselen. Niet alleen ik, maar ook 
onze hond. Laatst kwamen een paar ganzen over en landen pal naast ons in een 
natuurplas. Het viel me op hoe Bernie stil bleef staan en de vogels volgde met 
zijn ogen en zijn kop; zijn bek hing net niet open van verbazing. Vol 
verwondering bleef hij minutenlang stil staan en kijken naar de kringen, die in het 
water ontstonden door de landing. Ik deelde in zijn verwondering. En zei zonder 
er erg in te hebben: Mooi hè! 
 
Momenten van verwondering, soms heb je die ook als je met kinderen op pad 
bent. Toen mijn neef nog klein was, had hij ontdekt, dat hij de eendjes in het park 
bij zich kon roepen. Hij gooide dan brood en riep heel hard: Eeeeendjes! En dan 
kwam een zwerm eenden vanuit het park naar ons toe vliegen, luid snaterend. 
Mijn neef bleef dan verwonderd staan en keek met wonderogen toe. Toen mijn 
oudste zoon zich voor het eerst bewust was van een draaiende wasmachine, 
bleef hij op zijn knieën voor de trommel zitten en keek met wonderogen naar het 
schouwspel. 
 
Misschien kunt u zich herinneren hoe u zelf als kind verwondering voelde, als u 
een bellenblaas zag, een schitterende kerstboom vol lichtjes, een vlinder… 
Ook als volwassene kun je die verwondering voelen. Je bent op dat moment 
even los van jezelf, je eigen verlangens en behoefte, en gaat op in wat je ziet. Ik 



7 

kan me het moment nog goed herinneren, dat ik voor een moment betoverd 
werd door een dansvoorstelling: een soort magisch moment. Ik kan me ook de 
momenten herinneren, dat ik gepakt werd door een mooi schilderij, mooie 
muziek, of een prachtig uitzicht. Het overvalt je. Ineens ben je als het ware 
helemaal opgenomen in wat je ziet. Zulke momenten blijven je altijd bij. In het 
evangelie lezen we hoe mensen buiten zichzelf zijn van verwondering, als ze 
zien hoe Jezus mensen geneest en opricht. Diezelfde verwondering, die je kunt 
voelen in de natuur of bij een voorstelling of bij muziek, overvalt mensen die 
Jezus ontmoeten. 
 
Tegelijk is verwondering ook iets wat je op kunt roepen. Denk aan het lied 'Komt 
verwondert u hier mensen'. Door je ontvankelijk op te stellen, sta je meer open 
voor verwondering. Als je in de natuur wandelt, kan je je oefenen in 
verwondering. Verwondering kan een geluksmoment geven. En ook het besef 
dat niet alles om jou draait, maar dat we deel zijn van het grotere geheel van 
Gods schepping. Laten we ontvankelijk zijn en blijven voor verwondering. Juist 
en ook als we ouder worden. Er is zoveel om ons over te verwonderen! 

Geloofsgesprekskring 
Maandelijks komt de kring bij elkaar. Elke keer bespreken we een stukje van het 
Onze Vader. Er blijkt veel te ontdekken in dit gebed dat Jezus zijn leerlingen 
leerde bidden. Zo ontdekten we de vorige keer meer over de eerste bede: uw 
naam worde geheiligd. Deze bede gaat terug op het oude Joodse Kaddisj-
gebed, dat Jezus als kind al leerde. ´Moge Zijn grote naam verheven en 
geheiligd worden in de wereld, die Hij geschapen heeft naar Zijn wil.´ We lazen 
ook de Bijbelteksten Jesaja 6:1-7 en Openbaringen 15:1-4. Daarnaast luisterden 
we naar muziek, die past bij deze bede:  Uit het liedboek: Heilig, heilig, heilig; 
van Remco Hakkert: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart; uit Taize: 
Sfinte Dumnezeule en Sviaty Boze. 
 
De afgelopen keer bespraken we de tweede bede: uw rijk kome. Ook deze bede 
gaat terug op een stukje uit het oude Joodse Kaddisj-gebed: ´Moge Zijn 
koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen en in het leven van het 
gehele huis van Israël, weldra en spoedig.´ We lazen hierbij ook teksten uit het 
Oude Testament: Mattheüs 6:31-34 en Daniel 7, 13-14. Daarnaast luisterden we 
naar bijpassende muziek: Thy kingdom come, o Lord; The kingdom of God 
(Taizé); Kingdom come (Loyiso Bala) (modern). We ontdekten ook, dat de eerste 
drie beden van het Onze Vader alle drie beginnen met ´Uw´: Uw naam, Uw rijk, 
Uw wil…: ze zijn op God gericht. Ook ontdekten we, dat de eerste drie bedes in 
de aanvoegende wijs staan: ´worde, kome, geschiede…´ Waarom staat er in het 
Onze Vader niet gewoon: ´Vader, heilig uw naam, breng uw rijk tot stand, 
verwezenlijk uw wil?´ Het is omdat zo in het midden gelaten wordt wie dit gebed 
zal vervullen: God, de mensen, of beiden in een samenspel. 
 



8 

De eerstvolgende bijeenkomst is naar verwachting op woensdag 1 december om 
20.00 uur in een van de zalen van de kerk. In januari komen we bij elkaar op 
dinsdag 11 januari. 

Geloven in Corona-tijd 
We leven nog steeds in een wat onzekere tijd door Corona. Welke kant gaat het 
op? Welke maatregels zullen worden genomen om het virus de kop in te 
drukken? Blijft het bij een mondkapje, 1,5 meter en een gedeeltelijke lockdown of 
moeten de maatregels aangescherpt worden? En welke maatregels zullen nodig 
zijn in de kerk? Het is op het moment dat ik dit schrijf, nog onzeker. In deze tijd 
van boude uitspraken is het soms zoeken naar mensen, die nog oog hebben 
voor nuance. Onlangs zag ik een interview waarin een Corona-deskundige 
opriep tot mildheid naar de overheid. Ook zei hij: ‘Het Corona-virus is niemands 
schuld, ook niet van de overheid. Het enige dat we kunnen doen is van een grote 
ramp een wat kleinere ramp te maken’. 
 

Deze zegenwoorden kunnen een steun zijn in onzekere tijden: 
 

God zal met je meegaan 
Als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet 
Als hand op je hoofd 
En arm om je schouder 
Als baken bij ontij 
En verte die wenkt 
Als groep op je lippen 
En hoop in je hart 
Als stem die je uitdaagt 
En woord dat je voorgaat. 

 (Lied 19 uit ´Zangen van zoeken en zien´) 

Bijbellezingen in de advent 
In de adventstijd staan lezingen uit Lucas 1 centraal. Deze prachtige verhalen 
over Zacharias en Elisabeth, en over het meisje Maria die een engel ontmoet, 
bereiden ons voor op de geboorte van het kerstkind van Bethlehem. 

28 nov.:  Lucas 1:5-25 
Zacharias en Elisabeth staan voor het gelovige Israël, dat uitziet naar de 
Messias. Hun verhaal is het verhaal van het hele volk: ook al lijkt het of er geen 
toekomst meer is, God maakt voor zijn volk, dat blijft hopen tegen de verdrukking 
in, een nieuw begin in een kind, de voorloper van de Messias. Hun verhaal zou 
je als een parallelverhaal kunnen zien van het verhaal over Abram en Sara. Voor 
God is niets te wonderlijk. Dit Bijbelverhaal vertelt: God verhoort ons bidden. 
Zacharias schrikt als zijn gebed uiteindelijk wordt verhoord. Hij valt stil…. 
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5 dec.:  Luc.1:26-38 
Maria zegt tegen de engel: ´Zie, uw dienstmaagd, mij geschiede naar uw 
woord…´  Uit die woorden spreekt vertrouwen. Een belangrijk aspect van 
geloven is ontvankelijkheid. Maria is een voorbeeld van ontvankelijkheid. Staan 
wij ook open voor wat God ons vertellen wil? Staan wij ook open met ons hele 
leven voor een nieuw begin? De ´Schaduw´ uit de woorden van de engel verwijst 
naar het Bijbelverhaal over de ark in de woestijn, waar een wolk boven hing als 
God nabij was. Dit Bijbelverhaal is door veel schilders geschilderd. Het heet in 
de schilderkunst de Annunciatie, de aankondiging. Ook heeft dit Bijbelgedeelte 
veel componisten geïnspireerd tot muziek voor een ´Ave Maria´. 

12 dec.:  Lucas 1:39-56  
De Lofzang van Maria; dit lied heeft wortels in het Oude Testament: het lied van 
Mirjam bij de Schelfzee en het lied van Hanna. Het is een bevrijdingslied waarin 
God geloofd wordt. In het lied wordt verteld hoe God de wereld omdraait, wie 
arm was wordt rijk en andersom. Vergelijk het loflied van Hanna uit het 
Bijbelboek Samuel. Belangrijk thema van dit lied is ook: God houdt zich aan zijn 
beloften die hij deed aan Abram. In dit lied staat Maria op één lijn met de 
profeten uit het oude testament. Dit Bijbelgedeelte heeft veel componisten 
geïnspireerd tot het componeren van muziek voor een ´Magnificat´. 

19 dec.: Lucas 1: 57-80 
De geboorte van Johannes de Doper brengt vader Zacharias tot het zingen van 
een prachtig lied. De lofzang van Zacharias bezingt God als bevrijder: God houdt 
zich aan de beloften die hij aan Abraham heeft gedaan. Hij stuurt de 
langverwachte Messias. ´En jij, mijn kind, zult voor hem uitgaan, als zijn 
voorloper…´ Dit Bijbelgedeelte heeft als de lofzang van Zacharias een plek 
gekregen in de metten, de viering ´s ochtends in de kloosters. Dit omdat in dit 
lied Jezus wordt bezongen als de opgaande zon.  

Een schoot van ontferming 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de 
hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en 
verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op 
de weg van de vrede. (Lucas 1:78-80) 
 
In de Lofzang van Zacharias gaat het over mensen, die in duisternis zijn of 
waren. In de Bijbel is dat een vaak terugkerend thema. Duisternis is niet alleen 
iets van toen, maar gegeven met het menselijk bestaan – zo lijkt het. Er zijn 
oorlogen, geweld en brandhaarden in de wereld en in levens van mensen is er 
donkerte, wanneer van alles je kan overkomen dat sterker is dan jij. Volgens mij 
is er niemand die dat nooit heeft meegemaakt – in je eigen leven, in dat van een 
geliefde of in de wereld die je dagelijks op het journaal ziet. Het gevoel dat de 
ellende je overvalt en de overhand dreigt te krijgen. De Lofzang van Zacharias 
noemt het niet mis te verstaan: ‘De schaduw van de dood.’ Juist daar vertelt 
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Zacharias over Jezus die komt als tegenkracht. God zoekt ons mensen in het 
donker dat ons kan overvallen en omsluiten, en God vindt ons. Het Licht van 
God, zichtbaar geworden in Jezus Messias, tilt ons op uit het donker of het 
schemerdonker. Raakt ons aan en zet ons in het Licht. 
 
Er zijn momenten waarop we het helaas zelf niet zo kunnen ervaren, situaties 
waarin we ons juist ongezien en eenzaam voelen. Het kan zijn dat donker en 
verdriet ons zo verblinden dat we überhaupt geen licht kunnen zien. In de 
Lofzang staat troostend dat God een ‘schoot van ontferming’ is, waarop wij 
kunnen terugvallen, een schoot die ons opvangt als we in het donker 
wegzakken. Soms duurt het donker lang en vraagt het veel geduld van ons 
mensen, om te wachten tot het weer lichter of licht wordt. God belooft in dit 
prachtige lied van Zacharias dat hij aanwezig is in dat wachten, ons als 
tegenkracht blijft zoeken en uiteindelijk vindt. 
 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
Zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. 

(Huub Oosterhuis) 

Kerstvieringen in onze kerk te Didam 

(onder voorbehoud van de Corona regels) 
 

Alle Adventszondagen, oecumenische adventsvesper om 17.00 uur, m.m.v. de 
oecumenische werkgroep, zang: Trudi Boelee, Feike Tiel Groenstege en  
Desiré Wenting, orgel: Rolf Zandbergen. 
 

Vrijdag 17 december Caroldienst m.m.v. All Together, het parochiekoor 
Lathum/Giesbeek en zangers van de protestantse gemeente Lathum/Giesbeek 
o.l.v. Trudi Boelee, Rolf Zandbergen, orgel en Johan Boelee, piano. 
 

Zondag 19 december 15.30 uur peuter-kerstviering voor kinderen van 0-4 jaar 
en hun (groot)ouders. 
 

Vrijdag 24 december 19.00 uur laagdrempelige kerstviering voor jong en oud. 
 
Eerste kerstdag 25 december 10.00 uur eredienst. 
 
Goede Adventstijd en Gezegende Kerstdagen gewenst! 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 

Samenwerking in de Liemers 
Deze week, donderdag 11 november, heeft de kerkenraad met Jack de Koster 
gesproken. De heer De Koster is door de stuurgroep met instemming van de 
moderamina aangesteld als extern adviseur voor het begeleiden van het 
onderzoek hoe te komen tot verdere samenwerking in de Liemers. Hij is nu een 
ronde langs de 6 kerkenraden aan het maken om enerzijds de kerkenraden te 
informeren en anderzijds van de kerkenraden te horen hoe zij tegen 
samenwerking aan kijken. Het was een informatief en nuttig gesprek. 
 
Als kerkenraad hebben we nog geen definitief standpunt hierover ingenomen, 
maar ik kan wel aangeven in welke richting het lijkt te gaan. Er zijn verschillende 
modellen voor samenwerking. 1)Samenwerking met geen of heel veel 
overdracht van bevoegdheden, 2)Samengaan met wijkkerkenraden, 
3)Samengaan met kernraden waarbij de algemene kerkenraad de 
beslisbevoegdheid heeft. Dit laatste model is een fusie. Alle modellen hebben zo 
hun voor en nadelen. In dit stuk wil ik daar niet verder op ingaan, omdat we in 
het gesprek vooral over het eerste model hebben gesproken. Vanuit de 
kerkenraad hebben we aangegeven dat voor onze gemeente het behoud van 
een eigen vierplek, identiteit en ontlasting van bestuurskracht belangrijke punten 
zijn. Daarnaast willen we zorgvuldig zijn met wat we hebben opgebouwd en 
tegelijkertijd ook solidair met anderen die minder hebben. Dit vergt goed overleg, 
goede afspraken en een stapsgewijs proces. Daarbij willen we ook voldoende 
voortgang. U merkt al dat sommige punten deels haaks op elkaar staan. 
 
Nog niet genoemd is dat we met zijn allen ook tijd nodig hebben om er aan te 
wennen dat we in de komende jaren meer samen gaan doen en uiteindelijk 
samen gaan in wat voor vorm dan ook. Terugkomend op de eerste vorm: 
samenwerking met overdracht van bevoegdheden. In de bijeenkomst heeft de 
heer De Koster benadrukt dat de mate van overdracht gekozen kan worden 
beginnend bijna nul tot bijna alles. Dit betekent dat deze vorm heel flexibel is. Als 
kerkenraad hebben we aangegeven dat voor ons het voorkomen van dubbele 
kerkenraden belangrijk is omdat we niet zien hoe we dat als Didam voor het 
elkaar kunnen krijgen. Verder kunnen in dit model zorgvuldige afspraken over 
financiële zaken worden gemaakt. U kunt dan denken aan verdeelsleutels voor 
inkomsten en uitgaven en dat je als gemeentes de vermogens voor een aantal 
jaren nog in eigen beheer houdt. Het pastoraat is een voorbeeld van iets wat 
lokaal blijft. Gelukkig is het onderling pastoraat in onze gemeente uitstekend en 
hebben we een pastoraal team dat het pastoraat goed ondersteunt. 
 
Hoe gaat het nu verder? De heer De Koster gaat inventariseren hoe alle 
kerkenraden er over denken en dan zal moeten blijken of er voldoende overlap is 
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in hoe alle kerkenraden en in het verlengde daarvan de gemeentes, er over 
denken. Gezamenlijk overleg met de moderamina staat voor februari gepland. 
Daarna kunnen we u verder informeren over hoe de verschillende gemeentes 
hier tegenaan kijken.  
 
Terug van nooit weggeweest: Corona. 
Op het moment van schrijven is bekend 
dat de overheid aanvullende 
maatregelen heeft aangekondigd voor 
het terugdringen van de sterk 
opgelopen besmettingen. Vanaf 7 nov 
hebben we al aangegeven dat we in 
onze kerk weer 1,5 meter hanteren, 
ons houden aan de basisregels 
(hygiëne, geen handen schudden), 
geen heilig avondmaal vieren, en 
mondkapjes gebruiken tijdens het verplaatsen. Afhankelijk van het nog te 
verwachten advies van de PKN zullen we wel of niet verdere maatregelen 
nemen. Vanaf deze plaats wil ik u vragen om de maatregelen goed op te volgen 
en uiteraard bij klachten thuis te blijven en u te laten testen. U weet, u kunt de 
diensten online live of later bijwonen. We hebben daar goede voorzieningen 
voor. 
 
Ondanks Corona, die mogelijk nog voor verdere beperkingen gaat zorgen, zijn 
voorbereidingen voor advent en kerst al in volle gang. Een koor bestaande uit  
All Together, leden van de Gabriel parochie en Lathum Giesbeek zijn al weken 
aan het oefenen. De Carol dienst staat nu voor Didam gepland op vrijdagavond 
17 december 19:30 uur. We hopen dat deze dienst doorgang kan vinden waarbij 
we gaan onderzoeken of we eventueel kunnen uitwijken naar de Mariakerk. 
   
Het kerkelijk jaar loopt op zijn einde. We hebben in een waardige 
gedachtenisdienst stil gestaan bij diegene die ons dit jaar en daarvoor ontvallen 
zijn. Een einde creëert vaak een nieuw begin en in dit geval is het begin de 
adventsperiode. Een periode van inkeer, verwachting en hoop. In de tijd dat de 
dagen donkerder worden mogen we in de advent juist kijken naar het licht en 
een nieuw begin. 
Met vriendelijke groet,  

Johan Boelee 
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College van kerkrentmeesters 

Rolf Zandbergen 25 jaar onze organist 
 

Op 20 oktober 2021 was Rolf Zandbergen 25 jaar 
organist in onze gemeente. Een geweldige 
mijlpaal! 
Hem is in de dienst van 24 oktober 2021 het 
zilveren Insigne uitgereikt, hem toegekend door 
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, 
op voordracht van het College van 
Kerkrentmeesters van Didam. Bij het Insigne hoort 
een oorkonde en een toelichtende brief van de 
VKB. 
Wij mogen ons gelukkig prijzen met een organist 
als Rolf. Hij is een zeer adequate en betrouwbare 
begeleider van onze samenzang, uitstekend op de 
hoogte van diverse liturgieën, die extra luister aan 
de hoogtijdagen geeft met zijn spel.  
En de twee volle tassen, waarmee hij altijd binnen 

komt, zijn voor het geval dat: “Je weet maar nooit wat er gebeurt, dan heb ik het 
in ieder geval bij me.” 
 
Wij danken Rolf ook voor zijn enorme inzet. We kunnen altijd op hem rekenen: 
de diensten in Meulenvelden, de repetities en begeleiding van koren, 
herdenkingsdiensten bij begrafenissen etc. etc.  
 
Dank je wel Rolf Zandbergen! 

 
Het College van Kerkrentmeesters.  

 

Wat een verrassing 
Op 24 oktober jongstleden zat ik gewoon de Oogstdankdienst te begeleiden toen 
ineens midden in de dienst Jet de Lange, voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters, het woord nam en mij verzocht naar beneden te komen. 
 
Natuurlijk wist ik wel dat mijn 25-jarig jubileum als organist van onze gemeente 
eraan zat te komen, maar wanneer dat precies zou zijn, had ik niet paraat. Dat 
het College dus stappen had ondernomen om mij een draaginsigne in zilver toe 
te kennen vanwege langdurige diensten als organist, kwam voor mij als een 
aangename verrassing. Vanaf deze plaats wil ik dus ook in de richting van het 
College mijn erkentelijkheid uitspreken voor de moeite die ze hebben gedaan om 
mij met een tastbaar bewijs van hun waardering blijk te geven. 



14 

 
Mijn taak als organist zie ik vooral als 
een grote verantwoordelijkheid die ik, 
met de mij gegeven talenten en 
capaciteiten, naar beste kunnen probeer 
in te vullen. Daarbij heb ik van mijn 
voorgangers een dankbare erfenis 
meegekregen van een gemeente die 
goed zingt en die ik zo goed mogelijk wil 
voortzetten. Uiteraard doe ik dat ook 
wekelijks met veel plezier, met de 
bijzonderheden van kerkelijke 
feestdagen, huwelijken en uitvaarten die 
daarbij komen. Geluk heb ik dat mijn 
(wereldlijke) werkgever een zeer 
flexibele is, zodat ik bij een onverwachte 
doordeweekse dienst meestal ook acte 
de présence kan geven. 
 
Met de medewerking van de gemeente hoop ik die taak nog lang voort te zetten; 
in samenwerking met predikanten, cantores en ambtsdragers. 

Rolf Zandbergen 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 28 november 2021 t/m 9 januari 2022 
 

In de dienst: 
28 november 2021 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
5 december  Kerk in Actie –  Zending 
12 december  Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
19 december  PKN – Jong Protestant 
24 december  Kinderkerk 
24 december  Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
25 december  Kerk in Actie – Kinderen in de knel 
26 december  Stichting urgente noden – SUN 
31 december  Eindejaarscollecte – werk in de eigen gemeente 
02 januari 2022  Algemeen diaconaal werk 
09 januari    Algemeen diaconaal werk 
 

Bij de uitgang:  Werk in de eigen gemeente 
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Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 november:  Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Moldavië: Kerken geven kinderen een toekomst 
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar 
het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico 
om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for 
Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel 
kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met 
elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. 
 

5 december: Adventscollecte Kerk in Actie - Zending 
Rwanda: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen 
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama 
Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie 
zocht. Tegenwoordig helpen ‘Mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, 
zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. 
Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, 
een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over 
HiV/aids op scholen en in kerken. 
 

12 december: Adventscollecte Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
Een stabiel thuis voor kinderen 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in 
hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van 
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen 
wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in 
de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel 
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. 
 

19 december: Adventscollecte Protestantse Kerk - Jong Protestant 
Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
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Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo’n zeshonderd 
plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, 
de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. in de Kerst- Challenge 
kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de 
herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken 
ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons 
een leven van vrede mogelijk maakt. 
 

24 en 25 december: Kerstcollecte Kerk in Actie – Kinderen in de Knel 
Kom op voor kinderen in de knel 
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op 
deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en 
niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee 
met onze kerstcollecte! In de loop van 2021 maken we via de website en op 
andere manieren bekend welk kinderproject het meest urgent is. 

Opbrengst collecten in oktober 
 
In de dienst: 
03 oktoberKerk en Israël     € 77,40 
10 oktoberJong Protestant     € 39,96 
17 oktoberKerk in Actie – Werelddiaconaat € 50,19 
24 oktoberNederlands Bijbelgenootschap  € 61,21 
31 oktoberAlgemeen diaconaal werk   €     112,60 
 
Bij de uitgang: Werk in de eigen gemeente €     225,09 

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 

Eindejaarscollecte 2021 
 
‘Van U is de toekomst’ 
Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met de 
kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods 
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liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en 
geloof nog nodig? Het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Van U is de 
toekomst’ getuigt van een vertrouwen in een ander perspectief.  
 
Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met 
elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse 
erediensten door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op 
doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, 
catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel 
meer. 
 
Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële 
bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift.  
 
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over 
via de acceptgirokaart die u medio december wordt aangereikt. 

Kerkbalans 2022  
  

'Geef vandaag voor de kerk van morgen' 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 
2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om 
een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan.  Ook in de toekomst willen we 
als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en 

ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben. 
 
Daar hebben we uw 
steun bij nodig. Want 
als kerk krijgen we 
geen subsidie. De 
financiële bijdrage 
van onze leden is 
noodzakelijk om te 
kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze 
gemeenteleden ieder 
jaar om een bijdrage 
vragen.  
 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te 
dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage 
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kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de 
toekomst.  
 
Kerkbalans 2021 
Stand 8/11/2021 
Toegezegd: € 36.814,-- 
Ontvangen: € 32.494,--   

Solidariteitskas 2021 
Stand 8/11/2021 
Aantal aanschrijvingen: 325 
Ontvangen: € 1.680,-- 

Wim Kooijman 

College van Diakenen & Kerk in Actie 
 

Ons Avondmaalsproject 
  
Begeleiding na terugkeer 
naar Noord-Ghana  
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes 
in Ghana, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. 
 
Sociaal werkers van de Ghanese organisatie AG Care helpen 
de voormalige straatmeisjes om weer contact te leggen met 

familie in hun dorp van herkomst. Ze stimuleren hen om zo mogelijk terug te 
keren. Vaak spelen er niet alleen economische problemen, maar ook sociale 
problemen die opgelost moeten worden. 
 
Meisjes die een vak geleerd hebben krijgen een lening om materialen aan te 
schaffen om hun eigen bedrijfje te starten. Ze worden nog twee jaar lang 
begeleid door de sociaal werkers om te zorgen dat hun nieuwe bestaan 
succesvol zal verlopen. Er is regelmatig contact met zo’n 165 naar het noorden 
teruggekeerde meisjes en vrouwen. Een gedeelte van deze jonge vrouwen raakt 
uit het zicht van de medewerkers van AG Care. Bijvoorbeeld doordat ze trouwen, 
verhuizen, omdat er geen geld is om contact te onderhouden of omdat er geen 
mobiel bereik is. De vrouwen met wie de medewerkers in het noorden van 
Ghana contact hebben, wonen door heel Noord-Ghana. De behoefte aan 
(langdurige) begeleiding is groot, het gaat om jonge, kwetsbare vrouwen die er 
vaak alleen voorstaan. Medewerkster Frieda vertelt:  
 
‘Er ligt grote druk op deze meisjes om hun geld direct te besteden aan hulp voor 
familieleden. Geld opzij leggen om te investeren is een luxe als je familie honger 
heeft. Ik denk mee met de keuzes die deze jonge vrouwen moeten maken. Als 
ze hun winkel kwijtraken, zijn zijzelf én hun familie verder van huis. Ook hun 
successen willen ze graag delen. Het zijn meiden die keihard werken om iets op 
te bouwen. Niet alleen als ze in de prut zitten, bellen ze. Ook als ze iets hebben 
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bereikt. Je moet toch iemand vertellen dat het je gelukt is om na lang sparen een 
grote spiegel te kopen voor je eigen kapsalon?’  
 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Door de 
Corona-maatregelen kan er geen Avondmaal gehouden worden met als gevolg 
dat voor dit project niet gecollecteerd kan worden.  Maak daarom uw gift over op 
NL 55 RABO 0111 1037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Didam  o.v.v Project 
straatmeisjes Ghana. 

Nees Biemond 

Oogstdienst 24 oktober 2021 
  
Zondag 24 oktober was het 
Dankdag voor het gewas, de 
oogstdienst. Dit jaar werd er 
afgeweken van de vertrouwde 
bakjes met uw fruit, maar 
kalebassen met bloemen versierd. 
Gelukkig waren er weer genoeg 
dames om de kalebassen op te 
vrolijken met een bloemstukje, 
Dinie, Diane, Paulina, Dewi, Lucie, 
Roely en Nees. Ellen schreef de adressen op de kaarten en Antoinette leidde 
alles in goede banen. De 24 kalebassen stonden zondag te pronken vóór in de 
kerk. Herman maakte weer een mooie oogstcreatie (voor in de kerk). 
Allen hartelijk bedankt voor jullie creativiteit en inbreng om er een feestelijk 
geheel van te maken! 
 
Namens de werkgroep Kerk in Actie, 

Antoinette Makkinga 

Nieuws van het verjaardagsfonds 

Verjaardagsfonds 
 

Het verjaardagsfonds heeft de afgelopen maanden weer een geweldig bedrag 
bijeen gebracht: € 467,70. Het verjaardagsfonds ondersteunt ons bij speciale 
projecten. Momenteel wordt het geld bijeen gebracht om het plaatsje achter onze 
kerk op te knappen. De nieuwe antependia en stola's zijn ook aangeschaft met 
hulp van het verjaardagsfonds. 
Het verjaardagsfonds komt twee tot drie keer per jaar bijeen. Het fonds zoekt 
nieuwe leden. 
Zie daarvoor de oproep hieronder. 
 Jet de Lange 
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Gevraagd vrijwilligers voor het verjaardagsfonds 
 

Ons verjaardagsfondsteam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die bij u 
langskomen om u namens onze gemeente te feliciteren met uw verjaardag. Met 
de opbrengst worden leuke dingen gedaan die de kerk en de omgeving hiervan 
wat gezelliger maken. 
Dit enthousiaste team van vrijwilligers zoekt uitbreiding. Heeft u tijd en vindt u het 
leuk gemeenteleden te feliciteren met hun verjaardag met een kaartje? Dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij Jet de Lange. 
 Marijn de Kroon 
 
 

Gevraagd bedieners voor kerkTV 
 
KerkTV draait nu al enige tijd en er is een klein team dat de bediening van beeld 
en geluid in de diensten verzorgt.  
  
Voor dit team zoeken wij uitbreiding, wij 
zoeken vooral gemeenteleden die het leuk 
vinden om zo nu en dan de uitzendingen op 
zondag te verzorgen. 
Is er een wat groter team, dan kunnen we een 
planning maken en zal de bediening eens in de 
5 tot 6 weken zijn. Wij zorgen natuurlijk voor 
een basisinstructie en er is ook een beknopte 
handleiding beschikbaar. 
 
Ook zoeken wij mensen die een stapje verder 
willen gaan en als regisseur ook presentaties 
en uitgebreide uitzendingen willen verzorgen. 
Uiteraard zal ook hier voor de nodige 
uitgebreidere kennis worden gezorgd. 
 
Bij interesse kunt u zich aanmelden bij Arrie van der Vliet 
avandervliet@gmail.com 

Marijn de Kroon 
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Inloopmiddag 
  
Ondanks de beperkte belangstelling hadden we een zeer gezellige middag. 
Er waren diverse redenen voor de beperkte belangstelling. Nog steeds zijn 
sommige mensen nog voorzichtig met de coronatoestand. Daarnaast is het 
bericht voor SAMEN niet op de goede plaats terecht gekomen en tenslotte was 
het weer ook niet om over naar huis te schrijven. Buiten de vaste medewerkers 
kwamen er toch nog 5 bezoekers waaronder onze predikant en was iedereen het 
er over eens dat we veel plezier hebben gehad. 
 
Voor de volgende bijeenkomst hebben we voorlopig 16 december 
genoteerd, als de corona tenminste geen roet in het eten gooit. 
Dus houdt u de berichtgeving van onze overheid goed in de gaten. 
Maar we hopen tot 16 december. 

Jan Hagen, 
0316-223357 

 

Van de redactie 
 

Dit is al weer de laatste uitgave van SAMEN in 2021.We hadden een kleine hoop 
dat 2021 een normaler jaar zou worden dan 2020. Maar nee, dat was ijdele 
hoop. De meeste vergaderingen hebben we “elektronisch” gehouden. Geen of 
weinig persoonlijk contact, geen koffie enz. Elektronisch heeft echter toch ook 
een voordeel. Het is gebleken, dat we SAMEN iets sneller kunnen samenstellen 
en dat geeft soms wat lucht voor het distributieproces. De distributie blijft toch 
een punt van aandacht. De huidige crew, inclusief de bezorgers, heeft het echter 
goed voor elkaar. De lezers kunnen ons helpen door over te schakelen naar het 
ontvangen van SAMEN per e-mail. Een aantal heeft dat gelukkig al gedaan, 
daarvoor dank. 
 
De redactieleden, de correctoren en al degenen die de bezorging voorbereiden 
en uitvoeren wil ik bedanken voor hun inzet en goede samenwerking. Ook alle 
inzenders van kopij: dank voor jullie bijdragen. We hebben gelukkig een aantal 
trouwe leveranciers van kopij. Voor 2022 reken ik er op dat we op deze voet 
door kunnen gaan. Schroom niet om ook eens kopij in te sturen. Het is toch leuk 
om iets te vertellen over wat uw interesse heeft. Zo nodig wil de redactie u best 
op weg helpen. 
 
De redactie wenst U allemaal een gezegend Kerstfeest en een gelukkig en 
gezond nieuw jaar. 

Dick Schep 
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Christmas Carol 

 

 

All Together wil samen met leden van het koor uit Giesbeek 

Christmas Carols zingen tijdens een viering op vrijdagavond  

17 december 2021 

Dit jaar hebben we weer een groot aantal nieuwe 
zangers/zangeressen mogen verwelkomen in ons koor en 

zijn we al een paar maanden samen vol enthousiasme op weg naar de 
Christmas Carol viering op vrijdag 17 december 2021 (kerk aan de 
 Torenstraat Didam: 19.30 uur). Er worden bijzonder mooie Carols  

ingestudeerd 
en graag maken wij u, het publiek, de gemeente, deelgenoot van deze 
eeuwen oude Engelse traditie op weg naar Kerstmis 2021. Dus noteer 

bovenstaande datum in uw agenda. 
 

De toegang is gratis en het belooft een inspirerende  

ervaring te worden. 
 

Dit jaar is er een tweede uitvoering in de grote kerk van Giesbeek aan de 
Kerkstraat op zaterdagavond 19.00 uur, dus mocht u op vrijdag niet 

Kunnen, dan zien wij  u graag op zaterdagavond 18 december! 

All Together heet u van harte welkom!! 

Ook wij houden rekening met de Coronamaatregelen, dus het kan zijn dat er nog wat veranderd in 
locatie en/of vorm van uitvoering. Houd daarom de mededelingen aan het begin van de 
kerkdiensten en de website in de gaten in verband met eventuele wijzigingen. 
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Adventsvespers 
 
Op weg naar Kerstmis komen we als geloofsgemeenschappen van Didam op zondagmiddag 
bij elkaar om samen te bidden, stil te zijn en te mediteren om ons goed voor te bereiden op 
het feest. Aan de hand van verhalen uit de Schrift proberen we met de vrouwen uit de 
verhalen ons vertrouwen in God op het spoor te komen. Maria vertrouwt op God en staat 
open voor wat te gebeuren staat. Hanna is de wanhoop nabij en vertrouwt God en Mirjam, 
doet wat haar goed lijkt en hoopt voor haar pasgeboren broertje op Gods nabijheid. 
 
Deze vrouwen laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Hun vertrouwen in de Allerhoogste 
God is niet vergeefs. 
 
Hoe zit dat dan met ons? Durven we in deze tijd te vertrouwen op God en zijn kracht en 
nabijheid in ons leven te ontdekken? 
 
Elke adventszondag komen we om 17.00 uur bij elkaar in de protestantse kerk aan de 
Torenstraat. Ook u bent van harte welkom om ons samen een half uurtje voor te bereiden op 
Kerstmis. 

Trudi, Feike, Dieneke en pastor Ben 
 

Bedankt 
Beste mensen. 
 
Wat hebben wij op een fijne manier afscheid kunnen nemen van Ria.    
Een afscheidsdienst zo mooi en met zoveel mensen, dat we uit  
moesten wijken naar de Maria kerk. Ons kerkje was gewoon te klein. 
Het doet mij en onze kinderen erg goed zoveel steun en meeleven te  
hebben ontvangen in de vorm van: kaarten, briefjes, gebed, gesprekken,  
bloemen en gewoon de aanwezigheid van zoveel uit onze kerkgemeenschap. 
Ja, het is een groot gemis zo zonder Ria.  
Maar gelukkig staan wij niet alleen en kunnen we verder zoals Ria  
dat zelf heeft willen doorgeven in: 
  
Geloof, Hoop en Liefde. 
En de belangrijkste van deze drie is de LIEFDE. 
  
Ik ben geneigd om te zeggen: broeders en zusters, want zo voelt het, 
ook namens mijn familie: 
Hartelijk bedankt, 

Klaas van Hamburg 
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Woord uit de Regio Achterhoek 

Uitzicht 
Aan het begin van de Vredesweek liep ik in de buurt van Rhenen. In de ochtend aan de 
overzijde, vanaf het middaguur via een veerpont naar deze zijde, van Rhenen. Aan deze 

zijde de Grebbeberg, het militair ereveld, de eerste 
oorlogsbegraafplaats van Nederland. Plaats van stenen, 
namen en herinneringen. Plaats die uitzicht biedt op mensen 
van wie het leven ontijdig eindigde, die door hun inspanning 
bijdroegen aan een leefbaar leven. Op het monument zijn 
woorden van  
J.C. Bloem opgetekend:  
 
Vijf dagen - en de vrijheid 
ging verloren 
Vijf jaren - en eerst toen 
werd zij herboren 
Zo moeizaam triomfeert 
gerechtigheid 
Aan dit besef zij deze 
grond gewijd 
 
Vijf dagen waarin uitzicht steeds meer uit beeld geraakte. Vijf 
dagen van toenemend inzicht in wat vrijheid is, wat vrede is. 

Dat wat verloren gaat, doet ons des te meer verstaan. Mensen hebben meer nodig dan één 
dag. In vijf dagen neergeslagen. Zo diep dat er meer dan één jaar nodig was om de strijd te 
winnen, op uit de diepte omhoog getrokken te worden, om opnieuw geboren te worden. Eén 
jaar was niet genoeg, het werden vijf jaren. Niet ik was daar om te strijden. Anderen, vaak 
jonge mensen, deden het voor mij. Voor ons allen.  
Zij droegen bij aan uitzicht, hoop, vrede, toekomst. Ik leefde ervan en hoe ouder ik word, hoe 
meer ik dit geschenk begrijp – veel meer dan vijf jaren had ik hiervoor nodig. En dat spijt me.  
Maar nu dan, nu mijn ouder wordende geest en lichaam niet anders 
meer kan dan open te zijn voor de waarde en de kwetsbaarheid van 
vrijheid, vrede en van uitzicht, nu dan: wat nu? Wat nu ik besef dat 
God zelf mij bevraagt?  
 
Louisa Vos, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te 
Zutphen. Hiernaast werkzaam als GZ-psycholoog in de GGZ. 
 
Reageren? Dat kan:  louisa.vos@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 4 januari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

mailto:louisa.vos@gmail.com
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Personalia 

Bedankt 
• Bedankt voor alle kaarten, bloemen, bezoekjes en lieve en opbeurende 

woorden die ik mocht ontvangen. Te veel om ieder persoonlijk te bedanken! 
Langzaam gaat het weer beter met mij, te weten dat er zoveel aan mij 
gedacht wordt doet mij heel goed. Heel hartelijk dank iedereen! 

 
Melitta van der Vliet 

Overleden 
• 27 november 2021, Mevr. H. van Hamburg-Droogendijk, Verheijstraat 2-11 

Gevestigd 
• Dhr. & mevr. J.F.Oosterhof-Weststeijn,  Hooiberg 39 
• Dhr. I. Kuster,      Grote Huilakker 5 
 

SAMEN in 2022 

 

Kopij inleveren uiterlijk eerste zondag Nr. 

dinsdag, 4 januari 2022 zondag, 16 januari 2022 1 

dinsdag, 22 februari 2022 zondag, 6 maart 2022 2 

dinsdag, 12 april 2022 zondag, 24 april 2022 3 

dinsdag, 24 mei 2022 zondag, 5 juni 2022 4 

dinsdag, 5 juli 2022 zondag, 17 juli 2022 5 

dinsdag, 16 augustus 2022 zondag, 28 augustus 2022 6 

dinsdag, 4 oktober 2022 zondag, 16 oktober 2022 7 

dinsdag, 15 november 2022 zondag, 27 november 2022 8 

dinsdag, 3 januari 2023 zondag, 15 januari 2023 1 

dinsdag, 14 februari 2023 zondag, 26 februari 2023 2 

 
 
 

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, 12-12, 16-1, 13-2  

Waar  kerkhuis  

Contactpersoon  Pieter Jan van den Berg, p.vdberg4@chello.nl, tel: 228006  

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. v.d.Hucht  

Wanneer   Om 20:00 uur, 1-12, 11-1  

Waar   kerkzaal  

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

20+ groep    
Wanneer   19;30 uur  

Waar   In de kerk  

Contactpersoon  Ds.v.d.Hucht, dominee@pkn-didam.nl  

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

Wanneer  14:30 uur, 16-12  

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   

 
Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl  

  

 
 
  

mailto:j.hagen860@chello.nl
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