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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). 
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Voorwoord 

 
Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren. 
Bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 
 
Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding. 
Wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 

Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen. 
Kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven. 
Als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 

 
Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 

Lied 1014, Liedboek der kerken  

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 16 januari t/m zondag 27 februari 2022 

Tot nader order zijn alle vieringen alleen online. Voor verdere informatie zie 
de website van de PKN Didam: www.pkn-didam.nl 
 

16 januari – 2e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Ondersteuning gemeenten 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Jesaja 62:1-5, Johannes 2:1-12 
 

23 januari – 3e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. L. den Besten, 

Zevenaar 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 61:1-9, Lucas 4:14-21 
 

30 januari – 4e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. J. Baardewijk, Loil 
Collecte : Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Jeremia 1:4-10, Lucas 4:21-30 
 

06 februari – 5e na Epifanie 
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 : Jesaja 61-8, Lucas 5:1-11 
 
  

http://www.pkn-didam.nl/
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13 februari – 6e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, dhr. R. Baauw, Wichmond 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Jeremia 17:5-10, Lucas 6:17-26 
 

20 februari – 7e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. S. Holsappel, 

Utrecht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 45:3-11:15, Lucas 6:27-38 
 

27 februari – 8e na Epifanie 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. ten Brinke, 

Apeldoorn 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jeremia 7:1-15, Lucas 6:39-49 
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 Van de predikant 

Bij de diensten:  

16 januari t/m 27 februari 
 
16 jan. Joh.2:1-12 De bruiloft te Kana. 
´Wat Hij u zegt, doe dat´. Als de bruiloft in Kana, beeld voor het beloofde land 
Kanaän, in het water dreigt te vallen omdat de wijn opraakt, geeft Maria de 
bedienden de wijze raad: ´Doe alles wat Jezus jullie zegt.´ 
 
23 jan. Lucas 4:14-21 De lezing in de synagoge van Nazareth. 
´Vandaag gaan deze woorden voor jullie oren in vervulling´, zegt Jezus als Hij de 
mensen een gedeelte uit het boek Jesaja heeft voorgelezen. Zo vertelt Hij: ´Ik 
ben gekomen om mensen te bevrijden.´ 
 
30 jan. Lucas 4:21-30 Een profeet in zijn eigen vaderstad is niet geliefd.  
´Dat is toch de zoon van Jozef´, zeggen mensen in de synagoge, als Jezus daar 
het goede bericht van Gods rijk brengt. Ze denken wel te weten wie Jezus is en 
willen zijn woorden niet horen. 
 
6 febr. Lucas 5:1-11 De wonderbaarlijke vangst.  
´Vaar naar diep water´, zegt Jezus tegen Simon Petrus. Deze heeft nog geen 
succes gehad met zijn netten: er is geen vis gevangen die nacht. ´Als U het zegt 
zal ik mijn netten opnieuw uitwerpen.´  Simons vertrouwen wordt rijk beloond. 
Jezus nodigt hem uit om een visser van mensen te worden. 
 
13 febr. Lucas 6: 17-26 De zaligsprekingen.  
Jezus bemoedigt wie arm zijn, wie hopen op God, wie honger hebben. Jezus´ 
woorden geven moed aan wie wordt achtergesteld. 
 
20 febr. Lucas 6:27-38 Woorden die de weg wijzen.  
Jezus geeft, als een nieuwe Mozes, woorden ten leven. De basis van die nieuwe 
leefregels is de overvloedige liefde van God. 
 
27 febr. Lucas 6:39-49 Leven zonder te oordelen.  
Jezus vertelt over een balk en een splinter en roept daarmee op om niet te snel 
over een ander te oordelen.  
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Gebed bij Nieuwjaar 
 
Wanneer het nieuwe jaar begint 
dan sta ik even stil. 
Ik inspecteer mijn levensweg 
en kijk waarheen ik wil. 
En als ik ergens kuilen zie 
dan ga ik repareren. 
Want anders zit ik strakjes vast. 
Dat wil ik niet riskeren. 
De kuil van angst en onbegrip, 
het zwarte gat vol pijn, 
de hobbel van verlegenheid, 
de sporen van venijn, 
ik schaaf eraan en gooi wat dicht. 
Zo kunnen ze geen kwaad. 
Ik had het eerder moeten doen, 
maar het is nooit te laat. 
De kloven tussen jou en mij, 
wat doen we daar nou mee? 
Een kleine hangbrug is misschien 
nog niet zo'n gek idee. 
Een kruispunt vraagt om extra zorg. 
Daar kruisen onze wegen. 
Zo'n kruispunt moet begaanbaar zijn. 
Daar kom je mensen tegen. 
En is het fundament wel goed? 
Ook dat vraagt onderhoud. 
Een goede basis zie je niet, 
maar zonder gaat het fout. 
Dan zak je weg. je komt niet ver. 
Dus sta ik even stil. 
Ik inspecteer mijn levensweg, 
omdat ik verder wil. 
 

Greet Brokerhof - van der Waa 

 

Tv-programma 'Buitenhof' over troost 
Michail Ignatieff heeft een interessant boek over Troost geschreven. De 
aanleiding voor zijn boek was een concert met psalmmuziek, dat hij bijwoonde in 
Utrecht. Als niet-gelovige was hij diep geraakt door de woorden en muziek van 
de psalmen en hoe die mensen zichtbaar troostte. Het bracht hem op de 
gedachte een boek te schrijven over troost, met gedachten van de grote denkers 
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door de tijd. Hij wist toen nog niet, dat zijn boek uit zou komen in de tijd van de 
corona-pandemie. 'Buitenhof' ging met hem in gesprek over de waarde van 
troost in tijden van Covid. Je kunt het interview terugkijken via de link: 
https://youtu.be/yfgZjftIQj4  Het interview in het Engels is helaas zonder 
ondertiteling, maar zeer de moeite waard. 
 

De bijbel over Troost 
'Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. 
Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.' (2 Kor.1:4) 
 
In deze Coronatijd ontdekten we hoe creatief mensen zijn in het maken van 
hoopvolle en troostende teksten en video's. Op WhatsApp, Facebook en 
Instagram zagen we prachtige gedichten en filmpjes  langs komen met de 
boodschap:' Je bent niet alleen; Houd vol; Er is nog steeds zoveel om van te 
genieten.' Met die troostende gedichten en filmpjes maakten we voor elkaar het 
verschil. Soms kan het ook troosten als iemand de kunst van het luisteren 
verstaat. Je voelt je door de ander begrepen, verstaan en zo ook getroost. 
 
De bijbel vertelt ook over troost. Zo in de psalmen waar we lezen, dat mensen bij 
God schuilen en troost vinden. In zijn brief aan de gemeente in Korinthe schrijft 
Paulus ook over troost. Hij heeft zelf ervaren dat God hem troostte, toen hij met 
zijn rug tegen de muur stond.  'Geprezen zij God, de Vader die zich over ons 
ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft.´ 
Paulus kon daarvan meepraten. Hij had zelf ervaren hoe God hem troostte, toen 
hij gevangen werd gezet om zijn geloof. Midden in die situatie ervaarde hij Gods 
steun en troost. Die troost die hij kreeg van God, die wil hij doorgeven aan 
anderen, ook aan de gemeente in Korinthe, om hen moed te geven:  ´In welke 
omstandigheden je ook leeft, weet dat God je hoort en ziet en je troost en 
nieuwe moed geeft.´  

Israël-reis 
Zoals u misschien weet ligt er een plan om dit jaar (2022) in september naar 
Israël te gaan met een groep gemeenteleden. De Corona-epidemie brengt wat 
onzekerheid. We hopen dat er over 1 of 2 maanden meer zekerheid is over het 
al dan niet doorgaan van de reis. We houden u op de hoogte. 
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Nieuwjaarswens 
 

Als je gelooft in de macht van een open hand; 
als je gelooft, dat wat mensen vereent 
belangrijker is dan wat verdeelt; 
als onrecht dat anderen wordt aangedaan 
je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft; 
als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen 
en je er profijt mee wenst te doen; 
als je zomaar tijd hebt voor anderen; 
als je gelooft dat verschillend zijn 
rijkdom inhoudt en geen gevaar; 
als een kind je nog kan ontwapenen; 
als een vreemdeling nog als een broer voor je is; 
als je je kunt inzetten voor onderdrukten 
zonder de held uit te hangen: 
ja, dan zal volgend jaar vrede brengen; 
dan zal volgend jaar mooi zijn, 
dan zal volgend jaar gezegend zijn, 
en een heel jaar vol hoop zijn. 

Ya Mutuale-Balume, West Afrika 
Uit: Bidden met de armen 

40dagentijd 
Elk jaar wordt het Paasfeest vooraf gegaan door de 40dagentijd. Waarom 
40dagen? 40 is in de bijbel een belangrijk getal: het volk Israël trok 40 jaar door 
de woestijn, op weg naar het beloofde land. Die periode van 40 jaar was voor 
hen een tijd om te leren vertrouwen op God. En Jezus trekt zich 40 dagen terug 
in de woestijn voor hij aan zijn missie begint. Daar in de woestijn wordt hij 
verzocht door de satan, de tegenstander van God. Jezus blijft ondanks die 
verzoeking trouw aan zijn hemelse Vader. Voor ons is de 40dagentijd een tijd 
van inkeer, eenvoud en nieuwe verdieping van ons geloof. 
  

De 40dagentijd begint dit jaar op 2 maart. We zijn al begonnen met de 
voorbereiding van het 40dagenboekje 2022, net als vorig jaar een coproductie 
van gemeenteleden uit onze gemeente. Voor elke dag van de van de 
40dagentijd vind je in het boekje een kort overwegend stukje of gebed. Het 
boekje is eind februari beschikbaar. 
 

Ook zal er net als vorig jaar een 40dagenapp zijn, met voor elke dag van de 
40dagentijd een appje waarin een Bijbeltekst, sprekende foto en/of een link naar 
inspirerende muziek. Als u mee wilt doen, kunt u uw mobiele nummer doorgeven 
aan de predikant. Zij zal via een whatsapp-verzendlijst alle deelnemers dagelijks 
een appje sturen. U kunt de appjes zelf ook weer delen met vrienden of 
bekenden. Zo leven we samen toe naar Pasen. 
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Gebed om een zegen 
Een nieuw jaar ligt voor ons, met onnoemelijk veel keuzemogelijkheden, als een 
wirwar van wegen. Dat we helder zicht krijgen om te zien welke weg zegen 
draagt en toekomst schept. 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan, 
zegen mij op de plek waar ik zal staan, 
zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
o God, zegen mij alle dagen lang. 
 

Vader maak mij tot een zegen, 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus kom tot mij. 
Als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven, 
zegen ons waar we hoop en liefde geven, 
zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 

Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Zie voor dit lied de volgende link: https://youtu.be/joZ1fIY0p70 
 

Gezegend 2022 gewenst!   
ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 

Hindernissen 
Van onze predikant ontving ik een Ierse zegenbede waarin steeds de andere 
kant benoemd wordt van hindernissen die we tegenkomen in ons leven. Zo aan 
het eind van 2021 terugkijkend hebben we heel wat hindernissen ondervonden 
in ons leven. Een ieder zo in zijn persoonlijke leven en in zijn of haar familie. 
 

In Nederland en veel landen zorgde Corona voor veel hindernissen waardoor 
ons leven behoorlijk werd beïnvloed. Zo ook ons functioneren als gemeente. We 
hebben in het najaar weer kerkdiensten kunnen houden zoals we dat gewend 
waren. Helaas waren we eind december weer genoodzaakt om over te gaan op 
online vieringen en hebben we de Adventsvespers naar 16.00 uur vervroegd. De 
eerste Carol dienst was nog een viering met kerkgangers in Giesbeek maar de 
tweede viering, die we al naar de Mariakerk hadden verplaatst, is een online 
viering geworden. De Caroldienst is een speciale viering waarin in grote stappen 
door de Bijbel naar de geboorte van Jezus wordt toegewerkt met hierbij goed 
passende liederen. Een mooie gelegenheid om het koor te complimenteren voor 
hun zang. 
 

Dus vlak voor de kerst werden de kerstdiensten online vieringen. “Je zal maar 
predikant zijn in deze tijd”. Gelukkig gaat 
onze predikant niet snel bij de pakken 
neerzitten. Zij laat zien dat als je kijkt 
naar wat wel kan je soms weer nieuwe 
mogelijkheden ziet en dat je ondanks 
beperkingen toch kerst kan vieren en zo 
een glimp van het licht kan opvangen. 
 

Op deze wijze kunnen ook wij het nieuwe 
jaar ingaan. Een jaar waarvan we nu al 
kunnen zeggen dat het anders gaat 
lopen dan we nu denken. Het zal geen 
gemakkelijk jaar zijn en we zullen onze 
weg weer al proberend moeten gaan 
vinden. Bij het gaan van die weg geef ik 
u graag de woorden mee van de eerder 
genoemde Ierse zegenbede. 
 

 
Johan Boelee 
 

 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden.  
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College van kerkrentmeesters 

Leden Registratie PKN 
 

Protestantse gemeente te Didam; stand per 1 januari. 

 
Toelichting 
 

Dooplid en Belijdend lid: 
de kerkelijke gezindte van belijdenis en/of doop is Protestants, Hervormd, 
Gereformeerd of Evangelisch-Luthers of 'overgekomen' vanuit andere gezindte. 
 

Ongedoopt: 
ongedoopt kind jonger dan 18 jaar; ongedoopt kind vanaf 18 jaar gaat over naar 
meegeregistreerd. 
 

Meegeregistreerd: 
een meegeregistreerde is geen lid van de Protestantse kerk en wordt alleen in 
de registratie opgenomen om het pastoraat een goed beeld van de 
gezinssamenstelling te geven. 
 

Vriend: 
voldoet niet aan de (formele) criteria om lid te zijn, maar past ook niet in een 
registratie als meegeregistreerd. 

Wim Kooijman 
 

Begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters 
Namens het CvK hierbij een korte toelichting op de begroting 2022, zie het 
overzicht “Begrote staat van baten en lasten over 2022” hieronder.  
Op hoofdlijnen vindt u de mutaties in de baten en lasten. Daarnaast is er een 
aantal bijzondere mutaties geweest in 2021, die ook worden toegelicht. Tenslotte 
volgt een conclusie over de financiën van onze kerk. 
  

Aantal

2018 2019 2020 2021 2022

199 195 177 168 171

238 233 221 222 211

437 428 398 390 382

3 5 4

4 5 7 9 5

86 84 74 71 67

Dooplid

Belijdend lid

Totaal D+B 

Ongedoopt  <18 jaar

Vriend

Meegeregistreerd
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Baten  
In 2021 is de woning aan de Torenstraat 8 verkocht, hierdoor dalen de 
inkomsten uit verhuur. Een deel van de verkoopopbrengst zal worden gebruikt 
voor het aankopen van pachtgronden, waardoor we deze vervallen 
huuropbrengst deels kunnen opvangen door extra pachtinkomsten. 
 
De pachtinkomsten zijn gedaald door wegvallen van incidentele inkomsten i.v.m. 
een erfpachtovereenkomst die afgelopen jaren is voldaan in 5 termijnen. Dit zal 
naar verwachting deels kunnen worden gecompenseerd door nieuw aan te 
kopen en te verpachten gronden. Het CvK heeft opdracht gegeven aan het 
Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG) voor de aankoop van pachtgronden. 
 
Omdat de afgelopen jaren positieve koersresultaten uit beleggingen zijn behaald, 
is het verantwoord een klein bedrag als gerealiseerd koersresultaat te begroten. 
Voorgaande jaren werd het koersresultaat volledig toegevoegd aan de reserve 
koersverschillen (dit is de ‘papieren’-winst). 
De overige opbrengsten (o.a. Kerkbalans en collecten voor werk in eigen 
gemeente) zijn de laatste jaren stabiel. 

Lasten 
Het CvK werkt met een meer jaren onderhoudsplan (MJOP) voor de periode van 
2021 tot en met 2040. Voor het noodzakelijke en gewenste onderhoud wordt 
jaarlijks een bedrag gereserveerd en opgenomen in de begroting. Ook voor de 
begraafplaats wordt jaarlijks gereserveerd voor onderhoud. 
 
De totale lasten zijn gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Dit wordt met 
name veroorzaakt doordat in 2020 een relatief hoge reservering voor onderhoud 
heeft plaatsgevonden. Ook onze zonnepanelen dragen inmiddels bij aan het 
verlagen van onze energierekening. De overige lasten zijn stabiel. 

Incidentele baten en lasten in 2021 
In 2021 is geïnvesteerd in meubels, inventaris en audiovisuele apparatuur. Deze 
investeringen zijn wat naar voren gehaald in verband met corona. Deze uitgaven 
worden als incidentele lasten in één keer ten laste van het resultaat geboekt, 
waardoor hierop de komende jaren geen afschrijving van toepassing is. Dit heeft 
een gunstig effect op het resultaat in de begroting voor 2022. 
In 2021 is een stukje grond (park) naast de kerk verkocht aan de Gemeente 
Montferland. De opbrengst hiervan zal worden gebruikt voor herinrichting van 
tuinen en het achterplein, zodat deze wat multifunctioneler worden. 

Conclusie 
De inkomsten zijn gedaald door wegvallen van de huurinkomsten van de woning 
en lagere inkomsten uit verpachte gronden. Deze daling kan voor een deel 
worden gecompenseerd door aankoop en verpachten van nieuwe percelen 
grond. De lasten blijven min of meer stabiel. Al met al resulteert dit in een 
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verwacht exploitatietekort in 2022. Dit tekort kan vanuit de beschikbare middelen 
worden opgevangen. Hierbij is het ook belangrijk dat in de begroting voldoende 
is gereserveerd voor onderhoud aan kerk en begraafplaats. 
 
Mocht u inzage willen hebben in de volledige begroting en/of prijs stellen op een 
nadere toelichting, neem dan contact met ons op via e-mail: 
kerkrentmeesters@pkn-didam.nl. Wij maken dan graag een afspraak om e.e.a. 
toe te lichten. 

 
  
 
Met vriendelijke groet, 

Selma de Jongh-Dolsma, 
penningmeester  
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Werkgroep Collecten 

Collecterooster 16 januari t/m 27 februari 2022 

In de dienst: 
16 januari   PKN – Ondersteuning gemeenten 
23 januari  PKN – Missionair Werk 
30 januari  PKN – Jong Protestant 
06 februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
13 februari Kerk in Actie – Noodhulp 
20 februari Algemeen diaconaal werk 
27 februari Algemeen diaconaal werk 
 

Bij de uitgang:  
Werk in de eigen gemeente 

Toelichting bij de landelijke collecten van de PKN 
 
Zondag 16 januari: PKN – Ondersteuning gemeenten 
Toerusting voor werkers in de kerk 
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: 
van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van 
pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de 
slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook 
professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij 
hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen 
uitwisselen. 
 
Zondag 23 januari: PKN – Missionair werk 
Kerk in, van en voor het dorp 
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar 
ook maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse 
Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 
ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, 
van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) 
verbindingen gelegd met hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook 
een kleine groep van betekenis zijn. 
 
Zondag 30 januari: PKN – Jong Protestant 
Interactief aan de slag met de Bijbel 
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij 
Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel 
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vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag 
staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren 
gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. 
Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 
Zondag 6 februari: Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte 
én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te 
verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun 
strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar 
leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en hout besparende ovens, door 
bomen te planten en oogst goed op te slaan beter bestand bent tegen het 
klimaat. De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 
 
Zondag 13 februari: Kerk in Actie – Noodhulp 
Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de 
lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten 
terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. 
De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en 
coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 

Opbrengst collecten november 2021 
 
In de dienst: 
07 november Kerk in Actie – Zending   €       40,45 
14 november Voedselbank Montferland   €     104,25 
21 november PKN – Pastoraat    €       65,21 
28 november Kerk in Actie – Werelddiaconaat € 36,56 
 
Bij de uitgang: Werk in eigen gemeente   €     122,98 

Opbrengst collecten december 2021 
 
In de dienst: 
05 december Kerk in Actie – Zending   € 93,00 
12 december Kerk in Actie – Binnenl. Diaconaat € 32,98 
19 december PKN – Jong Protestant   € 34,55 
25 december Kerk in Actie – Kinderen in de knel € 52,00 
  
Bij de uitgang: Werk in eigen gemeente   €     124,02 
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Giraal ontvangen voor de diaconie   € 10,00 
    voor de kerk    € 10,00 

Collecteren in Coronatijd 
 
U kunt uw gift geven via de Givt App of overmaken op bankrekeningnummer: 
NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. Protestantse gemeente te Didam onder 
vermelding van het collectedoel. 
             Wim Kooijman 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Kerkbalans 2022 
LET OP! 
 
Door het Coronavirus is de uitvoering van de Actie 
Kerkbalans voor het tweede jaar op rij anders dan in 
de jaren daarvoor. 
 
De Kerkbalans-envelop wordt niet persoonlijk 
overhandigd, maar in uw brievenbus gedeponeerd. 
 

Graag het ingevulde toezeggingsformulier uiterlijk 29 januari per post 
terugsturen. U kunt hiervoor gebruik maken van de gefrankeerde 
antwoordenvelop met adressticker. 
 
Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari zamelen vrijwilligers geld in voor 
onze plaatselijke kerk. Geld dat nodig is om te kunnen voortbestaan als een 
actieve geloofsgemeenschap. Zo behouden we, wat waardevol is voor onze 
leden en voor de samenleving. 
 

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een 
periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U leest hier meer 
over op www.belastingdienst.nl 
 

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 

Kerkbalans 2021     
Stand 31/12/2021     
Totaal toegezegd:   €   36.814,--    
Ontvangen toegezegd  €   34.377,--    
Ontvangen niet toegezegd  €     1.068,--    
Totaal ontvangen   €   35.434,--    
Saldo nog te ontvangen  €     2.448,--    
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Eindejaarscollecte 2021 
 
Met een gift aan de Eindejaarscollecte helpt u mee om allerlei kerkelijke 
activiteiten in de eigen gemeente mogelijk te maken. In december heeft u 
hierover een brief ontvangen.  
 
Dank voor uw gift! 

Wim Kooijman 

Opbrengst van onze zonnepanelen  
 
Sinds 1,5 jaar liggen er op het dak van de huiskamer zonnepanelen. Hierbij een 
overzicht van de opbrengsten. Zoals u ziet, niet alleen een besparing op de 
kosten maar ook winst voor het milieu. 

 
Marijn de Kroon 
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College van Diakenen & Kerk in Actie 

Ons Avondmaalsproject  
Begin december was het bijna zover dat het Heilig Avondmaal weer gevierd kon 
worden. Maar helaas de Coronaregels werden weer aangescherpt zodat er een 
streep werd gehaald door de plannen van  de Diaconie.  
Voor januari 2022 stond er weer een maaltijd gepland, waarvan de opbrengst 
bestemd zou zijn voor onze straatmeisjes in Ghana.  Maar ook deze activiteit zal 
pas op een later tijdstip weer gehouden kunnen worden. Wij houden u op de 
hoogte! 
 

   

Salamaty leefde op straat en is nu kapster in 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.  
 
Salamaty’s vader is al vroeg overleden. Als ze tien jaar is, stuurt haar moeder 
haar naar Accra, omdat ze in het dorp geen toekomst ziet voor haar dochter. “In 
Accra waren geen volwassenen om me te beschermen tegen geweld, 
criminaliteit en armoede. Accra is voor een kind zonder familie een heel slechte 
plek”, is het enige wat Salamaty over die jaren wil vertellen.  
 
Medewerkers van het Lifeline centrum halen Salamaty op een dag van straat. 
“Zij hebben mij gered. Zij hebben mij een nieuw leven gegeven. Door mij eten te 
geven, kleren, zelfrespect, een beroep en zelfvertrouwen. Bij Lifeline kreeg ik 
weer plezier in het leven.”  
 
Met een kapster-diploma op zak keert ze terug naar haar geboortestreek. Eerst 
start ze een knipservice onder een boom in de stad Tamale. Daar leert ze haar 
huidige man kennen, die nog studeert. Met hulp van sociaal werkers huurt ze na 
haar huwelijk een ruimte in zijn geboortedorp. Naast haar werk in haar eigen 
kapsalon, werkt ze in het weekend als schoonmaakster en kookt ze eten voor 
een gezin. Zo heeft ze nét genoeg geld om in haar eigen levensonderhoud te 
voorzien en dat van haar twee kinderen en twee zusjes en een broertje. Het is 
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hard werken, maar Salamaty is trots op wat ze bereikt heeft: “Ik heb een 
winkeltje voor mijzelf met de mooiste kapspiegel van het hele dorp. Ik zorg voor 
mijn familie en ben blij dat ik dat kan doen!” 
 

Dankzij uw bijdrage kunnen voormalige straatmeisjes zoals Salamaty begeleid 
worden om een nieuw bestaan op te bouwen. Voor 65 euro wordt 1 meisje een 
jaar lang begeleid na vertrek uit Accra. Helpt u mee? 
 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. 
 

Omdat er geen Avondmaal gehouden kan worden, wordt er voor dit project niet 
gecollecteerd. Draagt u de meisjes in Ghana een warm hart toe maak dan een 
gift over op NL 55 RABO 0111 1037 38 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Didam o.v.v. 
Project Straatmeisjes Ghana. 

Nees Biemond 

Financiën van de Diaconie 
De diaconie heeft als eindejaar giften de volgende goede doelen gesteund: 

• € 500,-- aan INLIA Groningen (opvang vluchtelingen in Nederland) 

• € 1.000,-- aan Kerk in Actie m.b.t. project “beter leven voor vluchtelingen 
kinderen in Griekenland” 

• € 750,-- aan Kerk in Actie “nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. 
Een project waar wij gezamenlijk met de andere diaconieën in de Liemers aan 
werken. 
 

Verder zijn er in het afgelopen jaar door de diaconie lokaal de volgende 
vrijwilligers organisaties ondersteund met een financiële gift t.w. 

• Stichting Voedselbank Montferland € 1.500,-- 

• Stichting Kledingbank Montferland € 1.000,-- 

• SchuldHulpMaatje Montferland € 1.000,-- 

Begroting diaconie voor het jaar 2022 
Toelichting op deze begroting: 
Van de 3 diakenen is 1 diaken de scriba van de Kerkenraad en de voorzitter van 
de Diaconie is bevestigd met speciale opdracht voor samenwerking in De 
Liemers en afvaardiging naar de classis. Dit betekent dat de Diaconie is 
onderbezet en daarom is het moeilijk om een werkplan met nieuwe 
doelstellingen te maken. 
De Diaconie zal voor 2022 alleen financiële projecten ondersteunen waarvoor 
afspraken zijn gemaakt, zoals voor het project Straatmeisjes in Ghana, de lokale 
projecten met betrekking tot armoede zoals de  Voedselbank, Kledingbank, SUN 
en Schuldhulpmaatje. 
Gemeenteleden die de complete begroting willen inzien kunnen contact 
opnemen met de diaconie (zie adressen in de colofon van SAMEN).  

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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Verkort Overzicht 

Opbrengsten en Baten 

Opbrengsten onroerende zaken 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 

Opbrengsten levend geld 

Door te zenden collecten en giften 

Totaal baten A 

Uitgaven en Kosten 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 

inventarissen 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 

Kosten beheer, administratie en archief 

Rentelasten/bankkosten 

Diaconaal werk plaatselijk 

Diaconaal werk regionaal/landelijk 

Diaconaal werk wereldwijd 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 

Totaal lasten A 

Operationeel resultaat (A) 

Incidentele baten en lasten 

Incidentele baten 

Incidentele lasten 

Incidentele baten en lasten (B) 

Resultaat verslagjaar (A+B) 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

Onttrekkingen bestemmingsreserves 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen 

Toevoegingen bestemmingsreserves 

Toevoegingen bestemmingsfondsen 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 

Resultaat naar Algemene reserve (D) 

 

Begroting 
2022 

Begroting 
2021 

Rekening 
2020 

3.200 3.200 3.420 
1.500 2.500 3.218 

1.000 1.000 829 

2.500 2.500 1.947 

 
 8.200 9.200 9.414 

400 400 382 800 870

 890 

 2.250 2.630 2.745 

 200 200 180 

 7.200 7.500 4.271 

 1.400 900 1.844 

 2.500 3.200 3.011 

 2.500 2.500 1.947 

 
 17.250 18.200 15.270 

 
 -9.050 -9.000 -5.856 

- - 9.453 

- - - 

 
- - 9.453 

 
 -9.050 -9.000 3.597 

- - - 

2.500 2.500 - - -9.453 

 - - - 

 
 2.500 2.500 -9.453 

 
 -6.550 -6.500 -5.856 

 
Jan Wes 
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Van het pastoraat 
Ook namens alle leden van het pastoraal team wensen we u allemaal veel heil 
en zegen toe in het nieuwe jaar! Deze misschien wat ouderwets klinkende wens 
klonk vroeger vooral in protestantse kring. Juist nu lijkt ze me meer actueel dan 
ooit. Hoe graag zouden we willen dat dit nieuwe jaar het jaar wordt waarin we 
Corona kunnen vergeten. Het is weliswaar een nieuw jaar, maar de hoop op een 
beter jaar dan het vorige lijkt zo ver weg. Maar toch, we mogen er zeker van zijn 
dat de zegen en het heil van de Eeuwige met ons mee gaat het nieuwe jaar in! 
 
We mogen gesterkt door dat vertrouwen onze weg gaan. Wel nemen we 
natuurlijk alle verstandige voorzorgsmaatregelen. Dat betekent dat we als 
pastoraat wat meer op afstand moeten blijven; we moeten ons aanpassen aan 
de mogelijkheden. We nemen wat meer lichamelijke afstand. Die hand op de 
schouder, die knuffel, het is nu even wat minder. Maar toch we blijven met elkaar 
bezig; we bellen en bidden voor elkaar. Juist nu. 
 
We zijn ook heel blij dat Lies Beijer ons team komt versterken. Lies is wat het 
pastoraat betreft een oude bekende, ze heeft al eerder in het pastoraat gezeten. 
Lies zal de secties 5 en 6 voor haar rekening nemen. Lies, van harte welkom! 
 

Sectie-indeling: 
Door verschuivingen in de loop der jaren en door vacatures is de sectie-indeling 
een beetje minder scherp per straat en buurt geworden als het vroeger was.  
Maar grofweg is het als volgt ingedeeld: 
 

• Sectie 1: Nel Blom: Loil, Greffelkamp, Poort van Diem 

• Sectie 2: Janny v.d. Berg: rondom pr. Beatrixstraat 

• Sectie 3, Hanny Koenhen: bomenbuurt 

• Sectie 4: Ineke Eysink: bloemenbuurt 

• Sectie 5; Lies Beijer: vogelbuurt 

• Sectie 6: Lies Beijer: molenbuurt 

• Sectie 7: Riet Kooij: Kwadrant (Meulenvelden en omliggend) 
 

Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 
 
 

 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 22 februari 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Inloopmiddag 
 
Beste bezoekers van de inloopmiddag, opnieuw gaan we proberen een datum 
vast te stellen voor onze volgende inloopmiddag en wel op 27 januari 
aanstaande. We hopen dat de corona ons ditmaal gunstig gezind is en dat de 
middag nu door kan gaan. Wel adviseren wij u om in de komende tijd de 
persconferentie van onze minister-president goed in de gaten te houden, 
alsmede de berichtgeving van uit de kerk. 
 
Mocht de middag toch niet door kunnen gaan dan wensen we u nu alvast het 
allerbeste voor 2022 met veel gezondheid, dat is toch wel het allerbeste wat we 
elkaar toe kunnen wensen, maar ook in mindere mate weinig corona zodat we 
elkaar in het komende jaar weer regelmatig kunnen ontmoeten. 
 

Jan Hagen, 
telefoon 0316- 223357 

Nogmaals bediening kerkTV 
 
Sinds enkele maanden beschikken we over een nieuwe beeld 
en geluidsinstallatie. Op een heel gebruiksvriendelijke manier 
kunnen we het geluid in de kerk en het beeld van de kerktv 
door middel van een speciale app op een iPad regelen. Om 
dit te bedienen is er een klein team van vrijwilligers die bij 
toerbeurt dit bedienen. 
 
Voor dit team zoeken wij uitbreiding, wij zoeken 
gemeenteleden die het leuk vinden om zo nu en dan de uitzendingen op zondag 
te verzorgen. We streven ernaar om een wat groter team te hebben waardoor 
iedereen zo eens in de 5 tot 6 weken aan de beurt is. De bediening is zeer 
eenvoudig, natuurlijk zorgen we voor instructie en er is een handleiding 
beschikbaar. Ook zoeken we mensen die nog een stapje verder willen gaan en 
ook het grote scherm willen bedienen d.m.v. een PowerPoint. Uiteraard zal ook 
hier voor de nodige begeleiding worden gezorgd. Bij interesse kunt u zich 
aanmelden bij Arrie van der Vliet avandervliet@gmail.com. Neem ook contact op 
als u eens een zondag achter de schermen wilt meekijken! 

Arrie van der Vliet 
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Woord uit Achterhoek  

Hoop 
Geloof, hoop en liefde. Deze trits kennen we uit het slot van Paulus’ lied over de 
liefde. Terwijl er over geloof en liefde veel te zeggen is, zijn woorden over hoop 
minder makkelijk te vinden. 
 
Aan de ene kant wordt aan hoop grote waarde toegekend. ‘We moeten blijven 
hopen, want: hoop verloren al verloren.’ Aan de andere kant wordt er weleens 
meewarig gedaan over de hoop. Als iemand een wens voor de toekomst uit, 
wordt wel gezegd: ‘Ik help het je hopen…’, een uitspraak die vaak met ironische 
ondertoon wordt gedaan. 
 
Hoop wordt vaak gekoppeld aan de kans van slagen. Daarom wordt soms 
gezegd, dat er geen hoop meer is voor iemand, als die niet meer behandelbaar 
is voor een bepaalde ziekte. Dodelijk is zo’n opmerking. Hoop is er immers voor 
iedereen. 
 
Want hoop is geen resultaat van kansberekening, maar het is 
een mindset, zoals we tegenwoordig zeggen.  
Vaclav Havel heeft daarover mooie dingen gezegd. Hij zegt: 
Hoop is een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon 
verankerd. Hoop is dus niet hetzelfde als vreugde omdat alles 
goed gaat. Het is ook niet hetzelfde als bereidheid om je in te 
zetten voor wat succes heeft. Nee, hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen 
heeft. En ook niet omdat iets goed zal aflopen. Wel de 
zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat.   
 
Er is een verhaal over een man die onder een wreed regime leeft. Niemand durft 
het daarom tegen de machthebbers op te nemen. De man gooit elke dag een 
steen op een hoop. Telkens zegt hij dan: ‘Ik hoop maar, dat de machthebbers 

gauw aftreden, zodat wij vrij worden’. Op zich helpen de 
stenen niet de machthebbers weg te krijgen. Wel houdt hij in 
zichzelf de hoop levend, dat het eens anders zal zijn. 
Daarmee voedt hij het ontluikende verzet, dat zijn kans 
afwacht. 
 
Reageren? Dat kan: ds.datema@pgvarsseveld.nl 
 

Kor Datema,  
predikant in de PG Varsseveld 
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Personalia 
 

Overleden 
• 26-11-2021, Mevr. J.W. Cloo-Wolsink,   Waverlo 20 
• 28-11-2021, Mevr. J.A. Jansen-Boesveld,  Panhuis 40 

• 12-12-2021, Dhr. D.J. Borgmeijer,    Lange Spruit 43 

• 27-12-2021, Dhr. H.J. Kamphorst,    Willibrordusweg 70 
 

Gevestigd 
• Dhr. D.J. Koetsier,  Karrewiel 24 
• Dhr. J. Peek,   Lang Spruit 46 

• Dhr. T.G.J. Schel,   Korenbloemhof 15A 
 

Verhuisd 
• Mevr. C. Polderman van Unster 10 naar Bronkhorsterslag 16,   
• Dhr. J. (Jorn) van der Knijff van Unster 10 naar Bronkhorsterslag 16,   

• Mevr. J.Barneveld-Hollenberg van Meeuwstraat 20 naar Mariahof 24,   . 
 

Vertrokken 
• Naar Geldrop, Mevr. S. Gertzen, Hoeveslag 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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, 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, 27-1 

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 
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