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Voorwoord 

 

Hopen 
 

Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
  
Hopen is weten dat er liefde is, 
is vertrouwen in het morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
  

Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
  
Zolang er nog hoop is, 
zolang is er ook bidden, 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden. 
  

Henri Nouwen 
 

 
 
 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 6 maart t/m zondag 17 april 2022 

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

06 maart – 1e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Deuteronomium 5:6-21, Lucas 4:1-13 

13 maart – 2e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Exodus 34:27-35, Lucas 9:28-36 

 

20 maart – 3e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Makkinga, 

Doetinchem 
Collecte : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Exodus 6:2-8, Lucas 13:1-9 

 

27 maart – 4e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. A. Boezewinkel, 

Brummen 
Collecte : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : 2 Kronieken 36:14-23, Lucas 15:11-32 
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03 april – 5e zondag van de 40 dagen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : 40dagentijdcollecte 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 58:7-10, Lucas 20:9-19 
 

10 april – Palmpasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Hospice Sravana in Doetinchem 
Ontvangstcommissie : Fam. Boender 
Jeugdgroep : Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Lucas 19:29-40, Lucas 19:29-40 

14 april – Witte Donderdag 
19.30 uur : dienst van Schrift en Tafel, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Lezingen : Exodus 12:15-20, Johannes 13:1-15 
 

15 april – Goede Vrijdag 
19.30 uur : Kruisweg, mw. ds. R. van der Hucht, 
  m.m.v. All Together en koorleden uit Giesbeek 
Collecte : geen collecte 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 

 

16 april – Stille Zaterdag 
21.30 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht, 
  m.m.v. All Together 
Collecte : geen collecte 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Genesis 1:1-2:3, Lucas 24:1-10 
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17 april – Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 51:9-11, Johannes 20:1-18 
 

 Van de predikant 
 

Bij de diensten 6 maart - 17 april 

6 maart: Lucas 4:1-13 verzoeking in de woestijn 
Na zijn doop wordt Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn gestuurd. Een 
plek van afzien en ontbering: 40 dagen eet Jezus niets. Maar in de beproeving 
houdt Jezus stand op de goede weg. Hij zou het zichzelf eenvoudig makkelijk 
kunnen maken, door brood tevoorschijn te toveren of zichzelf te bewijzen door 
van de tempel af te springen. Maar Jezus kiest voor de nederige weg van 
gehoorzaamheid aan God. 

13 maart Lucas 9:28-36 verheerlijking op de berg 
Terwijl Jezus met zijn drie trouwste volgelingen aan het bidden is op een berg, 
verandert zijn gestalte door hemels licht. Mozes en Elia spreken met Hem over 
zijn weg die Hij moet volbrengen. De drie vrienden van Jezus worden zo geraakt 
door dit visioen dat ze het graag zouden willen vasthouden.  

20 maart Lucas 13:1-9 zoeken naar vijgen 
Jezus vertelt de mensen een gelijkenis over een vijgenboom, die maar geen 
vruchten oplevert. De eigenaar van de wijngaard vindt het wel een keer genoeg. 
´Hak hem maar om.´ Maar de wijngaardenier zegt: ´Geef de boom nog een kans. 
Ik zal er alles aan doen om goed voor de boom te zorgen.´ Met dezelfde liefde 
en bewogenheid wil Jezus ook mensen een kans geven. 

27 maart Lucas 15:11-32 de verloren zoon 
Jezus vertelt een gelijkenis over een vader met twee zonen. Eén van de zonen 
maakt het bont, hij vertrekt met het geld van de erfenis en jaagt alles er 
doorheen. Toch staat de vader op de uitkijk, als de zoon weer thuis komt. Tot 
ergernis van de oudste zoon. Hij was toch altijd trouw thuis aan het werk. De 
ruimhartigheid van de vader van de gelijkenis verwijst naar de liefde van God 
voor mensen. 
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3 april Lucas 20:9-19 de onrechtvaardige pachters 
Jezus vertelt opnieuw een gelijkenis over een man met een wijngaard, die naar 
het buitenland gaat en de wijngaard verpacht aan anderen. Als het oogsttijd is 
stuurt hij zijn knecht naar de wijngaard om het deel van de oogst dat van hem is 
op te halen. Maar de wijnbouwers willen er niet van weten. Ook de tweede en de 
derde knecht werken ze de wijngaard uit en ze doden de zoon van de eigenaar. 
´Wat moet de eigenaar doen?´, vraagt Jezus. Met deze gelijkenis roept Jezus op 
om goed om te gaan met deze aarde: dat we ons niet alles toe-eigenen wat we 
op aarde vinden. Wij zijn tenslotte niet de eigenaar van de aarde. 

10 april Lucas 19:29-40 de intocht in Jeruzalem 
Zoals ooit koning David zo trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Zijn 
volgelingen herkennen in Hem de koning die komen zou: de Messiaanse koning 
uit het huis van David. Ze beginnen te zingen en citeren een tekst uit Psalm 118: 
´Gezegend is Hij die komt als koning in de naam van de Heer!´ ´Mag het wat 
minder!´ roepen de farizeeën. Maar Jezus zegt: ´Als zij zouden zwijgen, zouden 
de stenen het uitschreeuwen.´ 

17 april Paasmorgen Johannes 20:1-18 de opstanding 
Op paasmorgen, vertelt het Johannes-evangelie, zijn de leerlingen van Jezus 
getuige van het lege graf. Ook al ´zien´ ze met hun ogen, ze ´doorzien´ het nog 
niet. Pas als Maria zich twee keer omkeert (dat is: met nieuwe ogen gaat kijken), 
ziet ze de levende Heer staan.  
 

Activiteiten van onze gemeente voorjaar 2022 
• Inloopmiddag 17 maart, 14.30 uur, in de koffiezaal van onze kerk, info bij Jan 

en Giny Hagen 

• Solidariteitsmaaltijd 23 maart in de Gabrielzaal (r.-k. parochie), info bij de 
diaconie 

• Stamppotmaaltijd voor 70plussers op 5 april, 12.00 uur, in de koffiezaal van 
onze kerk, opgeven bij ds. R. v.d. Hucht 

• Lezing over de Mattheus Passion door Wouter Schmidt, 11 april, 19.30 uur, in 
onze kerk, voorafgaand koffie en thee, opgeven niet nodig 

• Paasontbijt voorafgaande aan de paasdienst op 17 april, 9.15 uur, koffiezaal 
van onze kerk, opgeven niet nodig 

• High Tea voor ouderen, 29 maart, 14.30 uur, in de koffiezaal van onze kerk; 
opgeven bij de pastoraatsgroep/Arrie v.d. Vliet 

• Dauwtrap en ontbijt voorafgaande aan de dienst van Hemelvaartsdag 26 mei, 
8.15 uur dauwtrap vanaf de kerk, 9.15 uur ontbijt in de koffiezaal van onze 
kerk, opgave bij ds. Rosemarie van der Hucht 

• Fietstocht op 5 juni na afloop van Pinksterdienst, opgave bij Henk Boender 
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Stamppot-maaltijd ouderen 
Op 5 april 2022 zal een groepje vrijwilligers een stamppotmaaltijd bereiden voor 
de 70-plussers. Deze maaltijd zal gehouden worden in de kerkzaal van onze 
kerk.  Aanvangstijd: 12.00 uur. Kosten € 5,-. Dit geld komt ten goede aan het 
Avondmaalproject: “Nieuwe kansen voor Straatmeisjes in Ghana”. U kunt zich 
opgeven bij ds. Rosemarie van der Hucht, (dominee@pkn-didam.nl)  U kunt zich 
ook opgeven via de intekenlijst op het prikbord in de hal van de kerk, naast de 
lijst van de Solidariteitsmaaltijd. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt! 

Israël-reis 
Zoals u misschien weet ligt er een plan om dit jaar (2022) in september naar 
Israël te gaan met een groep gemeenteleden. Ongeveer 10 mensen hebben zich 
tot nu toe opgegeven. Hebt u ook interesse om het land Israël te leren kennen 
en de Bijbelse plaatsen te bezoeken, laat het dan weten aan de predikant. We 
hopen op minimaal 25 reisdeelnemers. 

40dagentijd 
Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, begint de 40dagentijd, een periode van 
bezinning en verdieping. Rond Aswoensdag verschijnt ons nieuwe 40-
dagenboekje met voor elke dag van de 40dagentijd inspirerende teksten, 
gedichten en gebeden, om thuis aan tafel of in je stille tijd te lezen. Diverse 
gemeenteleden uit onze gemeente hebben meegewerkt aan dit boekje. Het 
boekje wordt automatisch verstuurd naar alle abonnees van SAMEN. Mocht je 
geen abonnee zijn, maar wel belangstelling hebben voor het boekje, geef dan 
even je naam door aan ds. Rosemarie van der Hucht. 
 
Deze 40dagentijd kun je ook mee doen met de 40dagen-app van onze 
protestantse gemeente. Elke dag ontvang je dan via je mobiel een appje met 
daarin een Bijbeltekst of een link naar inspirerende muziek. Als je mee wilt doen, 
stuur dan een berichtje naar ds. Rosemarie van der Hucht. Zo leven we samen 
toe naar Pasen. 

Stille Week en Pasen 
In de Stille Week zijn er diensten op Witte Donderdag om 19.30 uur, Goede 
Vrijdag om 19.30 uur en Stille Zaterdag om 21.30 uur. In de dienst op Witte 
Donderdag vieren we samen de maaltijd van de Heer. Een kwartet zingt enkele 
liederen.  
 
In de dienst van Goede Vrijdag zullen zangers van All Together samen met 
koorleden uit Giesbeek de kruisweg ´Zie de mens´ van Martien van Woerkom en 
Cees Remmers zingen. Ook is er gelegenheid om stenen bij het kruis neer te 
leggen.  
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In de paaswakedienst op Stille Zaterdag vieren we de nacht van doortocht en 
bevrijding. Het koor All Together o.l.v. Trudi Boelee zal medewerking verlenen. 
Het licht van de nieuwe paaskaars die zal worden binnengedragen, verwijst naar 
de opstanding van Christus. In deze dienst gedenken we ook onze doop.  
Eerste Paasdag hebben we voor de dienst een paasontbijt, vanaf 9.15 uur. Voor 
iedereen is er paasbrood en koffie en thee. Om 9.50 beginnen we vast 
paasliederen te zingen. Ook in de dienst zullen we veel zingen, vooral de aloude 
paasliederen. Trompettist Yussi Schmidt zal samen met Rolf Zandbergen 
muzikale medewerking verlenen.  
 

Leestips 

Klimaatgeneraal, Bouwen aan weerbaarheid, door Tom Middendorp 
Met zijn blik op de toekomst gericht laat voormalig Commandant der 
Strijdkrachten Tom Middendorp in Klimaatgeneraal zien dat klimaatverandering 
en onze veiligheid sterk met elkaar zijn verbonden. Vaak ontstaan conflicten, of 
zelfs oorlogen, door schaarste. Ook kan die schaarste leiden tot migratiestromen 
en een voedingsbodem zijn voor extremisme. Zo is met name het toenemende 
tekort aan water een belangrijke aanjager van spanningen. Maar gelukkig zijn er 
ook oplossingen: van het omvormen van instituties als de NAVO en 
krijgsmachten wereldwijd tot aan het opvangen van water uit woestijnlucht; en 
van samenwerking op het gebied van energieveiligheid tot aan kernenergie als 
tussenoplossing. Klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd, maar 
wij kunnen en moeten het verschil maken. 
Dit boek is door de spanningen tussen Rusland en Oekraïne van dit moment 
ineens erg actueel. 

Leren van bomen, 50 Bijbelse meditaties, door Mirjam van der Vegt 
In dit unieke boek met meditaties ontvang je elke dag een lectio divina over een 
boom uit de bijbel. Zo ontdek je hoe de bomen ons als gaven werden gegeven 
en welke rijkdom ze in zich dragen in symboliek en werkelijkheid. Nieuwe lessen 
uit de schepping verbinden je opnieuw met je omgeving. Een verrassend boek. 
Ik heb me nooit gerealiseerd hoe vaak er in de bijbel sprake is van bomen. 
 

ds. Rosemarie van der Hucht 

Overdenking 
 
Bij het opruimen van het huis van mijn ouders kwam ik een plastic zak tegen. 
Toen ik hem opende, trof ik tot mijn verbazing het complete legeruniform van 
mijn vader aan: een jasje met op de mouw:  'verbindingstroepen'; een broek; een 
doosje schoensmeer en een houten plankje waarop al zijn gegevens stonden. 
Een bijzonder tijdsbeeld. Mijn vader was na zijn dienstplicht reservist. Het doet 
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me denken aan de mensen in Oekraïne; de reservisten die daar nu worden 
opgeroepen om het land te verdedigen tegen een Russische aanval, mocht die 
zich voordoen. Als het nodig is staan ze klaar. 
 
Als jongere probeerde ik te begrijpen wat de bijbel over oorlog en vrede zegt. 
'Als Jezus zegt: 'Heb je vijanden lief', dan mag je toch eigenlijk geen wapens 
gebruiken?' dacht ik. Mijn ouders wezen mij dan op de Bijbeltekst van Paulus: 
'De overheid draagt het zwaard niet voor niets.' 
  
Jezus wijst in de Bergrede op een derde weg tussen vechten en aanpassen. Een 
weg waarop je iets verrassends doet om de neerwaartse spiraal tussen mensen 
onderling te doorbreken. Jezus verwacht niet, dat we warme gevoelens 
koesteren naar mensen die ons kwaad doen. 'Heb je vijand lief' betekent in dit 
verband: Laat je niet door haat leiden, ga niet mee in kwaad spreken, doe eens 
iets verrassends om een ander te helpen. Jezus wijst op de innerlijke vrijheid, die 
we als mens hebben om zelf een keuze te maken. Er is meer mogelijk dan 
reageren op hoe een ander je behandelt. Je bent innerlijk vrij, omdat je een 
eigen bron hebt om uit te putten. Voed je niet met haat of zwart denken. Maar 
put uit de goede bron van woorden van de Eeuwige. 
 
De woorden van Paulus 'Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle 
mensen' zijn heel realistisch en toepasbaar voor iedereen. Of er nu oorlog of 
vrede is. Wat je omstandigheden ook zijn, je hebt altijd een keus. De keus om 
voor zover het aan jou ligt vrede na te streven. Daarbij hoef je je ogen niet dicht 
te doen voor de realiteit of naïef te zijn. Juist terwijl je de situatie reëel onder 
ogen ziet, kun je de kracht en betekenis van de Bijbelse woorden van Jezus en 
Paulus gaan ervaren. Laten we bidden om vrede voor de inwoners van 
Oekraïne. 

ds. Rosemarie van der Hucht 
 

Rondom de kerkenraad 

Een dringend beroep op u 
  
In het afgelopen jaar heeft de diaconie aangegeven dat zij onvoldoende 
diakenen meer hebben en versterking zoeken. Helaas hebben zij niemand 
kunnen vinden. Op de laatste gemeenteavond, waarin we gesproken hebben 
over samenwerking in de Liemers, hebben we als kerkenraad aangegeven dat 
de bestuurskracht van onze gemeente onze grootste zorg is. Als ik nu vertel dat 
in de periode juni 2022 tot januari 2023 er 4 ambtsdragers afscheid nemen 
waaronder de scriba en de voorzitter (max termijn van 12 jaar bereikt ) dan 
begrijpt u ongetwijfeld de titel. Als kerkenraad gaan we natuurlijk aan de slag, 
alleen dat kan niet zonder u. U kunt op twee manieren bijdragen, te weten u zelf 
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aanmelden al is het maar om te informeren wat het één of ander inhoudt. 
Daarnaast kunt u namen opgeven van mensen waarvan u denkt dat ze in staat 
zijn een functie in de kerkenraad te vervullen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de scriba Anneke Dienske (06-49 65 54 92). 
Aangezien de diaconie met 2 personen een aantal financiële zaken niet meer 
mag doen, is als noodoplossing de voorzitter tijdelijk benoemd in de diaconie. 
  
In de volgende bijeenkomst van de Liemers zullen we als Didam nogmaals 
aangeven dat wij als gemeente streven naar samenwerking tussen gemeentes 
met zoveel mogelijk overdracht van bevoegdheden in combinatie met goede 
afspraken over financiën en beheer. Het doel is om zodoende onze vierplek met 
eigen predikant zolang mogelijk in stand te houden. We denken dat deze vorm 
van samenwerking hiervoor noodzakelijk is. 
 
Gelukkig kunnen we weer als gemeente bij elkaar komen zonder veel 
beperkingen. We gaan daarom ook weer een gemeenteavond houden. Datum is 
31 maart. U kunt hiervoor onderwerpen aandragen bij mij. Op dit moment 
hebben we als onderwerpen: het beleid en visie, overzicht van wat er in de 
afgelopen jaren is gedaan en een blik vooruit om onze vierplek in stand te 
houden, pastoraat en uiteraard de samenwerking in de Liemers. Het is een heel 
pakket, maar dan heeft u ook een totaal beeld. 
 
Afsluitend wil ik u nogmaals oproepen om u aan te melden of namen op te geven 
bij de scriba, zodat onze gemeente toekomst heeft. 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 

Herinrichting tuin en plein 
Zoals al eerder  is gemeld is een stuk grond in het park waar wij de eigenaar van 
waren verkocht aan de Gemeente Montferland. Wij hebben nog een strook 
aangehouden die wij zelf in gebruik gaan nemen. Hierdoor is er rondom de kerk 
voldoende extra ruimte om als dat nodig is makkelijker bij het gebouw te kunnen 
komen. Door de verkoop van de grond is er budget voor de herinrichting. 
 
Aan de kant van de Drostlaan komt een poort, niet als permanente toegang 
maar voor incidenteel gebruik, om bijv. een keer met een voertuig of machine 
rond of achter de kerk te kunnen komen. 
 
Op de erfgrens komt aan de parkzijde een meidoornhaag, die voorkomt overlast 
vanuit het park. Aan de kerkzijde zal het perceel worden afgezet met een 
hekwerk. Hierbij wordt het bestaande hekwerk hergebruikt en aangevuld. 
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Inspiratie gevraagd 
Bij de herinrichting van het achterplein en de tuin willen we graag onze 
gemeenteleden betrekken. Alle ideeën zijn welkom, er zijn echter wel een aantal 
randvoorwaarden en suggesties: 

• De toegangspoort en een strook van 2 meter rond het gebouw moet 
toegankelijk blijven (o.a. deel dat is aangegeven als “Nieuwe 
grasbetontegels”). Lage beplanting of gedeeltelijke bestrating is wel mogelijk. 

• Zoveel mogelijk hergebruik van bestaande materialen en aanwezige 
beplanting en bomen met een doorsnede van meer dan 20 cm. 

• Onderhoudsvriendelijke beplanting, maar eventueel is ook een tuindeel met 
intensiever onderhoud mogelijk (bijv. voedselbosje-/-tuin, pluktuin en/of 
Bijbelse tuin) mits zich hiervoor ook een groep vrijwilligers meldt die onze 
tuinman Jos Hageman helpt bij het onderhoud hiervan. 

• Toegankelijk voor mindervaliden, d.w.z. voorkomen van treden en opstapjes, 
ook bij deuren en toegangen. 

• Multifunctionele inrichting voor jong en oud, een plek om elkaar te ontmoeten, 
daarom is ook de pleinfunctie belangrijk 

• Ideeën voor tuinmeubilair, zitplekken, etc. kunt u natuurlijk ook indienen. 
 

Inmiddels hebben wij opdracht gegeven aan Green Design Studio’s voor het 
ontwerp van de tuin en het plein op basis van ideeën van onze gemeenteleden.  

Plattegrond 
Als basis geldt de in deze SAMEN bijgevoegde plattegrond gebaseerd op de 
huidige situatie. Deze mag u gebruiken voor het indienen van uw ideeën. Indien 
mogelijk graag ook rekening houden met de schaal (1:200) die is vermeld op de 
tekening. 
 
Kijk voor inspiratie ook eens op de site https://inspiratie-tuinen.nl/ . Veel bloemen 
en planten die ook in de bijbel worden genoemd zijn beschreven in het deel 
https://inspiratie-tuinen.nl/flora-in-gelovig-perspectief/ , dat is leuke inspiratie. 

Hoe gaan we verder na het ontvangen van alle ideeën: 
Na het indienen van alle ideeën gaat een representatieve groep uit onze 
gemeente, en daar hoort uiteraard ook Jos Hageman bij, alle haalbare plannen 
en ideeën bespreken met de hovenier. Deze zal dan een tuinontwerp maken, 
voldoet dit aan alle eisen, ook budgettair, dan zal het worden gepresenteerd aan 
de gemeente. 
 
Voor het uiteindelijke ontwerp zal de hovenier een definitieve offerte maken. Na 
akkoord kunnen de werkzaamheden daarna in opdracht worden gegeven.  
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Na de realisatie is het de bedoeling dat het onderhoud eenvoudig uit te voeren is 
door onze tuinman Jos, evt. geholpen door een groep vrijwilligers. De hovenier 
zal in ieder geval twee keer per jaar een grote onderhoudsbeurt uitvoeren. 
 
Uw ideeën en schetsen kunt u bij mij inleveren of e-mailen naar 
m.j.dekroon@ziggo.nl 
Heeft u nog vragen, kunt u me altijd even een e-mail sturen. 

Marijn de Kroon 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 6 maart  t/m 17 april 2022 

In de dienst: 
06 maart      40dagentijdcollecte 
13 maart     40dagentijdcollecte 
20 maart     40dagentijdcollecte 
27 maart     40dagentijdcollecte 
03 april     40dagentijdcollecte 
10 april – Palmpasen   Hospice Sravana in Doetinchem 
14 april – Witte Donderdag Algemeen diaconaal  
15 april – Goede Vrijdag  Geen collecte 
16 april – Paaswake   Geen collecte 
17 april – Paasmorgen  Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
 

Bij de uitgang: 
Werk in de eigen gemeente (niet op 14, 15 en 16 april). 

Toelichting bij de landelijke collecte van de PKN 
 
Zondag 17 april: Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen 
niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan 
goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een 
betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van 
Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om 
hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en 
kunnen er een vaktraining volgen. 

Opbrengst collecten in januari 2022 

 

In de dienst: 
02 januari Algemeen diaconaal werk   € 24,00 
09 januari Algemeen diaconaal werk    € 12,00 
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16 januari PKN – Ondersteuning gemeenten € 20,00 
23 januari PKN – Missionair werk   € 54,47 
30 januari PKN – Jong Protestant   € 43,13 
 
Bij de uitgang:  
Werk in de eigen gemeente    €     101,40 

Geven aan een collecte 
U kunt uw gift geven: 

• tijdens het collectemoment in de kerkdienst 

• via de Givt App; in de kerkdienst of thuis 

• door overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0111 1014 68 t.n.v. 
Protestantse gemeente te Didam onder vermelding van het collectedoel. 

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

Wim Kooijman 

Werkgroep Inzameling Gelden 

Actie Kerkbalans 2022 
Onder het motto ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’, hebben alle 
gemeenteleden in de periode van zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari een brief 
ontvangen voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. 
 
Om reden van het Coronavirus is ook dit jaar de Kerkbalans-envelop niet 
persoonlijk overhandigd, maar in uw brievenbus gedeponeerd. Het 
toezeggingsformulier is door u per post teruggestuurd. 
 
Het voorlopige resultaat van de toezeggingen bedraagt  € 33.188,-- Een aantal 
antwoord-enveloppen is nog niet ingeleverd. 
 
Een woord van dank aan alle gemeenteleden voor hun toegezegde bijdrage, 
alsmede aan de vrijwilligers voor hun hulp bij het wegbrengen van de 
enveloppen. 

Kerkbalans 2022 
Stand 10/02/2022 
Toegezegd:    € 33.188,-- 
Ontvangen:    € 13.656,-- 
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Kerkbalans 2021 
Stand 10/02/2022 
Totaal toegezegd:   € 36.814,-- 
Ontvangen, toegezegd:  € 35.002,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €   1.143,-- 
Totaal ontvangen:   € 36.145,--  
Saldo nog te ontvangen:  €   1.812,-- 
 

Gemeenteleden die hun bijdrage voor 2021 nog niet (geheel) hebben voldaan 
ontvangen binnenkort een herinneringsbrief met het verzoek om het ontbrekende 
bedrag alsnog over te maken.  

Eindejaarscollecte 2021 
Stand 10/02/2022 
Totaal ontvangen: € 1.555,-- 

Wim Kooijman 

 College van Diakenen & Kerk in actie 

Alles komt Goed?! 
Het thema van de 40-dagentijdcampagne 2022 is: Alles komt Goed?! 
De 40-dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en 
ongelijkheid in de wereld en om op te staan voor mensen die een steuntje in de 
rug nodig hebben. Met het thema Alles komt Goed?! staat de Veertigdagentijd in 
het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. Tegelijk is dit 
een oproep om nú op te staan en bij te dragen aan een wereld waarin het beter 
zal worden. In navolging van Jezus kijken we om naar onze naaste en delen van 
wat we hebben gekregen. 
 

In de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie draait het om de zeven werken 
van barmhartigheid. Alle collecten in de campagne zijn verbonden aan een van 
deze werken.  
 

• Zondag 6 maart:  
De hongerigen eten geven – Project  Rwanda – De diaconessen leren de 
boeren om te werken met betere landbouwtechnieken 
 

• Zondag 13 maart: 
De zieken bezoeken – Nederland: financiële ondersteuning aan diaconieën, 
die diaconaal presentieplekken in stand houden voor mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
  

• Zondag 20 maart: 
De naakten kleden – Indonesië: Project Dreamhouse in Yogyakarta. Een 
betere toekomst voor straatkinderen. 
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• Zondag 27 maart: 
De vreemdelingen herbergen Nederland – Collecte voor missionair werk of 
ondersteuning “kliederkerk”in de Liemers. (nieuwe contacten jong en oud, 
mensen komen (weer)  in aanraking met kerk en geloof. 
 

• Zondag 3 april: 
De dorstigen drinken geven :  Moldavië- Opvang kwetsbare kinderen en 
ouderen door opvangcentra Bethania in Moldavië. 
 

• Zondag 10 april: 
De doden begraven: Hospice Sravana in Doetinchem.  
Toelichting door Désiré Wenting.  

 
Laten wij er ook voor elkaar zijn. 
 
Namens de Diaconie en de werkgroep Kerk in Actie 

Nees Biemond 
 

Ghana nieuws 
 

 
 
Protestantse Gemeenten in de Liemers gaan nog door met partnerproject 
‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes’ Ghana Afrika. 
 
Toen er op donderdag 19 september 2019 door een afvaardiging van de 
diaconieën/ werkgroepen ZWO van de Protestantse Gemeenten in de Liemers 
gekozen werd voor een gezamenlijk partnerproject ‘Nieuwe kansen voor 
straatmeisjes’ in Ghana, stond dit gepland voor de duur van 2 of 3 jaar. Het 
ondersteunen van het project startte in 2020. Met het streefbedrag van  € 
14.500,- per jaar werd hoog ingezet. Door de coronajaren waar we mee te 
maken kregen konden een aantal plannen niet doorgaan, maar er werden de 
afgelopen jaren wel mooie bedragen overgemaakt. In 2020 € 12.500,- en in 2021 
zelfs € 14.450,-. Een mooie gezamenlijke uitdaging om dit bedrag in 2022 
minimaal te evenaren.  
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Vaktrainingen Ghanese straatmeisjes weer van start 
Veel straatmeisjes zijn in de coronaperiode weggetrokken uit de drukke 
achterstandswijk Agbogbloshie in Accra. In de Ghanese hoofdstad was de 
lockdown strikter dan elders in het land. Het leven was daar tijdens de lockdown 
ingewikkeld. Hoe houd je veilig afstand met zoveel mensen die dicht op elkaar 
slapen, wonen en werken op de drukke markt? Veel meisjes trokken weg naar 
veiliger regio’s. Gelukkig konden de vaktrainingen voor straatmeisjes in mei 2021 
weer van start gaan. 

Dertig meisjes weer in training 
De dertig meisjes die nu intern bij het opvangcentrum wonen zullen hier tot 
november 2022 blijven. Normaal duurt de training tien maanden. Nu dus 
noodgedwongen korter. Het aantal trainingsuren is omhoog gegaan om de 
'verloren tijd' in te halen en de trainingen in kortere tijd te doorlopen. Er is ook 
meer aandacht voor het leren van sociale vaardigheden: hoe kun je overeind 
blijven in zo'n extreme situatie als een coronapandemie. Ook zijn de trainingen 
nu wat anders ingedeeld: eerst krijgen de meiden een vaktraining in het 
opvangcentrum: kappersvak, sieraden maken en naailessen. Dan gaan ze 
praktisch aan de slag bij een leermeester. Daarna komen ze weer terug naar het 
centrum. 

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

Dorcas keerde terug naar Noord-Ghana 
Dorcas is nu 21 jaar en woont weer in het noorden. Ze is getrouwd en heeft een 
dochtertje van 3 jaar. “Pas nu mijn dochter wat ouder is kan ik weer verder leren 
voor het kappersvak hier in Yendi, waar ik met mijn man bij mijn schoonfamilie 
woon. Als alles goed loopt kan ik volgend jaar mijn diploma halen.” Dorcas’ 
vervolgopleiding wordt betaald door Lifeline. Sociaal werkster Frieda begeleidt 
haar. Dorcas loopt nu stage bij kapster Mala, die haar de laatste kneepjes van 
het vak leert. “Mala is mijn grote voorbeeld. Ik zou heel graag net zo’n mooie 
kapsalon willen als zij.” Die kapsalon is een eenvoudige bouwwerk, deels van 
metaal en golfplaten. Voor Dorcas is dat al een grote droom. 
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Op 6 maart wordt er weer Heilig Avondmaal gevierd (lopend), zodat er weer 
gecollecteerd kan worden voor het project van de Straatmeisjes in Ghana.  
 
Kijk voor informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. 
Mocht u dit project extra willen steunen? Dat kan via ons banknummer 
NL55RABO 0111 1037 38 o.v.v. project Ghana.  

Nees Biemond 
 

Vastenpotkerkje 
Nu de gemeenteleden weer naar de kerk kunnen komen, wordt het 
vastenpotkerkje  ook weer uit het stof gehaald. Sinds 2 jaar niet gebruikt door 
Corona. De bestemming van de vastenpot is dit jaar voor vluchtelingenhulp op 
Lesbos, Stichting Christian Refugee Relief helpt mensen in nood. Duizenden 
gezinnen slapen en wonen onder erbarmelijke omstandigheden noodgedwongen 
in tenten. 
 
De situatie voor veel vluchtelingen in Griekenland is mensonwaardig. Er is 
onvoldoende toegang tot sanitair en schoon water. Het is er onveilig en er is veel 
geweld. In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. 
 
Bart Schlief heeft onlangs gedurende enkele weken dit vluchtelingenkamp 
bezocht en wil graag op 6 maart 2022 na de dienst vertellen over zijn ervaringen 
op Lesbos.  
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Er is veel geld nodig voor voedsel, kleding en medische zorg. Kom in actie en 
geef licht aan vluchtelingenkinderen. 100% van uw donatie wordt door de 
Stichting besteed aan deze kinderen op Lesbos. 
 
Antoinette Makkinga heeft het vastenpot kerkje van een passend dakje voorzien, 
betrekking hebbend op het thema: VLUCHTELINGENKINDEREN OP LESBOS. 
Loop bij de uitgang het kerkje niet voorbij, maar doneer! 
 
De Diaconie zal de opbrengst verdubbelen! 
 

Nees Biemond  & Antoinette Makkinga 
 

Solidariteitsmaaltijd 23 maart 2022 
In de 40dagentijd houden we elk jaar een Solidariteitsmaaltijd.  
Omdat de Solidariteitsmaaltijd al jaren gehouden wordt in samenwerking met de 
RK kerkgemeenschap zal deze activiteit dit jaar gehouden worden in de 
Gabriëlzaal van de RK Parochie. In 2020 stond deze maaltijd al op stapel maar 
door Corona ging het toen niet door. 
Het zit in de planning dat volgend jaar deze maaltijd weer in onze kerkzaal 
gehouden zal worden. 
 

Dit jaar heeft de vastenmaaltijd een Vietnamees karakter: witte rijst met tofoe. 
Tijdens de maaltijd zal pastoor Thanh uit Zevenaar aan de hand van een Power 
Point-presentatie meer vertellen over het project in Hanoi om de zorg voor 
gehandicapten te verbeteren. 
 

De Veertigdagentijd nodigt uit om wat soberder te leven: wat minder eten en 
drinken, wat meer aandacht voor anderen, wat minder de auto gebruiken 
bijvoorbeeld. Het geld dat u hiermee bespaart zou een mooie bestemming 
vinden in dit Vietnam-project. 
 
U bent van harte welkom om op woensdag 23 maart bij de maaltijd aan te 
schuiven. 
 

Inloop 17.45 uur. Aanvangstijd 18.00 uur. Meldt u aan bij: 
Antoinette Makkinga tel. 026-2136980,  Nees Biemond tel. 0316-223687  
Of per email: diaconie@pkn-didam.nl 
Bij de ingang van de koffiezaal hangt ook een intekenlijst. 
 
                                                             Nees Biemond & Antoinette Makkinga 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 12 april 19:30 
uur. Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Journaal Liemerse samenwerking I 

Stand van zaken eind februari 2022 
Eind juni 2021 kwamen de dagelijkse besturen (moderamina) van alle 6 
protestante Liemerse gemeenten in Duiven bij elkaar om over de samenwerking 
te praten. Daar is de opdracht vastgesteld om een volgende stap in de 
samenwerking te gaan onderzoeken. Er liggen een aantal mogelijke stappen op 
tafel. 
 
Het doel is om de 6 protestante geloofsgemeenschappen in de Liemers 
toekomst te bieden. Een heel belangrijk punt daarin is dat de gemeenten een 
eigen kerkgebouw, een ontmoetingsruimte en een eigen predikant hebben. Ook 
is van belang waar we elkaar kunnen helpen, wat er nodig is en of dat ook 
haalbaar is. In diezelfde vergadering in juni is de stuurgroep ingesteld met de 
opdracht om samen met een externe begeleider de volgende stap in de 
samenwerking uit te voeren. 
 
In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van alle 6 gemeenten, een adviseur 
namens de predikanten en een secretaris. De bezetting is als volgt: 
Jan Wes (Didam), Edward Pfeiffer (Duiven), Jan den Hartog (Lathum), Sietse 
Visser (Rijnwaarden), Klaas Westerbeek (Westervoort) en Peter Stuurman 
(Zevenaar). Dominee Alle Jonkman is adviseur namens de predikanten en Bert 
Meijers is secretaris. Als externe adviseur is Jack de Koster uit Culemborg 
aangetrokken. Hij heeft zich vorig jaar september al in de kerkbladen 
voorgesteld. 
  
De opdracht van de stuurgroep is onlangs nog een keer aangescherpt. In de 
eerste plaats begeleidt de stuurgroep de uitvoering van de opdracht, daarnaast 
inventariseert en stimuleert de stuurgroep activiteiten in de Liemerse kerken 
waardoor we elkaar als kerkenraden, maar ook breed als gemeenteleden, beter 
leren kennen. Want zonder meer kennis en contact met elkaar kan het 
onderlinge vertrouwen niet groeien. Daarbij hebben we dus flink last van de 
beperkingen door Corona. 
  
De stuurgroep is inmiddels 6 keer bij elkaar geweest; maar Corona beperkt en 
vertraagt het proces ook daar, omdat vergaderingen uitvallen. Een strak tijdpad 
ligt er niet, het zijn steeds stappen die we zetten. Draagvlak per stap in de 
kerkenraden en bij de gemeenteleden is belangrijk, maar er is ook voortgang 
nodig. Het is als stuurgroep aftasten wat de juiste snelheid en route is. Jack de 
Koster heeft in november en begin december aparte gesprekken gehad met alle 
kerkenraden om de verlangens, dromen en wensen, maar ook wat men niet wil, 
op te halen. De samenvatting van die gesprekken is naar de kerkenraden 
gestuurd met het verzoek daarop voor begin maart op te reageren. Die reacties 
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zullen we samenvatten en ze vervolgens in april bespreken met de gezamenlijke 
dagelijkse besturen. Dan spreken we ook af hoe en wanneer de kerkenraden 
hiermee in gesprek gaan met de gemeenteleden. Dat kan nog voor, maar ook na 
de zomer worden. Beslissen is nog niet aan de orde. 

Bert Meijers 

Van het pastoraat 
Nu het einde van de coronamaatregelen in zicht lijkt, kunnen wij als pastoraat 
ook weer wat meer gaan doen. Elders in deze SAMEN kunt u lezen wat we van 
plan zijn; b.v. de high tea op 29 maart. Ook het ‘gewone’ bezoekwerk kan weer 
op gang komen. Allemaal moeten we wel wennen aan wat we “vroeger”, voor 
Corona, zo heel gewoon vonden. We hopen en vertrouwen erop dat het ook 
weer snel gewoon zal zijn. We beseffen heel goed dat het voor iedereen 
verschillend zal zijn om weer terug te keren naar “normaal”. Iedereen mag dat op 
zijn of haar gewenste snelheid doen. Als pastoraal team zullen we heel 
voorzichtig zijn en ieder respecteren die op afstand wil blijven of een mondkapje 
wil gebruiken. 

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 dan het vroeger was.  
Maar grofweg is het als volgt ingedeeld: 

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

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

• Sectie 3, Hanny Koenhen: bomenbuurt 

• Sectie 4: Ineke Eysink: bloemenbuurt 

• Sectie 5 en 6; Lies Beijer: vogelbuurt, molenbuurt 

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

• Sectie 8: vacant: Kom, Kerkwijk, buitengebied 

• Sectie 0: vacant: alle adressen buiten Didam 

High tea 
Nu er weer meer mag hebben we besloten de “high tea”, die we in november 
moesten uitstellen vanwege Corona, nu toch door te laten gaan. Als nieuwe 
datum hebben we geprikt dinsdag 29 maart van 14.30 – 16.30 uur.  
Een “high tea” is een gezellig samenzijn met koffie of thee en wat lekkers erbij. 
Belangrijkste doel is om elkaar weer te ontmoeten en samen een nieuwe start te 
maken. 
U ontvangt van ons nog een uitnodiging en wij vragen u om u weer op te geven, 
zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Namens het hele pastorale team, 
met een hartelijke groet, 

Arrie van der Vliet 
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Jeugdkerk 
 
Ellen Geven en Pieter Jan van den Berg nodigen de jeugd van 12 t/m 18 jaar 
graag uit om onderstaande zondagen in hun (school) agenda te schrijven. We 
willen dan weer met de Jeugdkerk bij elkaar komen in de vergaderruimte van 
onze kerk aan de Torenstraat.  
We beginnen die zondagen om 10.00 uur in de vergaderruimte en gaan niet 
eerst naar de kerk. Na afloop van de preek gaan we de kerk in. 
  
Het gaat om de volgende zondagen: 

• 13 maart 

• 10 april 

• 1 mei 

• 5 juni is de laatste bijeenkomst van dit jaar. 
  
Genoemde jeugd is van harte uitgenodigd!! 
  
Met een hartelijke groet, 
 Ellen en Pieter Jan  

KerkTV 
Onze kerkdiensten worden uitgezonden via internet. Via YouTube en via de 
speciale site kerkdienstgemist.nl worden al onze diensten uitgezonden. Ook kunt 
u op ieder gewenst tijdstip een dienst terugkijken. U kunt zelfs tijdens de live 
uitzending terug naar het begin springen, handig als u te laat ingeschakeld heeft 
of een gedeelte nog eens wilt horen. Voorwaarde om te kijken is natuurlijk een 
internetaansluiting. U kunt kijken op een smartphone, tablet, laptop of PC. Maar 
wist u dat u met vrijwel alle moderne TV’s ook op het grote scherm kunt kijken? 
Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met 
ons op te nemen, e-mail: avandervliet@gmail.com. 
 Arrie van der Vliet  

Inloopmiddag 
Wat was het fijn, dat we in januari weer bij elkaar konden komen met een 
opkomst van ca. 25 personen. 
De volgende bijeenkomst is op 17 maart a.s., we hebben met de minister 
geregeld dat we dan ook weer bij elkaar mogen zitten. 
 
We hopen dan op weer zo’n grote opkomst. Dus tot 17 maart. 
 Jan Hagen,  
 0316-223357 
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Een toekomst vol van hoop 
Vorig jaar schreef ik al eens een berichtje in Samen. Nu is daar het punt van 
vertrek gekomen. In maart emigreren we naar Roemenië. Ontzettend spannend 
natuurlijk. Waar we een vaste baan en een behoorlijk gestructureerd leven 
hadden, is het aan onszelf straks de uitdaging om alles te herontdekken. We 
gaan nieuwe mensen ontmoeten, ons bedrijf in groente en fruit moet opgestart 
worden, de omgeving ontdekken en de kinderen gaan daar straks naar school 
natuurlijk. Genoeg te doen, we zullen ons niet vervelen!  
 
Ondanks de vele onzekerheden die het met zich mee brengt, kijken wij er erg 
naar uit. Een droom waar we al jaren mee bezig zijn, gaat nu echt van start. De 
verhuisdozen (of eigenlijk veilingkisten.. kunnen we straks ook mooi gebruiken 
op ons bedrijf) zijn al zo goed als ingepakt. Het plan van aanpak ligt al klaar, 
hoewel we weten dat het in de praktijk anders gaat uitpakken, helemaal in 
Roemenië. Nu het afscheid nemen nog -de moeilijkere kant van onze emigratie- 
en dan kunnen we gaan!  
 
We willen jullie bij deze hartelijk bedanken. De kerk in Didam is onze basis 
geweest, voor zowel onze kennismaking (door de jongerenuitwisseling in 
2009/2010), als ons huwelijk en de plek waar beide kinderen gedoopt zijn. We 
hebben ons er altijd erg welkom gevoeld, en dat komt dan vooral ook door de 
vele gesprekken tijdens het koffiedrinken. Dus bij deze: bedankt!   
 
Mocht je van avontuur houden (en toevallig in de buurt zijn), wees welkom in 
Palatca! Komt dat je minder goed uit -wat we best begrijpen- en hou je van 
opwekkingsliederen? Zoek dan het lied even op waar de titel van dit bericht naar 
verwijst: ook erg mooi!   
 
Nogmaals bedankt (Multumim/Köszönjök)! (nu maar hopen dat de 
gemeenteleden in Palatca net zo enthousiast meezingen tijdens kerkdiensten.. 
we zijn wat dat betreft erg verwend in Didam).  
 
Tot ziens!  
Hartelijke groet,  

Familie Rigo 
https://familierigo.weebly.com/  
E-mail:rigo.familie@gmail.com  
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Schilderijententoonstelling  
Zoals velen van u weten is mevrouw Jos Slootweg een enthousiast schilder. Om 
u in de gelegenheid te stellen haar schilderijen te bekijken en eventueel te 
kopen, organiseren we een tentoonstelling. Omdat er rond de kerkdiensten op 
Hemelvaartsdag en Pinksteren er ook extra activiteiten zijn (dauwtrappen en 
fietstocht) lijkt het ons leuk dit te combineren. We willen dus vanaf 
Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren de schilderijen tentoonstellen in ons 
kerkgebouw. De schilderijen zullen ook te koop worden aangeboden waarbij de 
opbrengst voor Artsen zonder grenzen zal zijn. 
 Arrie van der Vliet 

Woord uit de Regio Achterhoek 

Ode aan de vreugde 
Vreugde is een geschenk. Ze ontstaat spontaan, zij laat zich niet afdwingen. Ze 
heeft te maken met licht en blijdschap en nieuw begin. Met geluk, met delen en 
elkaar iets bijzonders gunnen. 
Vreugde heeft ook iets van dankbaarheid in zich: ‘Tot onze vreugde werd 
geboren ons dochtertje’ schreven mijn ouders op mijn geboortekaartje. Echte 
vreugde is ontroerend en er zit ook nog eens een berg liefde onder verstopt. 
 
Echte vreugde voelen, voelt bevrijdend. Je kunt voor het moment even alle 
bekommernissen laten vallen en blij zijn. Na een grijze, “duustere” coronatijd, zijn 
mensen extra gevoelig voor een blij verhaal. Verlangen ze naar mooi en goed 
nieuws.  
Ik ga binnenkort, na “jaaaaarenlang” single te zijn geweest, trouwen met de 
liefste van mijn leven. Als ik dat vertel dan zie ik ogen oplichten, een glimlach 
tevoorschijn komen en klinkt er een hartelijke wens.  
 
Vreugde ontstaat spontaan, toch kun je er best iets aan doen om het een beetje 
naar je toe te halen. Er zit veel ‘kleine’ vreugde in kleine dingen om ons heen (ja 
inderdaad: ‘het zijn de kleine dingen die het doen’). Het mooiste in het vroege 
voorjaar vind ik de bloeiende toverhazelaar met zijn fragiele knalgele bloemetjes 
op het kale hout. Ga er eens even aan ruiken: heerlijke geur, die al zomer 
belooft.  
 
Er zit veel vreugde in kleine hoekjes verstopt – train je oog en je hart erop om ze 
te vinden. Een twinkelend kind dat van school terugkomt, een gezellig praatje 
met de dame bij de kassa, de kleuren van de zonsondergang of de knater- 
heldere volle maan in de avond. 
  
Trainen? Ja, elke avond voor het slapen gaan tien dingen noemen of opschrijven 
die je positief raakten, blij maakten of waar je je goed bij voelde. Het moeten er  
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echt tien zijn – daardoor ga je toch anders kijken naar wat je op een dag 
meemaakt. 
Veel plezier! 

ds. Alleke Wieringa 
Predikante van de  
Remonstrantse Gemeente  
Lochem Zutphen 

 
 
 
 
Reageren? Dat kan: woorduitderegio@gmail.com 

 

Personalia 

Gevestigd 
• Dhr. E.J. Beens, Kardinaal de Jonglaan 43 
• Mevr. C.P. Rietveld-Hendrikse, Tesma 31 
 

Vertrokken naar 
• Doetinchem, fam. J. Gertzen-Roelofsen, Hoeveslag 3 
• Ede, dhr. J.J. Jongkind, de Plataan 141 

• Wehl, mevr. E.F.J. Laarberg, Marsweg 2 

• Wijk en Aalburg, mevr. K.N. Hello – van der Glas, Hooiberg 26-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 13-3, 10-4, 1-5, 5-6 

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, 1-3, 30-3, 19-5, 7-6 

Waar  kerkzaal 

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

20+ groep Nog niet bekend 

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, 17-3 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

Contactpersoon  Jan Hagen, tel 223357, mail: j.hagen860@chello.nl 

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:p.vdberg4@chello.nl
mailto:arjadekroon@upcmail.nl
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