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Voorwoord 
 

1    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de wereld wil slechts strijd. 
 Al wordt het recht beleden, 
 de sterkste wint het pleit. 
 Het onrecht heerst op aarde, 
 de leugen triomfeert, 
 ontluistert elke waarde, 
 o red ons sterke Heer. 
 
2    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de aarde wacht zo lang, 
 er wordt zo veel geleden, 
 de mensen zijn zo bang, 
 de toekomst is zo duister 
 en ons geloof zo klein; 
 o Jezus Christus, luister 
 en laat ons niet alleen! 
 

3    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 
 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 
 bevrijd van angst en pijn, 
 de mensen blijdschap geven 
 en vredestichters zijn. 
 
4    Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 bekeer ons felle hart. 
 Deel ons uw liefde mede, 
 die onze boosheid tart, 
 die onze mond leert spreken 
 en onze handen leidt. 
 Maak ons een levend teken: 
 uw vrede wint de strijd! 

           Liedboek, lied 1010 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 24 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 24 april t/m zondag 29 mei 2022 

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

24 april – 2e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, de heer R. Baauw, 

Wichmond 
Collecte : Werk in eigen gemeente 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Genesis 51:9-11, Lucas 24:13-35 

01 mei – 3e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. P. Vroegindeweij, 

Ermelo 
Collecte : Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jeremia 32:36-41, Lucas 24:35-48 
 

04 mei – Dodenherdenking 
Voor meer informatie, zie elders in deze SAMEN 

 
08 mei – 4e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. A. Jonkman, Zevenaar 
Collecte : Kerk in Actie - Noodhulp 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Numeri 27:12-23, Johannes 10:22-30 

15 mei – 5e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : Jeugdgroep o.l.v. Ellen en Pieter Jan 
Klokkenluider : Dick Schep 
Lezingen : Deuteronomium 6:1-9, Johannes 13:31-35 
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22 mei – 6e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. J. Ek, Brummen 
Collecte : Missionair werk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Joël 2:21-27, Johannes 14:23-29 

26 mei – Hemelvaart 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 2 Koningen 2:1-15, Lucas 24:49-53 

29 mei – 7e zondag van Pasen 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. T. Menting, Huissen 
Collecte : Jong Protestant 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : 1 Samuël 12:19b-24, Johannes 14:15-21 

 

 Van de predikant 

Bij de diensten 

24 april Lucas 24:13-35 Emmaus-gangers 
Twee leerlingen van Jezus zijn onderweg naar Emmaus. Ze spreken over wat er 
gebeurd is in Jeruzalem, hoe Jezus is gestorven. Dan loopt een onbekende met 
hen op, die vraagt waarover ze met elkaar praten. Als hij het brood met hen 
breekt en deelt, herkennen ze in hem de opgestane Heer. 

1 mei Lucas 24: 35-48 Vrede voor jullie 
De Opgestane Heer verschijnt aan zijn leerlingen. Hij schenkt hun zijn vrede. De 
leerlingen schrikken van zijn verschijning en zitten nog met veel vragen. Jezus 
legt hen de Schriften uit: de Messias moest lijden en sterven en op de derde dag 
weer opstaan. 

8 mei Joh.10:22-30 Wie bent u eigenlijk? 
In het geloof komt het aan op het horen. In Deuteronomium wordt het volk Israël 
opgeroepen: ´Hoor, Israël, de Heer is uw God, de Heer is één.´ Jezus vertelt in 
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Joh.10 over het horen naar de stem van de Herder. Sommige mensen  storen 
zich aan Jezus en zijn woorden. Jezus vertelt dan over mensen die wel horen, 
die zijn stem kennen, de stem van de goede Herder. 

15 mei Joh.13:31-35 Nieuw gebod 
Jezus kondigt zijn vrienden aan, dat Hij afscheid van hen gaat nemen. Bij dat 
afscheid horen laatste woorden, die Hij als een opdracht meegeeft: ´Ik heb jullie 
een nieuw gebod gegeven: Heb elkaar lief. Aan jullie liefde onder elkaar zullen 
mensen zien, dat jullie bij Mij horen.´   

22 mei Joh.14: 23-29 ´Ik laat jullie vrede na´ 
Jezus geeft zijn vrienden zijn liefde mee en zijn vrede. Ook belooft Hij hen de 
Heilige Geest. Die zal hen de weg wijzen als Jezus niet meer onder hen zal zijn.  

26 mei Lucas 24:49-53 Hemelvaart 
Jezus zegt zijn vrienden in de stad Jeruzalem te blijven wachten op de komst 
van de Heilige Geest. Hij neemt afscheid van hen bij zijn Hemelvaart en geeft 
hen zijn zegen.  

29 mei Joh.14:15-21 Geen wezen 
Jezus zegt zijn vrienden, dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten. Hij zal hen 
de Heilige Geest schenken; die zal altijd in hen zijn. 

5 juni Hand.2:1-11 De Heilige Geest 
Op het Joodse Pinksterfeest zijn veel mensen samen in Jeruzalem. Ook de 
vrienden van Jezus. Ze zijn bijeen in een bovenzaal. Plotseling komt de heilige 
geest over hen als wind en vuur. In andere talen vertellen ze mensen over de 
opgestane Heer. 

Inloopmiddag 28 april 
Voor de ouderen is er op 28 april weer een inloopmiddag vanaf 14.30 uur in de 
koffiezaal van de kerk. Nees Biemond zal vertellen over haar Israël-reis. Van 
harte welkom. 

Oecumenische 4 mei-dienst 
Op 4 mei is er voorafgaande aan de Stille Tocht naar het monument voor 
gevallenen in Didam een oecumenische 4 mei-dienst in de Mariakerk. Het thema 
is: “Vrijheid geef je door”, sub thema: ‘Vrijheid in Verbondenheid’. De dienst 
begint om 18.45 uur. Koor All Together o.l.v. Trudi Boelee zal muzikale 
medewerking verlenen aan de dienst, als ook basisschool de Ontdekking. Ds. 
Rosemarie van der Hucht zal een overweging uitspreken. 

Geloofsgesprekskring 
Donderdag 19 mei en dinsdag 7 juni zijn er weer bijeenkomsten van de 
geloofsgesprekskring. We gaan verder met het Onze Vader, de Joodse wortels 
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van dit gebed en de betekenis voor ons vandaag. We beginnen om 20.00 uur in 
een van de zalen van onze kerk. 

Hemelvaart 
Op Hemelvaartsdag 26 mei is er net als voorgaand jaar een Dauwtrap en ontbijt 
voorafgaande aan de dienst van 10.00 uur in onze kerk.  De dauwtrapwandeling 
start om 8.15 uur vanaf de kerk. Bij terugkomst in de kerk om 9.15 uur wacht ons 
een heerlijk ontbijt in de koffiezaal van onze kerk. U kunt zich voor de dauwtrap 
en het ontbijt opgeven bij ds. Rosemarie van der Hucht. Fijn als u doorgeeft van 
plan te zijn te komen, zodat we een indicatie hebben hoeveel brood er ingekocht 
moet worden.  
Na afloop van het ontbijt bent u welkom in de dienst die begint om 10.00 uur. 

Pinksteren 5 juni 
Op Pinksteren vieren we de gave van de Heilige Geest. In de dienst zal Robbe, 
de zoon van Rosemarijn de Kroon en Willem van Zomeren, in het bijzijn van zijn 
familie te midden van de gemeente de doop ontvangen. Door de Corona-
maatregelen moest de doop enkele malen worden uitgesteld. We zijn blij dat de 
doop nu toch kan plaats vinden. 
Tevens zal in deze dienst Anneke Dienske aftreden als diaken/scriba. We zijn 
dankbaar dat zij met zoveel inzet en trouw scriba van onze gemeente mocht zijn.  
Na afloop van de dienst is er een fietstocht. Het belooft een mooie tocht te 
worden, uitgezet door Henk Boender. U bent van harte uitgenodigd om mee te 
fietsen. Opgave kan bij Henk Boender. Neemt u zelf een lunch mee? Voor koffie 
en thee onderweg wordt gezorgd. 

Israël-reis afgezegd 
Bij de aankondiging van de Israël-reis zaten we nog midden in de Coronatijd. Nu 
het Corona-virus het reizen niet meer in de weg staat, hebben we met een 
andere factor te maken: de oorlog in Oekraïne maakt mensen voorzichtig om 
een reis te plannen. Door deze factoren zijn er helaas te weinig opgaven binnen 
gekomen voor de Israël-reis. We hopen op betere tijden. Voor dit jaar wordt de 
reis afgezegd. 

Overdenking bij Lied 682 
 
Dit is het wonder: de kracht van de geest 
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest. 
In een onzeker en kwetsbaar bestaan 
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan: 
sta op en vat moed en weet het voorgoed 
dat Godd'lijke liefde de wereld begroet. 
  
Op het moment dat ik dit schrijf, komen er dagelijks zorgelijke berichten binnen 
via internet en tv over de oorlog in Oekraïne. Ik herken me dan ook in die 
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woorden uit lied 682: ´in een onzeker en kwetsbaar bestaan´. Onzeker en 
kwetsbaar is het bestaan voor heel veel mensen in Oekraïne en Europa. Veel 
mensen zoeken naar veiligheid in de buurlanden rond Oekraïne, maar ook 
steeds meer mensen komen in ons eigen land schuilen voor de oorlog. Hoe 
verder? Waar te beginnen? 
  
Een onzeker en kwetsbaar bestaan is het ook voor de vrienden van Jezus die 
achterbleven, nadat hun Heer was gestorven aan een kruis. Sommigen zeiden, 
dat Hij was opgestaan uit de dood en was verschenen. Maar hoe verder? Waar 
te beginnen? Dan waait de Heilige Geest door hun harten en huizen en vult hen 
met licht en liefde. ´De kracht van de geest baart stralend nieuw leven op het 
Pinksterfeest´. Hun leven, dat door angst en desillusie was verstard, komt weer 
tot leven. De Heilige Geest zorgt dat ´het bevrijdend ontkiemt´, zoals een plantje 
dat uit de dorre en koude winteraarde opkomt. De vrienden van Jezus, die 
gevangen zaten in hun angst, worden door de Heilige Geest weer op hun benen 
gezet. 
  
De Heilige Geest, het geschenk van God, vult mensen met warmte en zegt: ´Sta 
op en vat moed!´ Ik ben met je. Mijn Geest schenk Ik in je hart. Mijn liefde zal in 
je wonen. ´Weet het voorgoed dat Godd´lijke liefde de wereld begroet.´ 
 
Gezegend Pinksterfeest! 

ds. Rosemarie van der Hucht 
 
 
Opmerking van de redactie: De volgende SAMEN verschijnt heel kort voor Pinksteren. Om de lezers 
toch tijdig te informeren zijn in deze uitgave reeds een aantal Pinkerstukjes op genomen.  

Rondom de kerkenraad 

Gemeenteavond 31 maart 2022 
Eind maart was er weer een gemeenteavond die het doel had met elkaar in 
gesprek te gaan en u als gemeente te informeren over waar we staan als 
gemeente. 

Waar staan we nu als gemeente? 
Kijkend naar beheer dan ziet het er goed uit. Het CvK heeft het korte en lange 
termijn onderhoud prima georganiseerd en hiervoor subsidie en financiën 
geregeld. Het laatste project dat nu voorzien wordt, is het opknappen van het 
plein achter het fietsenhok. De eerste schetsen zijn hiervoor gemaakt. De 
invulling moet nog gebeuren. Als u ideeën heeft dan horen we die graag.  

Diaconie  
Jan Wes heeft toegelicht waar de diaconie zich nu nog mee bezig houdt. De 
boodschap was ook dat er eind van dit jaar maar 1 diaken over zal zijn, zodat het 
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werk stil zal vallen als er geen nieuwe diakenen of leden van de diaconie 
bijkomen.  

Financieel 
Heel kort samengevat: die zijn goed beheerd. We voorzien weliswaar een 
oplopend tekort doordat uitgaven iets toenemen, onder meer door inflatie, en de 
inkomsten dalen, doordat het ledental structureel daalt. Dit is echter niet onze 
grootste zorg. 

Bemensing 
De grootste zorg is de bemensing van kerkenraad 
en commissies. Dit zal bepalend zijn voor hoelang 
we nog als gemeente zelfstandig kunnen 
voortbestaan. Vandaar ook dat ik in de vorige 
bijdrage een dringend beroep op u heb gedaan en 
dit nu opnieuw doe. Helaas hebben we geen suggesties voor namen gekregen 
en slechts één persoon die zelf informeerde. Uiteraard gaan we als kerkenraad 
op zoek naar mensen en hopen dat als we een beroep op u doen, u dit goed 
overweegt en uw verantwoordelijkheid ook neemt, want het bovenstaande is wel 
de realiteit. 
 
Over de samenwerking in de Liemers zal ik u de volgende keer informeren 
omdat de vergadering van de moderamina nog moet plaatsvinden.  
 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 

Werkgroep Collecten 

Collecterooster 24 april t/m 29 mei 2022 

In de dienst 
24 april Werk in de eigen gemeente 
01 mei Jong Protestant 
08 mei Kerk in Actie – Noodhulp 
15 mei Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
22 mei Missionair werk 
26 mei Algemeen diaconaal werk 
29 mei Jong Protestant  

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

Zondag 8 mei: Kerk in Actie – Noodhulp 
Nigeria; noodhulp en werken aan vrede 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de 
vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in 
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de 
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de 
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken 
steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke 
terugkeer en het verwerken van trauma's. 
 

Zondag 15 mei: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
Op adem komen in De Glind 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste 
kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen 
van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun 
toekomst. In De Glind, dat ook wel het 'Jeugddorp' wordt genoemd, geloven ze 
sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en 
jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. 
 

Zondag 22 mei: Missionair werk 
Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat 
zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te 
delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het 
Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er 
alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De 
Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland. 
 

Zondag 29 mei: Jong Protestant 
Diaconaat: ook voor jongeren 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben 
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. 
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider 
en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen 
om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven. 
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Opbrengst collecten in februari en maart 2022 
 

Hoofdcollecte 
06 februari Kerk in Actie – Werelddiaconaat  € 69,11 
13 februari Kerk in Actie – Noodhulp    € 66,23 
20 februari Algemeen diaconaal werk    € 46,26 
27 februari Noodhulp – Oekraïne    €    167,75 
06 maart  40dg coll. – Project Rwanda   € 75,56 
13 maart  40dg coll. – Ondersteuning diaconieën € 60,08 
20 maart  40dg coll. – Straatkinderen in Indonesië € 81,21 
27 maart  40dg coll. – Missionair werk in Nederland € 54,55 

Uitgangscollecte 
februari Werk in de eigen gemeente    €    151,14 
maart Werk in de eigen gemeente    €    179,69 
 
Via de bank Voor het CvK      €      76,00 
   Voor de Diaconie     €   6,00 
 

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 

Solidariteitskas 2022 
Van gemeenten voor gemeenten 
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, 
maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas 
aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk. 
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De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen 
en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. 
PKN-gemeenten uit het hele land dragen bij aan dit fonds. 
  
In mei wordt bij alle gemeenteleden een envelop bezorgd met het verzoek om 
een bijdrage van €10,-- te geven aan de Solidariteitskas. 

Kerkbalans 2022 
Stand 24 maart 
 
Totaal toegezegd:   € 33.863,-- 
Ontvangen, toegezegd:  € 16.517,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €      950,--  
Totaal ontvangen:   € 17.467,--  
Saldo nog te ontvangen:  € 17.346,-- 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 

Straatmeisjes in Ghana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke problemen ondervinden teruggekeerde straatmeisjes? 
Graag vertellen we u wat meer over het werk voor straatmeisjes in Ghana, dat 
onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. De vorige keer vertelden we u 
hoe het voormalig straatmeisje Salamaty een eigen kapsalon is gestart in een 
dorp in Noord-Ghana. De organisatie heeft contact met 165 meisjes die 
teruggekeerd zijn. Het blijft ook na terugkeer van groot belang dat de meisjes 
begeleid worden. 
 
Eén van Salamaty’s problemen is dat er regelmatig vrouwen komen, die hun 
haar laten knippen en verzorgen en niet betalen. Salamaty legt uit: “Ze zeggen 



13 

dat ze binnenkort zullen betalen. Ik kan niet boos worden, want dan komen ze 
niet meer terug. Dan groeten ze me niet op straat en weten mensen dat er wat 
is. Dan vertellen ze anderen, dat ik het niet goed doe. Ik wil geen ruzie, maar ik 
wil wel mijn geld. Ik heb het nodig. Als mijn begeleidster Frieda weer komt, ga ik 
haar vragen wat ik moet doen.”  
 
Salamaty’s droom is een goedlopende kapperszaak waarin ze jonge meisjes kan 
opleiden. “Als vrouw moet je een beroep hebben, voor jezelf kunnen zorgen. Dat 
is belangrijk. Ook om aan je eigen kinderen te laten zien, dat het kan. Om ze 
hoop te geven. Met een beroep heb je als vrouw een toekomst. Zonder beroep 
niet. Accra is voor jonge meisjes zonder geld en opleiding de slechtste plek die 
er is. Daar gaan ze kapot. Elk meisje dat ik ervoor kan behoeden om naar Accra 
te vertrekken, is er een.’’ 
 
Zo heeft ieder meisje dat haar leven weer op de rails krijgt een positieve 
uitstraling naar tientallen andere meisjes. Helpt u mee om meer meisjes deze 
kans te bieden? 
 

• Voor 65 euro wordt 1 meisje een jaar lang begeleid na terugkeer 
 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage 
voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk tijdens de viering van het 
Heilig Avondmaal.   
U kunt uw gift ook overmaken op NL 55 RABO 01111037 38 t.n.v. Diaconie PKN 
Didam o.v.v. Straatmeisjes Ghana. 

Nees Biemond 
 

Oekraïners krijgen welkomsttasje!  
 

De gezamenlijke Montferlandse kerken 
hebben welkomsttasjes gemaakt voor de 
Oekraïense vluchtelingen in Montferland. 
Deze tasjes met informatie van de kerken 
en echte Hollandse stroopwafels en 
chocolade worden door Stichting Welcom 
uitgedeeld aan de vluchtelingen in onze 
gemeente. Inmiddels zijn er verspreid 
over de gemeente Montferland al een 
aantal vluchtelingen opgevangen, 
gecoördineerd door Welcom. Halverwege 
maart hebben de H. Gabriël parochie, de 
Protestantse Gemeente te Didam en de 
Protestantse Gemeente ‘s-Heerenberg 
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Zeddam geïnventariseerd wat ze kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Deze 
welkomsttasjes zijn daar een concrete uitkomst van. De kerken proberen als 
kerken samen te werken en waar mogelijk de deuren te openen en activiteiten 
op te zetten. Sinds een paar weken is er bijvoorbeeld een Mariakapel ingericht in 
de Oswalduskerk die nu dagelijks open is en hangt er informatie in het Russisch 
bij beide kerken in Zeddam. Zodra er vluchtelingen in Didam zijn zal dit ook 
gebeuren bij de kerken in Didam. In Didam zijn tot op heden nog geen 
vluchtelingen geplaatst. Zodra bekend is waar de mensen onderdak krijgen 
wordt gekeken wat onze kerk kan betekenen.  
Ondergetekende is verbonden met de Kledingbank Montferland en er worden al 
volop afspraken gemaakt om deze mensen van ondergoed, bovenkleding en 
schoenen te voorzien. Er is een lijst aanwezig met de vertaling van 
kledingstukken in het Oekraïense, maar er wordt door jongeren ook goed Engels 
gesproken. De Kledingbank ervaart alleen maar positieve geluiden en het is 
dankbaar om hieraan bij te dragen.  

Nees Biemond 

De veilige gemeente 
 

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je 
veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en 
opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. 
Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en 
overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de 
Protestantse Kerk voor. 

Beleid maken voor een veilige gemeente 
Naast bewustzijn en respectvolle omgang met elkaar is het goed om als gemeente 
duidelijke regels en beleid te hebben. De synode heeft in november 2019 uitgesproken 
gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te 
formuleren.  
Het College van Kerkrentmeesters heeft dit onderwerp opgepakt en het Beleid Veilige 
Gemeente geformuleerd. Dat is vastgesteld door de Kerkenraad. 

In dat beleid 

• Is een gedragscode geformuleerd. De Gedragscode is hieronder opgenomen. 

• Is een aannamebeleid vrijwilligers vastgesteld 

• Gaan wij voor bepaalde categorieën personen een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) aanvragen; de kerkenraad heeft bepaald dat de predikant, de 
leden van de kerkenraad, de leden van de taakgroep pastoraat en de leiding 
van de jeugdkerk moeten beschikken over een VOG. De VOG’s kunnen gratis 
worden aangevraagd. 

• Zullen externe vertrouwenspersonen worden benoemd; de verwachting is dat 
dit voor de kerkenraadsvergadering van 28 april 2022 geagendeerd kan 
worden. 
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Op de gemeenteavond van 31 maart jl. hebben wij aandacht besteed aan De Veilige 
Gemeente. 
In het najaar hopen wij weer een vrijwilligersavond te houden en dan zullen wij 
aandacht besteden aan met name de Gedragscode. Aan vrijwilligers wordt gevraagd 
om deze te ondertekenen. 
Op de website van de PKN-Didam zijn de bovengenoemde documenten te vinden. En 
er is meer informatie te vinden op de website van de Protestantse Kerk Nederland: 
protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente. 
Zodra de vertrouwenspersonen zijn benoemd, zullen de contactgegevens worden 
gepubliceerd. En we zullen aangeven hoe zij te benaderen zijn en welke procedure zij 
volgen. 

Gedragscode voor kerkelijk vrijwilligers van de Protestantse gemeente 
Didam, vastgesteld door de Kerkenraad op 25 februari 2021 
Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Protestantse 
Gemeente Didam. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere 
verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen 
van de gemeente genieten. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel 
ons leert over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid 
en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze 
kernvoorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die 
in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst 
gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te 
maken. 
 
De kerkenraad vindt daarom afspraken over de manier van omgaan met elkaar 
belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit 
kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit 
betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, 
racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe 
aanzetten, ontoelaatbaar vinden. 
De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te 
leven en de gedragscode te ondertekenen. 
 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.   
Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet. 
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10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 
aan. 

11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over 

iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
13. Ik doe geen mededelingen over zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn 

gekomen aan derden. Ik moet de geheimhouding doorbreken als er gevaar of 
schade kan worden voorkomen, mits ik er alles aan heb gedaan om 
toestemming van de betrokkene te krijgen om de geheimhouding te 
doorbreken. 

14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. 
In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt 
gewaarborgd. 
 

Deze gedragscode is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse 
gemeente te Didam. 

Solidariteitsmaaltijd 

Solidariteitsmaaltijd 23 maart 2022 met als thema: 
Project gehandicapten in Vietnam. 
 
Wat was het fijn dat we dit jaar weer een Solidariteitsmaaltijd konden organiseren. We 
werden hartelijk ontvangen in de Gabriëlzaal van de RK Kerk. Pastoor Thanh Ta uit 
Zevenaar heeft de maaltijd voorbereid, een Vietnamese maaltijd. Ook de leden van de 
werkgroep zet hij flink aan het werk, de rijst wassen en koken en loempia’s bakken.   

De zaal was gezellig aangekleed en de gasten konden plaats 
nemen. Diaken Theo Reuling opende de maaltijd met gebed. 
Na het zingen van een lied, onder begeleiding van Rolf 
Zandbergen werd het voorafje gepresenteerd, een Vietnamese 
loempia en nog twee kleine hapjes. 
 
Daarna vertelde Pastoor Thanh Ta met dia’s in grote stappen 
de geschiedenis van Noord- en Zuid Vietnam.  
Pastoor Thanh Ta is per bootje als 10-jarige met zijn familie 

gevlucht uit Vietnam en daarna in Nederland gekomen. Hij liet beelden zien van de 
kinderen en het huis waarin zij woonden.  
Na deze korte uiteenzetting, werd er witte rijst 
geserveerd met een saus van champignons en blokjes 
tofu. Het was een smakelijke maaltijd. Na het zingen van 
een lied, sluit ds. Rosemarie van der Hucht de maaltijd 
af met een gebed. Er waren bijna 40 personen 
aanwezig, fijn zo’n volle zaal!  
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Bij de uitgang stond een geldmandje voor een vrije gift voor het kindertehuis in 
Vietnam, de  opbrengst was € 387,50, een prachtig bedrag, waar Pastoor Thanh Ta 
heel blij mee was! 
Bedankt allemaal! 

Herman Makkinga 
 
 

Sta op tegen armoede! 
 

Het project ‘Sta op tegen armoede’ is geïnitieerd door de gezamenlijke kerken in 
de gemeente Montferland. De uitvoering ligt in handen van de Parochiële Caritas 
Instelling van de H. Gabriël parochie, de Diaconieën van de Protestantse 
gemeente Didam en de Protestantse gemeente ’s-Heerenberg – Zeddam. 
Voor meer informatie: Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Gabriël: 
pci@parochiegabriel.nl 
 

De kerken in de gemeente Montferland staan op tegen de armoede. Het is 
onrechtvaardig dat mensen in ons welvarende land nauwelijks op een fatsoenlijk, 
menswaardige wijze kunnen leven. Armoede is geen schande; het overkomt de 
mens. Door allerlei omstandigheden kan het leven - ook dat van u - drastisch 
veranderen. Armoede wordt pas een schande als de medemens er niets tegen 
doet. Onder de uitdagende slogan ‘Sta op tegen Armoede’ willen de kerken er 
daadwerkelijk zijn voor hen die onze hulp nodig hebben. 
  

De kerken willen ook een bewustwordingsproces op gang brengen. Een leven 
zonder zorgen om voldoende voedsel is geen vanzelfsprekendheid. Armoede 
kan iedereen overkomen! Dat is tegelijk het thema van deze bijeenkomst. 
  

De parochie H. Gabriël, de Protestantse gemeente te Didam en de Protestantse 
Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam willen in de komende jaren iedereen bij ‘Sta 
op tegen armoede’ betrekken. De dorpen en wijken, de verenigingen, het 
bedrijfsleven, de politiek, de scholen en u. Wij willen de gemeenschap 
mobiliseren om met elkaar de armoede te lijf gaan. Armoede is geen onderwerp 
van iemand anders. Het gaat ons allemaal aan. Nabij zijn. Dat is wat de kerken 
voor ogen staat. Handelend optreden, naar de medemens die - materieel of 
immaterieel – in nood verkeert. 
  

De aftrap vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022 in hotel restaurant Ruimzicht in 
Zeddam met een ochtendprogramma en begint om 10.00 uur. Daar zal onder 
meer Jos Bolder uit Braamt, die aangewezen is op de voedselbank, zijn verhaal 
vertellen. 
 
U bent daar van harte bij uitgenodigd om te luisteren, mee te praten en mee te 
doen.  
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Caritas betekent liefde en barmhartigheid in daden omzetten.  
Diaconie betekent dienstbaar te zijn aan mensen en samenleving. 
 

Ingezonden door Jan Wes 
 

 

 

Jeugdkerk  
De Jeugdkerk heeft een fijne winterperiode achter de rug waar zowel de 
kinderen als de begeleiding door Ellen Geven en Pieter Jan van den Berg veel 
plezier aan hebben beleefd. 
 
Op zondag  15 mei a.s. om 10.00 uur zal echter alweer de laatste bijeenkomst 
van dit seizoen zijn. Zowel Ellen als Pieter Jan hebben aangegeven dat dit hun 
laatste bijeenkomst is en dat er helaas nog geen opvolging is gevonden. Dat is 
natuurlijk heel jammer, juist omdat het een dankbare taak is en hier nu mogelijk 
een einde aan komt. Echter op een gegeven moment moet je ook kunnen 
zeggen dat het goed is geweest en moet er gelegenheid worden gegeven aan 
vernieuwing. 
 
We roepen dan ook gemeenteleden op zich te melden voor deze dankbare 
opdracht in onze gemeente. 
Namens Ellen en Pieter Jan iedereen een mooie zomer gewenst! 
 
Hartelijke groet,  

Ellen en Pieter Jan 

Geloofsgesprek 
 
Op 25 februari 2022 vond ik in mijn mailbox een 
uitnodiging van de Gabriel Parochie voor 
deelname aan een geloofsgesprek naar 
aanleiding van de  bisschoppensynode in 2023. 
Wat verwonderd las ik de mail want, hoewel ik 
vaak werkzaam ben in de RK kerken in de regio, ben ik geen lid. Ik begon de 
uitnodiging te lezen en het idee is als volgt: als voorbereiding op de synode gaan 
parochies over de hele wereld in gesprek met de mensen die, op wat voor 
manier ook, te maken hebben met de kerk en waar zij voor staat. Wat tijdens de 
gesprekken wordt gezegd wordt meegenomen naar de bisschoppensynode 
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zodat daar een duidelijk beeld ontstaat van wat er onder de mensen leeft. In de 
brief stond dat Paus Franciscus met parochianen en andere mensen van goede 
wil, wil nadenken over de toekomst van de kerk. Als lid van de werkgroep 
oecumene begreep ik nu waarom ik die uitnodiging in mijn mailbox vond. 
 

Samen met Feike Tiel Groenestege (voorzitter van de werkgroep) ben ik op 
zaterdag 12 maart naar de Gabriëlzaal gegaan en heb daar met 
vertegenwoordigers van vele groepen, waaronder ook dominees uit de regio, 
een zeer boeiende ochtend beleefd. Na de koffie zijn we in groepen 
uiteengegaan en hebben gesproken over een aantal vragen die vanuit het 
thema, “Samen op weg” (synodaal zijn) waren gesteld. Zoals: Hoe vindt het “ 
samen op weg” plaats in je lokale kerk? Waarbij een zin uit de brief van Paus 
Franciscus : “(…) Het gaat er niet om zich in te zetten voor een debat om de 
ander te overtuigen. Het gaat er veeleer om wat een ander zegt te aanvaarden 
als een manier waarop de Heilige Geest kan spreken voor het welzijn van allen 
(1 Kor. 12, 7).” een mooie, uitnodigende zin is. 
Verder kwamen er vragen aan bod bij de thema’s: dialoog in Kerk en 
samenleving, vieren,  medeverantwoordelijk voor missie. 
Doordat er verschillende groepen vertegenwoordigd waren: RK parochianen, 
Schuttersgildes, jongeren, dominees, leden van verschillende werkgroepen, 
kreeg je een heel divers beeld van wat geloofsbeleving inhoudt. Daarbij was het 
goed de uitspraak van de paus nog eens goed tot je door te laten dringen: geen 
discussie, maar luisteren wat de ander zegt en dat te laten voor wat het is: de 
geloofsbeleving van een medegelovige. Niet meer, niet minder, maar anders! 
Veel te snel kwam er steeds een einde aan de gespreksrondes. We hadden nog 
wel veel langer met elkaar in gesprek willen gaan. Want het is boeiend te 
luisteren naar hoe anderen omgaan met de woorden uit onze gezamenlijke 
Bijbel. Die open houding was kenmerkend voor een ieder die aanwezig was. 
Hopelijk is dit voor herhaling vatbaar ook zonder dat er een synode is 
uitgeschreven. Zo kan de oecumene weer wat meer handen en voeten krijgen.  
Het afsluitende gebed voor de bisschoppensynode, wil ik hier graag met jullie 
delen. 

  

Wij staan voor U, Heilige Geest,  
terwijl wij bijeenkomen in uw naam. 
 

 U alleen hebben wij om ons te geleiden,  
maak dat U thuis bent in ons hart;  
leer ons de weg die wij moeten volgen  
en hoe wij deze moeten gaan.  
 

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;  
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.  
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,  
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.  
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Maak dat wij in U onze eenheid vinden,  
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven   
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid  
en van wat juist is.  
Dat alles vragen wij U,  
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,  
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,  
in de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen 

Trudi Boelee Stroo 

High Tea 
  
Dinsdagmiddag  29 maart, High Tea. 
 
Is toch alleen voor vrouwen?  
Nou, niet dus, de mannen waren ook ruimschoots aanwezig.  

 



21 

Wat hebben we het contact met elkaar erg gemist een paar jaar. Het was fijn om 
weer gezellig met een grote groep bij elkaar te zijn. Gewoon te kunnen wisselen 
van stoel en tafel.  
Onze dominee had voor een paar gespreksonderwerpen gezorgd, voor het geval 
je niet goed wist waar over te praten. Aan die onderwerpen zijn we helemaal niet 
toe gekomen. We hadden zoveel in te halen. Soms met gemeenteleden waar je 
anderhalf jaar niets gezien of gehoord had. Heerlijk om elkaar weer te zien en te 
spreken. Van elkaar te horen hoe het met je gaat.   
Het was gewoon een fijne middag, met lekkere dingetjes op tafel en een drankje 
waar men mee rond ging. Erg lekker en gezellig. Maar het contact met elkaar 
was toch wel het fijnste. 

Klaas van Hamburg 
 

Dicht mee over open ruimten 
 
Er is weer meer ruimte om met elkaar te zijn, te 
zingen en te luisteren. Het Zevenaars koor ‘One 
Step Beyond’ geeft 18 juni 2022 een concert met 
het thema ‘Wide open spaces’. Grote open ruimten, 
waarin je kunt leven, jezelf ontwikkelen en mag zijn 
wie je bent. Wie wil dit verwoorden in een gedicht? 
De beste drie gedichten worden tijdens het concert 
voorgedragen. En ze komen op een poster te staan. 
De andere ingezonden gedichten zijn in te zien. Een 
onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. 
Inspiratie om 
een gedicht 

van maximaal 16 regels op dit thema te 
maken?  
Meer informatie en de spelregels kun je 
vinden op https://pkn.kerkenzevenaar.nl 
 
 
 
 
 
 
Namens de concert-werkgroep koor OSB, 

  
Cora Verburg 
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Woord uit de regio Achterhoek 

Vrijheid in gebondenheid 
Hoe kwetsbaar is vrijheid. Dat ervaren we met verbijstering sinds Poetin de 

Oekraïne binnenviel. Helaas blijkt de waanzin 
van één mens genoeg om de vrijheid van velen 
aan te tasten en hun leven te verwoesten.  
 
In het Bijbels denken betekent vrijheid nooit dat 
we maar ongebreideld onze gang kunnen gaan. 
Bijbelse vrijheid houdt in dat je ervoor kiest je 
eigen vrijheid te beperken ten bate van de 
ander. Mijn vrijheid houdt op waar die van de 
ander begint. Waarom? Omdat elk mens 
evenveel waard is in Gods ogen. Naar zijn 
beeld en de gelijkenis schiep de Eeuwige ons. 
Maar dat valt niet altijd aan ons af te lezen. We 
zijn vaak een beeld waar een kras doorheen 
loopt, vertonen slechts een wazige gelijkenis.  

 

Voor een helder beeld van God hebben we Jezus nodig. Aan hem kunnen we 
aflezen wat de Eeuwige bedoeld heeft met ons. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de 
Vader gezien. (Joh. 14:9) Jezus is de deur. Zo introduceert hij zich in het 
Johannesevangelie. En hij zegt daar ook over zichzelf: ‘Ik ben de goede herder’. 
(Joh. 10:11). Hierin resoneren woorden uit psalm 23, maar ook uit Genesis, over 
Kaïn en Abel. Over Kaïn, de mens die ten koste van alles de eerste wil zijn, die 
Abel doodslaat en dan vraagt, wanneer hij daarop aangesproken wordt: ‘Ben ik 
mijn broeders hoeder?’ 
Woorden die door de eeuwen heen telkens weer klinken; 
‘Ben ik de herder van mijn medemens?’ Het Bijbelse 
antwoord is: ‘ja, dat zijn wij’. Wij mensen zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Als beeld van God zijn wij geroepen 
om de zwakken te behoeden en ons in te zetten voor hun 
vrijheid. Vrijheid in verbondenheid is het nationale thema van 
4 en 5 mei. Die verbondenheid houdt gebondenheid in. Dat 
heeft Jezus voorgeleefd, zijn eigen vrijheid heeft hij zelfs 
vrijwillig opgegeven.  
Moge zijn behoedzaamheid ons voor ogen staan, een 
tegenbeeld van al die machten in de wereld voor wie een 
mensenleven niet telt.  
 

Ingrid de Zwart em. predikant PKN 
Was predikant in Wehl, Maasbracht en Deventer 
en docent praktische theologie van de Protestantse Theologische Universiteit 
Reageren? Dat kan: i.dezwart@hccnet.nl 
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Van het verjaardagsfond 

€ 397,-- bijeen gebracht 
Het verjaardagsfonds is op 10 maart bijeen geweest. Over de afgelopen 
maanden hebben Nel Blom, Diny Hendriksen, Aukje Westenberg en Ap en Dies 
Folmer weer een geweldig bedrag bijeen gebracht: € 397,--. 
Hartelijk dank. 

Volgende bijeenkomst 
De nieuwe afspraak voor het verjaardagsfonds is: 21 juli 2022, 19.00 uur, 
huiskamer.  

Nieuwe leden nodig 
Het verjaardagsfonds zoekt nog steeds nieuwe leden. In de laatste SAMEN van 
2021 stond daarvoor een oproep. 
Vindt u het leuk om actief te zijn, lekker te wandelen of te fietsen en ondertussen 
gemeenteleden te feliciteren, meldt u dan aan bij ondergetekende. 
            Jet de Lange 

Fietstocht 

Zondag 5 juni, eerste Pinksterdag Fietstocht 
 
Op pinksterzondag is er gelegenheid na de dienst deel te nemen aan een 
fietstocht. Deze tocht is 32 km en is voor mensen met een e-bike uitstekend te 
doen en ook voor sportieve gemeenteleden op een gewone fiets moet dit geen 
probleem zijn.  
 
De tocht gaat in een rustig tempo vanaf de kerk langs autoluwe wegen richting 
Duitsland en een stukje 
door Duitsland. We fietsen 
vervolgens langs de Oude 
Rijn naar Herwen en 
vervolgen onze weg over 
de Aerdtsedijk naar Aerdt 
waar we onze zelf 
meegebrachte 
boterhammen in de tuin 
van Lerus en Meta van der 
Laan kunnen nuttigen. 
Voor koffie en thee wordt 
gezorgd. Nadat we 
verkwikt en gesterkt zijn 
door de lunch vervolgen 
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we onze weg over de Aerdtsedijk, Berghoofdseweg, Ooysedijk, Slenterweg, 
Panovenweg naar Zevenaar en vandaar weer terug naar de kerk. 
 
De mensen zonder e-bike en de minder getrainden kunnen met Gerrit Kooij een 
kortere route fietsen. Ik hoop dat er veel aanmeldingen voor deze tocht komen. 
Opgave kan naar mijn e-mailadres hjfboender@live.nl. Als u geen e-mail heeft 
kunt u ook een briefje bij mij in de bus doen, Leliestraat 41. 
Vermeld wel even of u aan de lange tocht mee doet of aan de verkorte versie. 
 
Mocht het erg slecht weer zijn dan gaat de tocht niet door. 

Henk Boender 

Inloopmiddag 
  
Met een opkomst van ruim 20 gemeenteleden hadden we een gezellige middag. 
Onze regelmatige medewerker Piet Luitwieler had een aantal door hem 
opgenomen filmpjes meegebracht, die hij voor ons vertoonde. 
Iedereen is altijd weer verwonderd over de manier waarop Piet onze aandacht 
weet te vestigen op onderdelen die wij gauw over het hoofd zien. Piet, nogmaals 
bedankt. 
De voorlopig laatste bijeenkomst van dit seizoen hebben we gepland op 28 april 
a.s. weer op de normale tijd vanaf 14.30 uur. 
We hopen u dan weer te ontmoeten, het mag ook met meerderen. 

 
Jan Hagen, telefoon 0316-223357 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

 

  

mailto:hjfboender@live.nl
http://www.pkn-didam.nl/
http://www.pkn-didam.nl/over-ons/kerkblad-samen
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Personalia 
 

Overleden 
• 19-02-2022, dhr. D.J. Vels, Breideweg 3 

 

Gevestigd 
• Dhr. en mevr. E. van Rongen – Broek, Vendelierstraat 17 
• Dhr. N. A. Scholten, de Lijsterbes 22 

 

Vertrokken 
• Naar het buitenland, Mevr. S. Jansen, Donjon 22 
• Naar Roemenië, Dhr. en mevr. Rigo – Blom en 2 kinderen, Tolweg 11 

• Naar Utrecht, Mevr. J. Rosendahl, Bosstraat 66 

• Naar Zevenaar, Dhr. R.N. Chin, Bosstraat 25B 
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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, 15-5 

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, 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, 28-4 

Waar kerkhuis, Torenstraat 10  

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

 

Wijzigingen graag doorgeven via arjadekroon@upcmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 24 mei 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

  

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


27 

  



28 

 

 
 

© 2022 Protestantse Gemeente te Didam  


