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Wat te doen bij 
Geboorte: Geboortekaartje sturen naar de ledenadministratie en de scriba. 
Trouwviering: De trouwviering t.g.v. huwelijk of huwelijksjubileum wordt aangevraagd via de scriba. 
Verhuizing: Verhuisbericht sturen naar de ledenadministratie. 
Ziekte: Bij ziekte of ziekenhuisopname de scriba en/of de pastoraal medewerker van uw sectie inlichten. De 

opname wordt door het ziekenhuis niet altijd doorgegeven aan onze gemeente. 
Overlijden: Zo spoedig mogelijk contact opnemen met de scriba. Bij afwezigheid neemt u contact op met één van de 

kerkenraadsleden. (zie hierboven). 
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Voorwoord 
 

 

 

 

 

Zolang wij ademhalen 
 

Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Sytse de Vries 

 
 
 
LET OP! Sluitingsdatum voor de volgende SAMEN is dinsdag 5 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 
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Overzicht kerkdiensten 

Periode zondag 5 juni t/m zondag 10 juli 2022 

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

 
05 juni – Pinksteren, doopdienst 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. R. van der Hucht, 

m.m.v. All Together 
Collecte : Kerk in Actie - Zending 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Joël 3,1-5, Handelingen 2:1-11 

12 juni – Trinitatis 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, ds. H. Boonen, Dieren 
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Arja de Kroon en Anneke Ketterink 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : Spreuken 8:22-31, Johannes 3:1-16 

19 juni – 1e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. M. De Bree, 

Westervoort 
Collecte : Kinderkerk 
Ontvangstcommissie : Aukje Westenberg en Rein Mintjes 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Rein Mintjes 
Lezingen : Jesaja 65:1-9, Lucas 8:26-39 

26 juni – 2e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed, mw. ds. H. Nieuwenhuis, 

's-Heerenberg 
Collecte : Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat 
Ontvangstcommissie : Familie Boender 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Henk Boender 
Lezingen : 1 Koningen 19:19-21, Lucas 9:51-62 
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03 juli – 3e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Tafel, ds. J. Mol, Gaanderen 
Collecte : Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Ontvangstcommissie : Lammy Ruiter en Piet Luitwieler 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Piet Luitwieler 
Lezingen : Jesaja 66:10-14, Lucas 10:1-20 

10 juli – 4e van de zomer 
10.00 uur : dienst van Schrift en Gebed,  
Collecte : Algemeen diaconaal werk 
Ontvangstcommissie : Magda Kooijman en Antoinette Makkinga 
Jeugdgroep : geen Jeugdgroep 
Klokkenluider : Bart Schlief 
Lezingen : Deuteronomium 30:9-14, Lucas 10:25-37 

 Van de predikant 

Bij de diensten 

5 juni Pinksteren: Handelingen 2:1-11 
Op eerste Pinksterdag vieren we de komst van de Heilige Geest. Alle leerlingen 
van Jezus zijn op het Joodse Pinksterfeest in een bovenzaal bij elkaar. Op dat 
moment komt de Heilige Geest over hen, als een vuurtje dat hen ertoe aanzet 
om op straat andere mensen te vertellen over Gods grote daden.  

12 juni Trinitatis: Johannes 3:1-16 
Op deze zondag van de drie-eenheid past de lezing uit Johannes 3 goed. Daar 
is Jezus in gesprek met Nicodemus die in het geheim ´s nachts naar Hem toe 
gekomen is om van Hem te leren. Ze spreken over opnieuw geboren worden.  

19 juni Lucas 8:26-39  
Jezus komt in het gebied van de Gerasenen, heidens gebied, een man tegen die 
bezeten is door demonen. Jezus geneest de man, en zo wordt duidelijk dat Hij 
meer is dan welke andere macht op aarde ook. De boze geesten vluchten uit de 
man en gaan in een groep varkens. 

26 juni Lucas 9:51-62 
Als Jezus kiest voor de weg naar Jeruzalem, ontmoet Hij weerstand bij mensen 
die Hij tegenkomt onderweg. Sommigen willen Hem niet ontvangen. Anderen 
reageren eerst enthousiast, maar haken bij nader inzien af, omdat ze nog veel 
belangrijke zaken te doen hebben. Jezus vertelt zijn leerlingen over de focus die 
nodig is om Hem te volgen: ´Wie achterom blijft kijken is niet geschikt.´ 
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3 juli Lucas 10:1-20 
Er zijn te weinig arbeiders, zegt Jezus tegen zijn 12 vrienden. Daarom stelt hij 72 
mensen aan die Hij in tweetallen erop uit stuurt om het goede nieuws van het 
evangelie te brengen. Eenvoudig en met weinig op zak zullen ze op weg gaan, 
gestuurd door zijn Geest. 

10 juli Lucas 10:24-37 
´Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?´, vraagt een wetgeleerde 
Jezus. Jezus vertelt dan een gelijkenis over een barmhartige Samaritaan. 
Verrassend is het juist een buitenlander die precies doet wat de kern is van de 
Thora: omzien naar zijn naaste. 

Pinksteren 
In de Pinksterdienst op 5 juni zal Robbe, zoon van Rosemarijn en Willem, 
worden gedoopt. Ook zal scriba Anneke Dienske aftreden als diaken, na vele 
jaren trouwe dienst. Muzikale medewerking wordt verleend door koor  
All Together o.l.v. Trudi Boelee, organist Rolf Zandbergen, en pianist Johan 
Boelee.  
Na afloop van de dienst is er een fietstocht die door Henk Boender is uitgezet. 
Het plan is om een korte en een lange route aan te bieden. U kunt zich van te 
voren opgeven bij Henk. 

Preekvoorbereiding 
Hoe lees je de bijbel? Wat zegt een Bijbeltekst jou? Waar raakt het aan jouw 
bestaan? En welke vragen komen uit een Bijbeltekst op? 
Als voorbereiding op de zondagse dienst is het goed samen te delen wat de 
Bijbeltekst, die voor zondag gekozen is, oproept. Het komende half jaar gaan we 
telkens op de donderdag, voorafgaande aan een kerkdienst waarin ik voorga, 
samen op zoek naar betekenis en actualiteit van het Bijbelgedeelte. Omdat 
sommigen vanwege werk alleen op de avond zouden kunnen, terwijl anderen 
juist vanwege hun leeftijd het liefst op de middag bij elkaar komen, zullen we 
afwisselend 's middags en 's avonds bij elkaar komen. En wel op de volgende 
data: 14 juli om 15.30 uur, 11 augustus 19.30 uur, 15 september 15.30 uur, 3 
november 19.30 uur, 24 november 15.30 uur. U kunt per keer bekijken of u 
meedoet, zonder verplichtingen om ook de andere keren te komen. Dus voelt u 
zich vrij een keertje mee te doen. We komen samen in een van de zalen van ons 
kerkgebouw. 

ds. Rosemarie van der Hucht 
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Rondom de kerkenraad 

Twee grote uitdagingen  
 
Hoe zo uitdagingen? Wat ik er mee wil aangeven is dat we nu wat moeten doen 
voor onze toekomst.  
 
Uitdaging 1: vinden we voldoende ambtsdragers en mensen die in diaconie en 
CvK willen meedraaien om onze gemeente in stand te houden? Uitdaging 2: 
lukt het om samen met voldoende andere gemeentes in de Liemers samen te 
gaan en zo de “ geestelijke” en bestuurlijke krachten te bundelen? 
 
Laten we beginnen met de tweede vraag. 
Afgelopen april hebben we in de moderamina een belangrijke stap gezet in de 
richting van verdere samenwerking. Er zijn momenten in het leven waar je eerst 
een stap moet zetten, vervolgens goed bekijken wat het resultaat is en 
zorgvuldig afwegen of je doorgaat, aanpast of stopt. In andere woorden: niet 
blijven praten, maar een echte stap zetten om verder te komen. Dat laatste is in 
het overleg met alle gemeentes gedaan. De stuurgroep waar alle gemeentes in 
zijn vertegenwoordigd met als ondersteuning Jack de Koster (adviseur van de 
landelijke PKN) gaat een voorstel maken voor hoe een gezamenlijke diaconie en 
een gezamenlijke CvK eruit gaan zien. Een concreet plan met wat gezamenlijk 
gedaan gaat worden en wat de plaatselijke gemeentes blijven doen. De 
uitdaging is hierbij een vorm te vinden waardoor het zo min mogelijk extra werk 
gaat opleveren, het liefst zelfs minder. Het zou kunnen zijn dat niet alle 
gemeentes straks het voorstel accepteren als het gaat om overdracht van 
bevoegdheden. U kunt het vergelijken met de EU en de afzonderlijke landen. Als 
je gezamenlijk dingen doet kan je niet over alles zelf blijven beslissen. Een 
mogelijkheid is dat een gemeente die dat (nog) niet wil, wel zitting neemt in de 
gezamenlijke diaconie of CvK, maar dan als toehoorder. Zodoende blijf je wel 
aangesloten bij het geheel. Het voorstel van de commissie is voor het einde van 
het jaar gereed. Dan hebben we iets concreets in handen waar we met u als 
gemeente ook over in gesprek kunnen gaan en besluiten hoe we verder gaan. 
 
Nu uitdaging 1.  
In de afgelopen weken hebben we verschillende 
mensen gesproken met wisselend resultaat. De 
meesten hebben beslist nee gezegd om 
verschillende redenen. Sommige twijfelen en een 
enkeling heeft aangegeven bereid te zijn wat te 
doen. Daar zijn wij blij mee en met deze 
gemeenteleden zijn wij nader in gesprek. U weet, 
ik kijk meer naar het half volle glas. Je zou 
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kunnen zeggen op dit moment hebben we de bodem gevuld. Een mooi begin, 
maar er is meer nodig.  
 
Wat ik uit de gesprekken wil noemen is dat iemand zei: “ ik voel de 
verantwoordelijkheid”. Dit spreekt mij zeer aan. Want dat is precies waar het om 
gaat. Uiteraard kunnen er redenen zijn waarom het voor u persoonlijk niet 
haalbaar is. Als het wel haalbaar is of zou zijn dan doen we op u een dringend 
beroep om u beschikbaar te stellen. Natuurlijk is het fijn als u in de toekomst wat 
wil doen, maar waar we nu voor staan is om te zorgen dat die toekomst er komt. 
En daarvoor is uw ondersteuning NU nodig. 

Johan Boelee 
 

College van kerkrentmeesters 
 

Tuin en plein achter de kerk 
 
Na de oproep voor ideeën in Samen hebben wij helaas slechts één schets 
ontvangen, dat is jammer.  
 
Het CvK heeft Trudy Boelee, Anneke Dienske, Rosemarijn de Kroon en onze 
tuinman Jos Hageman gevraagd 
voor het begeleiden van het 
verdere ontwerpproces. Samen 
met de hovenier hebben wij op 13 
mei een rondje gelopen en een 
aantal ideeën besproken. 
Uitgangspunt is en was een 
praktisch ontwerp met minimaal 
onderhoud. De hovenier gaat aan 
de slag met een basisontwerp. Dit 
zullen we met de bovengenoemde personen bespreken. Op basis van de 
eventuele op- en aanmerkingen zal daarna een definitief ontwerp worden 
gemaakt. Wij hopen dit begin juli aan de gemeente te kunnen presenteren. 
 
Wij houden u op de hoogte, 

Marijn de Kroon 
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Werkgroep Collecten 

Collecterooster 5 juni t/m 10 juli 
 

05 juni 1 Kerk in Actie – Zending 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

12 juni 1 Algemeen diaconaal werk 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

19 juni 1 Kinderkerk 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

26 juni 1 Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

03 juli 1 Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
  2 Werk in eigen gemeente 
 

10 juli 1 Algemeen diaconaal werk 
  2 Werk in eigen gemeente 

Toelichting bij de landelijke collecten 
 

Zondag 5 juni - Pinkstercollecte Kerk in Actie – Zending 
Bijbel brengt arme boeren in actie 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. 
Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door 
boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met 
bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele 
verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
 

Zondag 26 juni – Collecte Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in 
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. 
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op 
uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en 
Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met 
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. 
 

Zondag 3 juli – Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 
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In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en 
buitengesloten. Schooluitval is hierdoor bij hen erg hoog. Samen met een 
Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen 
voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie 
besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het 
gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te 
doorbreken. 

Opbrengst collecten in april 2022 
40dagentijdcollecte – Project in Moldavië  €   84,51 
Hospice Sravana in Doetinchem   € 180,35 
Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana  €   41,40 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat   € 120,95 
Werk in eigen gemeente (in de dienst)   €   71,45 
Werk in eigen gemeente (5x uitgang)   € 275,70 
Vastenpot – Vluchtelingen op Lesbos   € 394,35 
Stamppotmaaltijd – Straatmeisjes in Ghana  € 173,00 
 

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. 
 

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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Recent heeft u een brief ontvangen met het verzoek een bijdrage van €10,-- te 
geven aan de Solidariteitskas. Voor elk belijdend lid wordt € 5,-- afgedragen aan 
de landelijke Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze 
eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  
Alvast hartelijk dank. 

Kerkbalans 2022 
 
Stand 19 mei 
Totaal toegezegd:   € 33.863,-- 
Ontvangen, toegezegd:  € 19.960,-- 
Ontvangen, niet toegezegd: €   1.075,-- 
Totaal ontvangen:   € 21.035,-- 
Saldo nog te ontvangen:  € 13.903,-- 

Wim Kooijman 
 

 College van Diakenen & Kerk in Actie 
 

Vastenpotkerkje 2022 
 
Dit jaar was, zoals u weet, de vastenpot bestemd voor 
VLUCHTELINGENKINDEREN OP LESBOS. 
Bart Schlief heeft enkele weken in dit vluchtelingenkamp gewerkt en heeft ons 
als gemeente na de kerkdienst enthousiast verteld over zijn ervaringen op 
Lesbos. Door zijn enthousiasme heeft hij ons óók wakker geschud en de ogen 
geopend voor de grote nood. 
 
Uw donaties waren geweldig! We hebben € 404,35 met elkaar opgehaald. De 
Diaconie gaat dit bedrag nog verdubbelen. Wat een prachtig resultaat!  
Hartelijk dank hiervoor! 
 
De Stichting Christian Refugee Relief zorgt dat dit bedrag voor 100% wordt 
besteed aan de vluchtelingenkinderen op Lesbos. 
 

Nees Biemond & Antoinette Makkinga 
 

Nieuw project: Vakantietas  
Voor veel kinderen is de zomervakantie een groot feest: even niet naar school, 
leuke dingen doen en misschien kamperen op een zonnige bestemming. 
Maar voor kinderen die in armoede leven en opgroeien, duurt de zomervakantie 
erg lang. Ze kunnen niet weg, en moeten zich dus 6 weken thuis vermaken. Er is 
niet voldoende geld om allerlei uitstapjes te maken. Daarom slaat de Diaconie in 
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samenwerking met de werkgroep Kerk in Actie de handen inéén om deze 
kinderen te verrassen met een rugzakje vol vakantieplezier.  
Het is de bedoeling dat op de zondagen van 12, 19 en 26 juni een inzameling 
wordt gehouden onder onze gemeenteleden. 
In Didam zijn ongeveer 25 kinderen die in 
armoede leven in de basisschoolleeftijd van 4 
– 12 jaar. (Wat bij de Voedselbank bekend is).  

Wat is er leuk voor deze kinderen? 
Denk aan knutselspullen, tekenschriften, 
kleurboeken en kleurpotloden, viltstiften, 
legpuzzels, Donald Duck vakantieboek, 
puzzelboek, stoepkrijt, zakje snoep, tijdschrift, 
buitenspeelgoed, stickers, nagellak, 
strijkkralen, kettinkje etc. Maar kijk ook eens in 
de kast bij uzelf of er nog gebruikt speelgoed 
ligt zoals een kaartspel, legpuzzels, UNO, 
memory, kwartet of iets dergelijks. Mag 
gebruikt zijn, maar wel compleet. In de hal van 
de kerk staat een mand waarin de cadeautjes 
worden verzameld. Geen hele grote dozen 
want de afmetingen van de tas zijn: 40 cm 
lang, 25cm breed. 
 
De gevulde rugzakjes worden aan het begin 
van de zomervakantie (22 juli) uitgedeeld door de Voedselbank in Didam. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn iets in te leveren, een gift voor dit doel is ook 
altijd mogelijk zodat deze kinderen nog een tegoedbon krijgen voor b.v. een ijsje.        
Bankrekening van de diaconie: NL 55 RABO  0111 1037 38 o.v.v. Vakantietas. 
Kom in actie voor de kinderen die in armoede leven in onze eigen gemeente 
Didam. 
 

Nees Biemond secr.       Antoinette Makkinga 
Diaconie         Werkgroep Kerk in Actie 

 
 

Ontmoetingsdagen in Didam 
 

Op 5 en 6 september worden voor de geloofskernen van 
Didam, Loil en Nieuw-Dijk weer de ontmoetingsdagen 
georganiseerd. Deze dagen zijn bestemd voor ouderen, 
zieken en alleenstaanden. Door de coronapandemie heeft 
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dit in 2020 en 2021 niet door kunnen gaan, maar we hopen dat het dit jaar wel 
gaat lukken. 
 
Een verandering is wel dat de dagen niet meer bij Jan&Jan worden gehouden, 
maar in Zalencentrum Plok in Oud-Dijk. De werkgroep gaat weer zorgen voor 
een leuk en ontspannend programma. Daarbij natuurlijk ook een stukje inhoud, 
zoals u gewend was. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Agnes Huijbers, telefoon 0316-223790. 
Opgeven kan alvast bij het secretariaat van de geloofskern Maria en Martinus op 
dinsdag- en donderdagmorgen of via mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl. 
 

Diaken Theo Reuling 
 

Openluchtdienst op 3 juli 
 
In de protestantse gemeente Lathum Giesbeek is het een goede gewoonte om 
aan het eind van het seizoen een openluchtdienst te organiseren.  
Het koor All Together uit Didam is gevraagd om de muzikale begeleiding te 
verzorgen. Al pratend ontstond het idee om de dienst samen met Didam te 
organiseren. We hebben dat voorstel voorgelegd aan de beide kerkenraden en 
die gingen akkoord. Zo zetten we een heel mooie stap in de samenwerking 
tussen de kerken in de Liemers. 
 
De dienst wordt gehouden in de tuin van de familie Klein Ikkink aan 
Landaansestraat 3 in Giesbeek. Voorganger is ds. Gert Jansen, m.m.v.  
All Together. Het begint om 10.00 uur en na de dienst is er ruimte om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. 
  
Eind juni volgt meer informatie, deze zal o.a. te vinden zijn op de website van 
PKN Didam, www.pkn-didam.nl. 
U bent allen van harte uitgenodigd! 

Ria Klein Ikkink 
Scriba Lathum Giesbeek 

 
  

mailto:mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
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Samenwerking in de Liemers 

Journaal Liemerse samenwerking II, april 2022 
 

In mei 2021 verscheen de brochure ‘De Liemers – verbondenheid in kerken”.  
Afgelopen maart hebben we als stuurgroep in de kerkbladen een eerste Journaal 
geschreven over de samenwerking tussen de 6 kerken in de Liemers. Dat willen 
we met enige regelmaat blijven doen; dit is Journaal II. 
  

De dagelijkse besturen waren 12 april weer bij elkaar. Daar praten we u over bij. 
De samenwerking gaat in stapjes verder. De intentie is en blijft om de 6 
geloofsgemeenschappen zo lang mogelijk in stand te houden. Die intentie 
hebben we al in 2018 afgesproken en is de rode draad door de hele 
samenwerking. Het blijkt opnieuw dat iedereen het belangrijk vindt dat we elkaar 
beter leren kennen. Afgesproken is dat dat vooral moet doorgaan en wel via 
bestaande wegen, zoals het IBO (Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting). IBO is 
heel geschikt om elkaar Liemersbreed te ontmoeten. Denk aan de 
Pelgrimswandelingen en Kerkenpad. Ook initiatieven als Groene Kerk zijn 
daarvoor te gebruiken. De kerkenraden zoeken mensen die hier een nieuwe 
impuls aan willen geven! 
 

Voor de meeste kerkenraden is het moeilijk om voltallig te blijven. Het aantal 
ambtsdragers is op dit moment bij een aantal gemeenten kleiner dan vereist 
(Kerkorde). Dat staat het nemen van sommige besluiten in de weg. In de 
toekomst gaan deze kerkenraden daarmee risico’s lopen. Daarom zoeken we 
naar stappen om in samenwerking hiervoor oplossingen te bedenken. Duidelijk 
is dat een fusie van onze kerken niet aan de orde is. 
 

De stuurgroep heeft van de dagelijkse besturen opdracht gekregen om een 
vervolgstap uit te werken voor een gemeenschappelijk college van diakenen en 
een college van kerkrentmeesters. Een gemeenschappelijk college in de 
Liemers kan de druk op de lokale colleges sterk verminderen. 
 

De colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden binnenkort betrokken bij 
de uitwerking. Een besluit over het wel of niet instellen van een 
gemeenschappelijk college van diakenen komt later.  Eerst komt er een 
uitwerking, die in de 2e helft van dit jaar wordt verwacht. Alle kerken werken mee 
aan de uitwerking; de vraag wie er uiteindelijk echt mee gaat doen met 
gemeenschappelijke colleges is nu nog niet aan de orde.  
De kerkenraden zullen, als het kan voor de zomervakantie, u als gemeenteleden 
bijpraten in een bijeenkomst/gemeenteberaad en uw vragen beantwoorden. 
Voordat er uiteindelijk besluiten worden genomen zal er ook eerst met de 
gemeenteleden worden overlegd. 
 
Namens de stuurgroep Samenwerking in de Liemers 

Bert Meijers 
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Vrede en verzoening 

Gebedsbijeenkomsten voor vrede en verzoening 
In antwoord op de vele berichten van oorlog en geweld, ver weg en dichtbij, 
zullen in de Ontmoetingskerk aan de Markt in Zevenaar korte oecumenische 
gebedsbijeenkomsten gehouden worden. 
Deze bijeenkomsten vinden plaats op elke 2e en 4e vrijdag van de maand om 
19.00 uur en staan geheel in het teken van vrede en verzoening. 
Iedereen is uitgenodigd deel te nemen aan de gebedsdienst om zo tot bezinning 
te kunnen komen in deze hectische tijd. 
De eerste bijeenkomst was op vrijdag 13 mei en heeft vrijwel geheel in het teken 
gestaan van de oorlog in Oekraïne. 

Elizabeth van der Meulen 
Scriba PG Zevenaar 

Concert 
 

Het koor ‘One Step Beyond’  (OSB) kondigt met plezier 
zijn concert aan op zaterdag 18 juni 2022 in de 
Ontmoetingskerk, Marktstraat 24 in Zevenaar. 
Aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. 
Het thema luidt  ‘Wide open spaces’. De ruimte met 
elkaar en voor elkaar en voor jezelf bezingt OSB met 
een gevarieerd programma. De zang wordt 
afgewisseld met pianomuziek door Rik Helmes en 
gedichten door winnaars van de dichtwedstrijd. 
Architect John Olie komt vertellen over akoestiek in de 
kerk. 

Het koor en zijn dirigent  Hans Scholing nodigen een ieder graag uit. 
Toegangskaarten kosten per stuk  € 10,00, inclusief één consumptie. Deze zijn 
te verkrijgen via koorOSB@gmail.com, de koorleden of bij de ingang van de 
kerk. 

Cora Verburg 
 
 
 

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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Pasen in Spanje 
 

Beste mensen,  zoals Toos en ik traditioneel doen is overwinteren in Spanje. 
Ook dit jaar weer nadat de corona ons vorig jaar in de wielen reed. We hebben 

een fijne tijd gehad. 10 jaar is niet niks. We 
hebben regelmatig gekerkt in Het Anker in 
Benidorm.  Ook hebben we intens genoten 
van hoe Spanjaarden pasen vieren. Dit is 
een emotioneel gebeuren. Vooral als men de 
betekenis leert kennen rondom de 
processies. Vooral het dragen van die punt 
kappen ( zeg vooral niet ku klux klan) want 
dan heb je het gedonder in de glazen. Deze 
dracht stamt deels uit de tijd van de 
inquisitie. Men moest boete doen en bloot 

gesteld worden aan de hoon van de omstanders. Deze capirote vond zijn 
oorsprong tijdens de Spaanse inquisitie. Nu nog steeds de symboliek van boete 
doening. Het er naar kijken en meebeleven doet je als mens toch wel iets. Als u 
dit leest, zijn we hopelijk gezond en wel weer thuis in Didam. 
Met hartelijke groet, 

Toos en Leendert Santema 

Woord uit de Regio Achterhoek 

Hybride ontmoeten 
 

Zou ik hebben volgehouden? 
Dat heb ik mijzelf al een paar keer afgevraagd de afgelopen coronajaren. Zou ik 
hebben volgehouden als ik lange periodes alleen maar online de kerkdiensten 
kon meemaken? Als goede reden kan ik natuurlijk naar mijn jonge kinderen 
wijzen. Die twee zijn natuurlijk zo afgeleid en zorgen ervoor dat papa en mama 
niet meer geconcentreerd kunnen meekijken. Maar heel eerlijk: ik weet niet 
zeker of ik zonder kleine kinderen ook niet zou zijn afgehaakt. 
 
Door corona heeft de kerk een inhaalslag 
van digitalisering gemaakt. Ondertussen 
hangen er in de meeste kerken goede 
camera’s en geluidsinstallaties. Op 
zondag zijn er niet alleen fysieke 
kerkgangers, maar ook via internet 
mensen verbonden. Ook nu dat alle 
coronamaatregelen weg zijn, zitten er 
mensen in de kerkbank en op de bank in de woonkamer thuis. Deze combinatie 
van offline en online, dit ‘hybride vieren’ blijft.  
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Dankzij het online vieren zijn (nieuwe) mensen aangehaakt. Zij gingen voorheen 
eigenlijk nooit naar de kerkdienst toe, maar nu de drempel zo laag is geworden 
vinden zij het prettig om anoniem mee te vieren. Prachtig! 
 

Maar als de kerk de plek is waar mensen elkaar en God ontmoeten, is zo’n 
hybride viering dan wel voldoende toegerust? Missen we niet een essentieel 
deel van kerkzijn? Ontmoeten betekent een relatie aangaan. Niet alleen zenden, 
maar ook ontvangen. Ontmoeten moet toch van twee kanten komen? 
 

Hoe kunnen we in een hybride viering ruimte maken zodat het tot interactie kan 
komen met mensen die niet in het kerkgebouw aanwezig zijn? En kunnen 
bepaalde zaken beter offline of volledig online? In hoeverre komt de muziek of 
zang thuis uit de verf, de sociale interactie en hoe wordt de spiritualiteit beleefd? 
Genoeg vragen om ons op te bezinnen.  
 

Ondertussen ben ik blij om op zondag weer fysiek tussen de mensen te zitten. 
De ander zien en horen zingen, bidden, bij de deur een hand en samen koffie 
drinken. Met dit fysieke aspect van ontmoeten houd ik het vol.  

 
 

Henriëtte Nieuwenhuis 
Predikant Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 

 
Reageren? Dat kan: predikant@protestantsbergh.nl 

 

Personalia 

Overleden 
• 15-04-2022  Mevr. J.H. Beumer-Lingebeek, Gladiolenstraat 8 
• 02-05-2022  Dhr. M. Blumers, Breideweg 22 

 

Gevestigd 
• Mevr. M.H.A. Putman, Van Voorstweg 9 
• Mevr. H.G. van der Walle-Sommer, Kerkstraat 22-4 

• Dhr. M. van der Walle, Kerkstraat 22-4 

 

Vertrokken 
• Naar Zevenaar, Dhr. C.F. Provoost, Geulenkampweg 1 
• Naar Zevenaar Mevr. H.G. de Wit-Spies , Judostraat 3 
 

mailto:predikant@protestantsbergh.nl
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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, 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, stopt eind juni, 
start eind augustus 

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, 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: start in september weer 

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 5 juli 19:30 uur. 
Kopij ontvangen na deze datum kan niet meer opgenomen worden. 

 
 

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