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26e Jaargang, nr.8         april 2018 

 
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 
 

 Op maandag 9 april gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom 
tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  

    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 
 

 Bent u een van de pastores nodig? U kunt contact opnemen met: dhr. Eppo Vroom, tel. 
0598-628142 of 06-10480135 Op donderdag is dhr. Vroom werkzaam in Veendam, dus 
is het moeilijk om hem dan te bereiken. U kunt ook bellen met een van de andere pastores, 
mw. J. Doekes, tel. 628968; mw. J. Baron, tel. 06-41654817 of  met mw. Anja Venhuizen, 
tel. 624343 of 06-44740212 (voorz. Pastoraat). 
Zij kunnen u verder helpen. 
.                                                                                          

 

 Bij dit kerkblad ontvangt u een brief over de betaling van uw abonnement op dit kerkblad.  
Wilt u dit geld (€ 9,00) zo spoedig mogelijk betalen? U bespaart ons daar veel werk 
mee.  
Wanneer u per internet betaalt, wilt u dan a.u.b. uw adres er bij vermelden? 
Alvast hartelijk dank !! 
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Meditatie 
 
                                                                      ‘In stille nacht heeft Hij volbracht 
                                                                      de doortocht voor ons leven’    (Lied 571) 
 
Pasen, we kunnen het weer vieren deze dagen. Maar wát vieren we? Meteen na Kerst 
verschenen de  Paaseitjes en Paashazen weer in de winkels, maar echt wijzer worden we dáar 
niet van.  
In de dagen dat ik dit schreef, was net een ‘wederopstanding’ in de natuur te zien: de bloemen 
die een paar weken terug al begonnen te bloeien, maar tijdens de vorst daarna, slap 
neerhingen, kwamen weer omhoog en groeiden verder. Heel bijzonder, hoe ze weer uit hun 
‘pauzestand’ kwamen. Dat ze zo geschapen zijn, dat processen ervoor zorgen dat dat mogelijk 
is. Het maakt me dankbaar voor de natuur, voor leven, en dat je daar van kunt genieten. 
Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust hoe kwetsbaar het leven is en dat andere mensen, waar 
ik van weet, dichtbij en ver weg, door ziekte, oorlog en alles wat dat meebrengt, zoveel níet 
hebben en kunnen. 
In verband met Pasen wordt wel gesproken over opstand, opstandigheid, tegen van alles wat 
mis is. Zeker, Jezus ging ons daarin voor en ik geloof beslist dat het de bedoeling is dat we 
Hem daarin navolgen. Zoals Hijzelf zich uitdeelde, als brood. We konden het pas ook weer 
horen, in de uitleg van Johannes 6: het jongetje dat zijn vijf broden en twee vissen gaf. In het 
vertrouwen dat Jezus er iets goeds mee kon doen. Maar voorop staat dat dat jongetje bereid 
was óm uit te delen. Zó wil God ons inschakelen, zó verwacht God van ons inzet voor het 
dóórbreken van zijn Rijk. Zó gaat Jezus ons voor naar een werkelijkheid die buiten ons eigen 
bestaan valt, maar die toch ook dagelijks tot onze mogelijkheden behoort. Ik ben het brood van 
het leven, zei Hij. Zo kwam Gods goedheid in Hem dichtbij én zo wees Hij ons de weg.  
 
Jezus nam het lijden van de mensen op zich – Hij ging er zelf doorheen en zo mogen we Hem 
naast ons weten, als het moeilijk is. 
Het is tegenwoordig nogal in om te spreken over ‘opstaan tegen je eigen lijden’, soms juist ook 
‘het omarmen van je eigen lijden’. Of : vechten tegen een ziekte. Het is natuurlijk maar net wat 
je er mee bedoelt. Maar mij geven zulke uitspraken al gauw het gevoel alsof mensen die daar 
dan niet in slagen, die de strijd moeten verliezen, van die losers zijn, sukkels die het blijkbaar 
niet genoeg geprobeerd hebben. Wat ík dan heel bijzonder vind, vaak ook echt een wonder, is 
als mensen erin slagen om te blijven genieten van elke dag die ze nog hebben, van alles wat er 
nog wél aan goeds is. En zulke mensen ervaren dat dan vaak zelf ook als een wonder, als iets 
waar ze de kracht voor kregen.  
Er zijn ook mensen die, te midden van eigen zorgen of lijden, nog kunnen denken aan anderen 
die het moeilijk hebben! Ook dát kennen we van Jezus. 
De doortocht voor ons leven… Door lijden en dood heen, ging Hij ons voor. Naar een leven 
voluit als mensen zoals we bedoeld zijn, te midden van, en samen mét anderen. Nieuw leven, 
hier en nu. Maar ook naar nieuw leven voorbíj de grens van ons aardse bestaan. Ook daarvoor 
heeft Hij, in Gods kracht, de weg gebaand. Zoals het in dat andere lied staat(630), met dat 
beeld van geboorte:  
‘Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen.’  
Dat dat geloof ons mag inspireren - die dankbare wetenschap dat het leven en onze inzet niet 
zinloos zijn, en die hoop, voor onszelf, en voor allen die ons voorgingen, dat het leven niet 
doodloopt in het donker. Het geloof dat over donker en dood het licht straalt van Pasen.  
Dat u, dat jij dat, ook als je het moeilijk hebt, toch mag ervaren! 
 
Gezegende paasdagen!       H.D.  
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Agenda voor de maand  april 
 
 
  3 april 19.30 uur,Gemeente-avond in de Nicolaïkerk 
    Kennismakingsavond met de nieuwe dominee  
 
  4 april 15.00 uur, Ontmoetingsmiddag voor gastheren en –vrouwen voor de 
    Openstelling Nicolaïkerk 
  19.30 uur, Vergadering I.K.E., Franse School 
 
  9 april 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School   
    
10 april 19.30 uur, Vergadering Moderamen kerkenraad, Franse School 
 
16 april 19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
  19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
18 april 18.00 uur, Bijeenkomst Passage, restaurant “De Basiliek” 
    Jaarvergadering 
 
23 april 10.00 uur, Redactieverg. Kerkblad, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
   
24 april 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Dhr. M. van Hoorn over de band tussen Appingedam en Delfzijl 
 
30 april 20.00 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School (Jaarrekeningen 2017) 
   
     
 
 
   
 

     
 
    
 
  
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=r%2b8Z1jIg&id=2566AC873BBB72BED48B3A44696D9A0684228ADB&thid=OIP.r-8Z1jIgswB3Yd8eDLsA9AEsDv&q=illustraties+vergaderingen&simid=608044165614800224&selectedIndex=11
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Rondom de diensten 
 
Zondag 1 april,: Pasen 
 9.30 uur, ds. S.W. Bijl, Groningen  

De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en    
 zingt het zesde deel van het oratorium  

‘Als de Graankorrel sterft …..’  
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 620 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
   wordt uitgenodigd.  
 
 
 19.00 uur, Paasavondzang 
   M.m.v. Mannenkoor “Canta Libre” uit Ten Boer, begeleid door  
   Moniek Timmer 
   Organist: dhr. Wim Bos 
   Samenzang begint om 18.50 uur. 
 
 
Toelichting bij de collecten: Jeugdwerk KIA 
De landelijke collecte is bestemd voor het werk van JOP, Jong Protestant. JOP ondersteunt 
gemeenten bij het opzetten Kliederkerk, een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen 
op een creatieve manier de betekenis van bĳbelverhalen ontdekken. Samen vieren, eten en al 
kliederend ontdekken wat geloven in God en het volgen van Jezus betekent.  Veel gezinnen 
die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzĳn 
aangesproken. Er zijn inmiddels meer dan 130 Kliederkerken gestart. JOP brengt deze 
Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding en ondersteunt hen 
met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. 
 
Zondag 8 april: Tweede zondag van Pasen / Quasi Modo Geniti  
           9.30 uur: ds. R.F.H. Praamsma, Hoogezand-Sappemeer 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 620 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
    
 15.30 uur,  Viering van het Heilig Avondmaal in Damsterheerd 
   ds. B.B. Wolters 
 
 15.30 uur,  Woorddienst in De Paasweide 
   ds. L. Hellinga 
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Toelichting bij de collecten:  Voedselbank 
Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in 
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het 
armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in die 
om de één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % goed 
zijn.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en 
organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.   
Iedere vrijdag deelt de Voedselbank Appingedam-Delfzijl ongeveer 160 voedselpakketten uit 
aan cliënten in onze omgeving. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen 
 
 
Zondag 15 april: Derde zondag van Pasen / Misericordia Domini  
 9.30 uur, mw. Jenny Baron 
   Dienst voor Jong en Oud 
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  620 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk   
  
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Roemenië 
Een groep gemeenteleden is jaren actief bezig geweest voor Roemenië, dit werk bestond 
vooral uit het bouwen en ondersteunen van het Boga kinderkamp. Het Boga kinderkamp is 
opgericht door de stichting Alpha & Omega die samenwerkt met het FSR (Familie Sponsor 
Plan),  http://fsrom.nl/ 
FSR is een Christelijke organisatie die, geïnspireerd door Gods liefde, om wil zien naar de 
allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt 
aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger.  
In de zomer worden kinderen van arme gesponsorde gezinnen uitgenodigd om een 
onvergetelijke week in het Boga kinderkamp mee te maken. De ouders van de kinderen 
hoeven natuurlijk niets te betalen. De kosten voor zo'n kamp worden betaald door Nederlandse 
sponsors via het FSR. 
Verder worden de arme Roemeense gezinnen ondersteund door middel van:  
Noodhulp: Het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. 
Structurele hulp: Het sponsoren van een beroepsopleiding voor kinderen uit arme 
gezinnen, en het verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg. 
 
 
 
 
 
 

http://fsrom.nl/
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Zondag 22 april: Vierde zondag van Pasen / Jubilate  
   9.30 uur, dhr. H.C. Perdok 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 620 

 
   collecten: - Diaconie 

  - Kerk 
 
   kleur:  wit 
 
 
 19.00 uur, Welkomstdienst 
   ds. J. van der Wal 
   m.m.v. Chr. Mannenkoor Assen 
 
   collecten: - I.K.E. 
     - Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Jeugd 
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café, 
diverse clubs, soos en de kindernevendienst. 
 
 
Zondag 29 april: Vijfde zondag van Pasen / Cantate  
   9.30 uur, ds. P.D. Wolthaus 
 

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 620 
 
   collecten: - Diaconie   

  - Kerk 
 
   kleur:  wit 
 
 
Toelichting bij de collecten:  De Gelukssteen, Appingedam 
Sinds januari 2013 is de Stichting “De Gelukssteen” actief. Deze stichting is in het leven 
geroepen om logeer- opvangmogelijkheden te bieden aan kinderen en jongvolwassenen met 
een beperking. Zij worden in het gezin van Jan en Greet Boekweg opgevangen en begeleid. 
“We vinden het belangrijk om het de kinderen tijdens het verblijf zo veel mogelijk naar de zin te 
maken zodat het begeleiden en/of logeren een extra dimensie geeft aan hun leven, waarin ze 
uniek zijn. Hiermee kunnen wij enigszins verlichting bieden aan de ouders in hun taak van 
opvoeden” zeggen ze.  
Gezien de kinderen zeer uiteenlopende leeftijden en interesses hebben, komen er steeds 
nieuwe ideeën en wensen voor het logeren en de veiligheid in en rondom de logeerboerderij.  
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Bij de diensten 
 
Op 1 april, Eerste Paasdag, vieren we de opstanding van de Heer. De Cantorij zal het laatste 
deel van het oratorium ‘Als de Graankorrel sterft ….’ zingen. Voorganger is  
ds. S.W. Bijl uit Groningen. 
’s Avonds om 19.00 uur is de Paasavondzang. De samenzang begint om 18.50 uur en er 
zullen veel bekende Paasliederen worden gezongen. De organisatie van deze samenkomst is 
bij de IKE. 
Op 15 april is er een dienst voor Jong en Oud, deze keer voorgegaan door mw. Marleen 
Samplonius. 
 Thema: Maak de reis van je leven! 
 We lezen vandaag Lucas 10 :1 - 11, over de leerlingen van Jezus die uitgezonden 
 worden: wat voor bagage nemen zij en wij mee op onze (levens)reis? Heb je veel 
 bagage nodig? Of heb je genoeg aan weinig? En welke dingen vinden we het meest 
 waardevol om mee te nemen en zijn er misschien ook dingen die we liever 
 achterlaten? En welke rol spelen geloof en vertrouwen daarin?  
 In deze Jong en Oud dienst gaan een aantal mensen uit de groep 20-50 jaar samen 
 met ons enthousiast op zoek naar wat echt belangrijk is voor onderweg! 
 Na afloop is er koffie/thee en limonade! 
Op 22 april is er ’s avonds om 19.00 uur een Welkomstdienst, waaraan het Chr. 
Mannenkoor uit Assen zal meewerken. Voorganger is ds. J. van der Wal. 
 
 
 
 

Paasavondzang 
 
Paasavondzang in de Nicolaïkerk 
Op de avond van Eerste Paasdag 1 april zal er om 19.00 uur uitgaande van de IKE weer een 
Paasavondzang zijn. 
Er is weer veel samenzang van mooie bekende Paasliederen, begeleid op het orgel door  
dhr. Wim Bos. Verder is er medewerking van Mannenkoor “Canta Libre” uit  Ten Boer, begeleid 
door dirigente Moniek Timmer. 
 
Er zijn twee collecte’s: één voor het werk van de IKE en één voor de kerk. 
De samenzang begint om 18.50 uur. 
Iedereen is van harte welkom in dit zanguur. Samen zingen en luisteren naar koorzang en 
muziek, het beloofd weer een mooie avond te worden. 
 
De IKE werkgroep 
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Welkomstdienst  
 
Het groot Chr. Mannenkoor Assen komt zingen in de Nicolaïkerk. 
 
Uitgaande van de IKE zal er op zondag 22 april om 19.00 uur een Welkomstdienst zijn in de 
Nicolaïkerk.  
Voorganger in deze dienst is ds. J. van der Wal. Thema van de dienst is: ‘Verrast door God’.  
 
Medewerking is er van het groot Chr. Mannenkoor uit Assen, begeleid door Jorrit Woudt. 
 
Het koor komt met ruim honderd leden naar Appingedam om voor ons te zingen deze avond. 
Het wordt vast een mooie dienst met dit koor. 
Er zullen tijdens de dienst twee collectes worden gehouden voor het werk van de IKE en voor 
de kerk. 
 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom. 
 
Tot ziens op 22 april !! 
 
De I.K.E. 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 

  1 april Janet Ploegh 
 
  8 april Janneke Patberg  
 
15 april Aardina Neumann   
 
22 april Jolanda Korblet 
 
29 april Anita de Boer 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
  1 april Berber Werkman 
  
  8 april Lidy Postma 
       
15 april Esther de Boer en Myrthe 
 
22 april Judith Gootjes 
  
29 april Regina Lafeber 
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Lied van de maand april 
 
 
Lied 620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. De drie Maria's daalden af     7. ‘t Bericht werd Thomas ook gedaan. 
 vroeg in de schemer naar het graf,  Hij hoorde het vol twijfel aan 
 met zalf, waar elk haar liefde in gaf.  dat Jezus zou zijn opgestaan. 
 Halleluja.     Halleluja. 
 
  3. Door Magdalena's angstig woord   8. - Zie Thomas, mijn doorboorde zij, 
 zijn twee discip'len aangespoord  mijn handen, voeten allebei, 
 en haastten ademloos zich voort.  en twijfel niet, geloof in Mij. 
 Halleluja.     Halleluja. 
 
  4. Johannes is over het veld    9. De wond van spijker en van speer  
 sneller dan Petrus voortgesneld,  zag hij en twijfelde niet meer, 
 om zelf te zien wat werd gemeld.  maar stamelde: Mijn God en Heer. 
 Halleluja.     Halleluja. 
 
  5. De vrouwen naar het graf gegaan, 10. Zalig wie niet getwijfeld heeft, 
 zegde een witte engel aan,   niet ziet en toch zich overgeeft, 
 dat nu de Heer was opgestaan.  zijn deel is dat hij eeuwig leeft. 
 Halleluja.     Halleluja. 
 
  6. Aan de discipelen bijeen  11. Wij vieren ’t feest van Pasen weer, 
 was 't Christus zelve die verscheen  en brangen alle lof en eer 
 en vrede wenste als voorheen.  aan onze opgestane Heer. 
 Halleluja.     Halleluja. 
 

 
   12. Voor alles wat Hij heeft gedaan, 
    roepen wij God ootmoedig aan 
    nu onze Heer is opgestaan. 
    Halleluja. 
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Opbrengst collecten 
 
 
25 febr. Diaconie        €  166,95  
  Kerk         €  182,52 
  I.K.E.        €    69,20 
 
  4 mrt. Diaconie        €  126,35 
  Kerk         €  106,10 
     
11 mrt. Diaconie        €  158,42 
  Kerk         €  149,40 
 
18 mrt. Diaconie        €  177,35 
  Kerk         €  142,90 
 
 
I.K.E. avond op 22 februari:    €   57,20 
 
Opbrengst van enkele deeldoosjes   €   42,63 
 
Kerstmaal december 2017     € 192,15 
 
 
Alle gevers en geefsters:  
 
HARTELIJK DANK         
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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  1 april 10.00 uur, Pasen 
    mw. S. van der Laan  
 
22 april 10.00 uur, past. w. dra. G.F. Huis   
     (Grunneger dainst) 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  1 april  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
  8 april  11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
15 april  11.00 uur,  dhr. P.J. Kruizinga  
 
22 april  11.00 uur,  mw. H.Kuiper 
 
29 april  11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
    
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

8 april Mw. ds. B.B. Wolters 
Avondmaal 

 8 april Ds. L. Hellinga 

13 mei Dienst 
Baptistengemeente 

 27 mei Mw. J. Baron 

10 juni Dienst 
Baptistengemeente 

 5 augustus Mw. J.. Doekes 

8 juli Dienst 
Baptistengemeente 

   

12 augustus Mw. J. Doekes    

   9 september Ds.???? 
Avondmaal 
 

16 september Ds.???? 
Avondmaal 
 

   

28 oktober Dienst 
Baptistengemeente 

 21 oktober Mw. J. Doekes 

11 november Mw. J. Doekes    

9 december Dienst 
Baptistengemeente 

   

 
De diensten zijn  op zondagmiddag  van 15.30 uur t/m 16.30 uur; er is 
koffie en thee na de dienst 
 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
    

     GEMEENTEVERGADERING 
 
 
 
 

Gemeente, 
 

de Kerkenraad nodigt U van harte uit voor een 
 

EXTRA GEMEENTEVERGADERING 
 

op dinsdag 3 april 2018 in de Nicolaïkerk 
 

we beginnen om 19.30 uur. 
 
 

Deze avond zullen aanwezig zijn Ds. Johan van den Berg (Leerdam) en zijn echtgenote 
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan (Schoonrewoerd) 
Op deze avond kunt u kennismaken met het predikantenechtpaar. Natuurlijk kunt u vragen 
stellen aan beide kandidaten. 
 
In het tweede deel van de vergadering zal er gestemd worden over het wel of niet beroepen 
van beide predikanten 
Het is de bedoeling om ds. Gerlinde van den Berg voor 33% en ds. Johan van den Berg voor 
67% te benoemen. 
 
U zult begrijpen dat dit voor de Protestantse Gemeente Appingedam een belangrijke 
vergadering is en wij nodigen u dan ook, namens de Kerkenraad, van harte uit deze 
vergadering bij te wonen. 
 
Om 19.15 uur is de inloop met koffie/thee en na de bijeenkomst wordt u een drankje 
aangeboden.  
 
Namens de Kerkenraad, 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba 
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Vorming en Toerusting 
 
Fotowedstrijd  

In de weken tussen Pasen en Pinksteren 2018 (april-mei) organiseren de drie kerken een 
fotowedstrijd met als thema: “Nieuw Leven”. Aan deze wedstrijd zijn een paar 
voorwaarden verbonden: de foto’s moeten gemaakt zijn in onze eigen omgeving, en elke 
deelnemer mag niet meer dan drie foto’s inleveren.  

U hebt tot Hemelvaartsdag 10 mei de tijd uw foto’s in te zenden. We hopen er dan rond 
Pinksteren een mooie tentoonstelling van te kunnen maken, die ook door de bezoekers 
van “Feest van de Geest” kan worden bezocht. 

De jury bestaat uit dhr. Jaap Schuurman, mevr Lies de Boer, en ds. Wolters.  U kunt uw 
foto’s inzenden of afgeven bij ds. Wolters, ds. Syperdapad 2 in Tjamsweer. De winnaar 
ontvangt als prijs de winnende foto uitvergroot op canvas.  

 

 
 
 

Uit het Pastoraat 
 
 
Aan alle bewoners van De Paasweide en de Bolwerkstate. 
 
U bent van harte welkom  voor het bijwonen van een Wijkmiddag op dinsdag 17 april in de 
recreatiezaal  van de Paasweide. 
We beginnen om 15.00 uur met koffie / thee en sluiten af om ±  17.00 uur. 
 
Deze middag hebben wij de Groningse schrijfster  Mw. Annie van Dijken uitgenodigd.  Zij heeft 
samen met haar man een tijdje op De Paasweide gewoond.  Zij vindt het fijn om mee te werken  
en  gaat ons voorlezen / vertellen uit haar eigen werk.   
Natuurlijk is er tussendoor ook tijd om elkaar te ontmoeten met wat lekkers.   
 
Wij hopen op een gezellige middag en zien uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groeten,   
Het sectieteam (Wijk 10) 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand februari bedraagt: € 322,05. 
 
Iedereen die een bijdrage heeft gegeven: hartelijk bedankt! 
 
 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  
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Woef 

 
O,o,o,o,o wat gingen er  weer een partij plastic doppen naar het verwerkingsbedrijf. 
De tranen stonden ons in de ogen.. 
Weet u, wij moeten een heleboel leren om iemand behulpzaam te zijn en dat is niet goedkoop. 
Daarbij komt dat er wel eens vriendjes afvallen omdat ze het niet kunnen bolwerken. 
Jammer, maar helaas. 
Uw doppen zijn, naast giften, als financieringsprojecten dan ook zeer welkom. 
Daarom: wilt u a.u.b. doorsparen, lieve mensen. We hebben uw steun hard nodig. 
De doppen zijn welkom bij de fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28 in Appingedam. 
Zet ze maar gewoon bij de voordeur neer. 
Zij redden zich er wel mee. 
 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
 
Namens al mijn vriendjes,  
Woef. 
 
 

Middengroep 
 
De Middengroep houdt haar maandelijkse bijeenkomst op 24 april in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Dhr. M. van Hoorn geeft een lezing over de band tussen Delfzijl en Appingedam door de 
eeuwen heen. 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur 
 
 

Passage 
 
De vierde en laatste ontmoetingsavond van dit seizoen 
is op woensdag 18 april.  
 
We hebben ter afsluiting van het seizoen de 
jaarvergadering en een lopend buffet in  
restaurant “De Basiliek” in de Solwerderstraat  
te Appingedam. 
 
Aanvang 18 uur. 
 
Het bestuur 
  
 
 
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente 
 
In april wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter, tel: 627353 

                                                                                                      e-mail: vegter.th@gmail.com 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens 
u in aanmerking komen voor de bos bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
 
mw. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                 tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostman@ziggo.nl   tel: 624910 
 
 
Zendingswerkgroep 
 
Woensdag 18 april: voorjaarsmarkt en dus ook onze “Goede Doelen markt”. 
U kunt ons komen bezoeken voor: 

- Koffie/thee met zelfgemaakte cake en taart 
- Boeken-  en puzzelverkoop 
- Zelfgemaakte artikelen en kaarten 
- Verloting 
- 12.00 uur heerlijke snert 

 
Als u boeken of cadeautjes voor onze verloting hebt bewaard, kunt u dit 
brengen naar: Margriet Blok, Gr.Edzardstraat 35, tel.: 625908. 
Het kan ook gehaald worden. U kunt dan bellen: Lien Kramer, Burg.Klauckelaan 18-B / 1, 
tel.: 625577 of Sieny Veenstra, Stadshaven 25, tel.: 626146. 
Zullen we proberen om er met elkaar een geslaagde markt van te maken ? 
 
Graag: Tot ziens op 18 april a.s. 
 
Namens de werkgroep 
Aaf Hut-Klungel,       tel.: 629059 
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219   
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Jaarrekening 2017 Diaconie 
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Hierboven staan de exploitatierekening en de balans van de diaconie vermeld.  
Deze zijn besproken en beoordeeld in de diaconievergadering van 5 maart 2018 en 
tijdens de kerkenraadsvergadering van 19 maart 2018.  
De jaarrekening van de diaconie is gecontroleerd op 15 maart 2018 door onafhankelijke 
deskundigen.  
De volledige jaarrekening ligt bij de penningmeester van de diaconie ter inzage. Deze 
kunt u inzien op afspraak, in de week van 16 t/m 21 april a.s. 
Na deze periode kunt u aansluitend nog 10 dagen uw opmerkingen en/of vragen 
kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad. 
 
Met vriendelijke groet namens de diaconie 
Jan Palsma, penningmeester  
Tel.: 682800 
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Amnesty International 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 

President Alyaksandr Lukashenka  
Vul. Karla Marksa 38  
220016 Minsk, Belarus  
E-mail: contact@president.gov.by 
     Copy to: Ambassade van de Republiek Belarus 
       Z.E. de heer Mikalai Barysevich 
       Groot Hertoginnelaan 26  
       2517EG Den Haag 
       E-mail: netherlands@mfa.gov.by 
Appingedam, 1 april 2018 

 

Geachte president Lukashenka, 

 

Wij schrijven u om onze bezorgdheid te uiten over Viachaslau Sukharko en Aliaksandr 
Zhylnikau. Het gerechtshof van Minsk heeft hen op 20 januari 2018 ter dood veroordeeld 
nadat hun levenslange gevangenisstraf in hoger beroep was vernietigd. 

Wij verzoeken u dringend om af te zien van de geplande executies en onmiddellijk de 
doodvonnissen van Viachaslau Sukharko, Aliaksandr Zhylnikau en alle andere ter dood 
veroordeelden in Wit-Rusland om te zetten in andere straffen. We willen zeker niet de 
ernst van de begane misdaden bagatelliseren, maar onderzoek toont aan dat de doodstraf 
geen uniek afschrikwekkend effect heeft. Bovendien is het de ultieme ontkenning van 
mensenrechten. 

Daarom roepen wij u op om onmiddellijk een moratorium in te stellen op executies als een 
eerste stap in de afschaffing van de doodstraf. Wit-Rusland is nog steeds het enige land in 
Europa en Centraal-Azië dat de doodstraf blijft toepassen. 

  Bedankt voor uw aandacht voor deze dringende kwestie.  
  Wij wachten op uw antwoord. 

 

Hoogachtend, 

Protestantse Gemeente Appingedam 

 
 

Schrijfactie Wit-Rusland:  

twee mannen wachten op hun executie 

 
 
Viachaslau Sukharko en Aliaksandr Zhylnikau kregen op 20 januari 2018 de doodstraf 
opgelegd. Ze kregen eerder in maart 2017 levenslang voor moord maar de openbaar 
aanklager ging in hoger beroep. Ze zijn nu in afwachting van hun executie. 
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Geëxecuteerd in het geheim 
Wit-Rusland past als enige land in Europa en Centraal-Azië de doodstraf nog toe. Volgens de 
autoriteiten zitten er op dit moment zeven mensen in een dodencel. Dit is niet te bevestigen 
omdat gegevens over het aantal doodstraffen en executies niet openbaar zijn. 
De doodstraf wordt in Wit-Rusland vaak opgelegd na een oneerlijk proces waarbij niet zelden 
gebruik gemaakt wordt van bekentenissen gekregen door marteling. Executies worden 
uitgevoerd in het geheim. De familie kan geen afscheid nemen en wordt zelfs niet verteld waar 
de lichamen zijn begraven. Dit schendt de rechten van de veroordeelden en hun 
nabestaanden. 
Amnesty is overal en altijd tegen de doodstraf. Het is een schending van het recht op leven 
zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Bovendien is het 
een vorm van marteling. 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Paascollecte 
Bij dit kerkblad ontvangt u een brief met een acceptgiro voor de Paascollecte. Deze collecte is 
geheel bestemd voor onze eigen gemeente. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
 
 
 
 
 

I.K.E. avond 
 
 
 I.K.E.    Uitnodiging    I.K.E. 
 
 
Iedereen die belangstelling heeft,  is weer van harte welkom  op onze laatste bijeenkomst van 
dit seizoen. 
Deze avond hopen we te houden op: 
                  Donderdag 26 april 2018  in de Franse School. 
                  Aanvang: 19.30 uur. 
        
                 M.m.v: Ds. J. v.d. Wal,  Bijbellezing en meditatie. 
           Chr. Dameskoor Meedhuizen  o.l.v.  Mevr. C. Schep. 
                    Organist: dhr. J. Weima. 
                    Bingo: mw. G. Krol  en dhr. S. Moesker. 
 
Voor vervoer kunt U bellen met dhr. H. Perdok,  tel. 623256 
 
Mede door Uw aanwezigheid, wordt het vast weer een mooie avond! 
 
Graag tot ziens en hartelijke groeten van 
Annie Blaak-Hidding. 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
Club 
Di. 3 april  groep 5 j/m   Franse School  18.45-19.45 uur  
Di.     10 april  gr.7 meisjes   Franse School  18.45-19.45 uur 
Di.     17 april  gr.6 j/m   Franse School  18.45-19.45 uur 
Do.    19 april  gr.7/8 jongens  Franse School  18.45-19.45 uur 
Di.     24 april  gr. 8 meisjes   Franse School  18.45-19.45 uur 
 
 
Factor 12 +  
Vrij. 13 april  Factor 12+ groep  Franse School  19.00-20.00 uur 
 
 
Factor 15+  
Vrij. ? april   Factor 15+ groep  Franse School  19.30-20.30 uur 
(wordt nog gecommuniceerd)  
 
 
T-Café  
Vrij.   6 april   Groep 7   Jeugdruimte   19.00-20.30 uur 
Vrij. 13 april   Groep 8   Jeugdruimte   19.00-20-30 uur 
Vrij. 20 april   Brugklas   Jeugdruimte   19.00-20-30 uur 
 
 
12+ groep 
Zon. 22 april   Jeugd 12+   Jeugdruimte   09.30-10.30 uur 
 
 
U4C Worshipnight  
Zon. 22 april   vanaf 14 jr   Dijkstraatkerk  19.30- 21.30 uur 
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Concerten 
 

   Stichting Concerten Nicolaïkerk   Appingedam 
 
Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
22 april 15.30 uur  Dubbelconcert op twee koororgels en Hinsz-orgel  
    à quatre-mains 
     door de organisten Adolph Rots en Vincent Hensen 
     Toegang € 8,00 
 
17 juni  15.30 uur  Gewelfconcert door Vincent Hensen 
     Toegang € 8,00. 
 
  7 juli    Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
14 juli    Organist Dirk Molenaar te Eenrum, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Het marktconcert dankt zijn naam aan de warenmarkt die 
     elke zaterdag rondom de Nicolaïkerk wordt gehouden 
     Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
21 juli    Organist Dirk Molenaar, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
      
28 juli    Organist Henk de Vries te Zuidbroek, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
 4 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
11 augustus   Organist Pieter Pilon te Groningen, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
18 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
 1 september   Organist Adolph Rots te Garrelsweer, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
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Toonkunstkoor Delfzijl viert 75-jarig bestaan 
met ‘Die Schöpfung from Scratch’! 
 
Scratch komt van de Engelse uitdrukking ‘to 
start from scratch”, ofwel: met niets beginnen. 
 
Hoewel onze repetities nu wel degelijk in het 
teken van ‘Die Schöpfung’ staan en de 85 (!) 
gastzangers ook al zelf het stuk ingestudeerd 
hebben, gaan wij op 7 april met elkaar de 
puntjes op de i zetten. 
 
De hele dag gaan we aan de slag met deze 
prachtige muziek van Haydn, o.l.v. Peter 
Dijkstra. 
Samen met symfonie-orkest Suonare d’Amatori 
en solisten Aline Rozeboom, Vincent Hensen, 
tenor en Roele Kok, bariton. 
 
’s Avonds is dan de uitvoering;  
het concert begint om 20.00 uur. 
 
 

 
Entree: € 15,00, incl. koffie of thee. 
 
Zie ook www.toonkunstkoordelfzijl.nl en www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl 
 
====================================================================== 
 
 

Dubbelconcert door organisten Nicolaïkerk 
op 22 april 15.30 uur, Nicolaïkerk Appingedam 
 
Adolph Rots en Vincent Hensen (voormalig en huidig organist van de Nicolaïkerk) geven 
een bijzonder orgelconcert. Beginnend op de beide kleine orgels in het koor en de kapel van de 
kerk laten zij muziek horen die voor deze combinatie geschreven is. De orgels klinken dan 
tegelijkertijd en afwisselend en als publiek zit u er dan middenin. Historische surround sound, 
zou je kunnen zeggen.  
 
Na de eerste helft van het programma wandelen we naar het schip en terwijl Adolph en Vincent 
zich opmaken voor de tweede helft, kunt u een kopje koffie of thee drinken. De tweede helft 
zitten de organisten naast elkaar op de bank van het grote Hinsz-orgel. Met zijn majestueuze 
klank zullen dan werken klinken van Schubert, Lachner, Mozart en Bach. 
 
De toegang tot het concert is € 8,00 en wij hopen dat u in grote aantallen komt genieten van 
drie instrumenten die de kerk rijk is. 
 
Stichting Concerten Nicolaïkerk 

 
 

http://www.toonkunstkoordelfzijl.nl/
http://www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl
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Jubileumconcert Christelijk Mannenkoor  
'Het Hogeland' uit Uithuizermeeden 

 
Het koor bestaat dit jaar 60 jaar. En ter gelegenheid hiervan is er op zaterdag 21 april een 
jubileumconcert in het Anker te Uithuizermeeden. 
Naast het mannenkoor wordt hieraan meegewerkt door Judith Sportel (sopraan) en Noortje 
van Middelkoop (panfluit/dwarsfluit) Pianist is Tekke Withaar. 
Judith is zeer bekend geworden door het EO programma 'Nederland Zingt,' maar heeft ook 
meerdere keren solistische medewerking verleend aan radio en tv proramma's en cd 
opnames. Zij is een veel gevraagde soliste bij diverse koren.  Ook gaf ze concerten in grote 
cathedralen van: o.a. Parijs, Londen, Praag en Brussel. 
Noortje geeft als panfluitiste diverse concerten samen met koren, organisten en pianisten maar 
heeft ook een groot aantal cd's gemaakt met diverse bezettingen: orgel, piano, combo en 
symfonie orkest en maakte concertreizen o.a. door Engeland, Roemenië, Israël, Canada, 
Amerika en Australië.  
Het koor heeft gekozen uit werken van Gounod, Bortniansky, Schubert, Camille Saint-Saëns 
en Nederlandse componisten o.a. Roelof Elzinga, Johan Bredewout en Frans Kocx 
Kortom er is een zeer gevarieerd programma samengesteld door het koor en de gasten. Dit 
alles onder de bezielende leiding van de dirigent Klaas Withaar. 
 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open 18.45 u. 
 
Plaats: Het Anker, Oudedijksterweg 21, 9982 HC Uithuizermeeden. Tel.0595-412824 
 
Toegangsprijs: € 10. Voorverkoop: de COOP Verstraete in Uithuizermeeden en Primera in 
Uithuizen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


