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27e Jaargang, nr. 4         december 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 3 december 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. 

                                                                          

 De copij voor het kerkblad van januari moet vóór 19 december binnen zijn. Dit in verband met de 
feestdagen 
  

 
De Kerkrentmeesters melden: 
 
Podium 
Het nieuwe podium is inmiddels gearriveerd. Als u dit leest is het hopelijk succesvol ingewijd met het 
concert van het toonkunstkoor. Het oude podium is voor een mooie prijs verkocht en afgevoerd. We 
willen hierbij nogmaals een oproep doen voor gemeenteleden die inzetbaar zijn voor het op- en 
afbouwen van het podium bij evenementen.  

 

    
 

De redactie wenst u allen heel fijne Kerstdagen en een goed, maar vooral  
GEZOND Nieuw Jaar !! 

 



 

 
- 3 - 

 

Meditatie 
 
Medicijn met bijwerkingen 
 
We gaan binnenkort het kerstevangelie weer lezen en beluisteren: het verhaal van de herberg waar 
geen plaats was voor Jozef, Maria en het kindje dat geboren moest worden; het verhaal van de kribbe 
in de stal. 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt niet van herberg en kribbe, maar van ‘het nachtverblijf van de stad’ 
en van ‘voederbak’. Die voederbak zegt net zoveel over ons en onze wereld als over Jezus: Wat is dat 
eigenlijk voor een wereld, die aan de Vredevorst, de Heiland, de Redder van de wereld niet meer te 
bieden heeft dan een voerbak in een stal? Wat is dat voor wereld die zo weinig boodschap heeft aan 
echte vrede? Wat zijn wij voor mensen, dat we daar liever een romantisch plaatje van maken dan ons 
wild te schrikken over zoveel onverschilligheid…? 
 
En toch wil deze Koning bij ons komen in deze wereld, ondanks al die onverschilligheid, ondanks 
oorlog, geweld en haat, ondanks een wereld die zijn loon uitbetaalt in de harde munt van de 
ondankbaarheid. Hij wil bij ons zijn, als het moet zelfs in een voerbak in een stal bij de beesten. En toch 
– al is het bij de dieren vaak beter toeven dan bij de mensen – zoekt dit Kind uiteindelijk steeds weer de 
mensen op, u en mij, en vraagt ons of er in ons leven al plaats is voor Hem en voor zijn vrede. 
 
Wat mogen we eigenlijk blij zijn dat er voor Hem geen plaats was in de herberg. Want dat nachtverblijf 
van de stad dat is een plek voor mensen op doorreis. Vandaag aangekomen en morgen alweer op pad 
naar een volgende plaats. Dat er daar geen plek was, zegt misschien veel over ons mensen, maar dat 
Jezus niet in een herberg geboren is, zegt ook veel over Hem. 
 
Hij wil in ons leven en in onze wereld geen voorbijganger zijn; geen ééndags-Messias, geen Helper 
voor even. Jezus zoekt bij ons een vaste woon- en verblijfplaats. Hij is geen schooier en geen 
hoogwaardigheidsbekleder, niet iemand die even langskomt en ons dan weer alleen achterlaat met 
onze gevoelens en gedachten – hetzij goed hetzij kwaad. Jezus wil onze huisgenoot worden. 
En als er in ons levenshuis nog geen kamer voor Hem is ingericht, dan neemt Hij voorlopig genoegen 
met de stal. Zolang Hij maar bij ons Kind aan huis mag zijn. 
 
Dat kan trouwens voor ons wel problemen opleveren. Jezus wordt ook de Heiland genoemd, dat wil 
zeggen: de Heelmaker of Heelmeester. Hij wil in ons leven de Heelmeester zijn, meer nog: het medicijn 
dat ons geneest van het lijden aan het leven en van het lijden aan de dood. 
Als wij naar reclame voor medicijnen kijken, wordt ons altijd voorgehouden: ‘Lees voor gebruik altijd de 
bijsluiter.’ Op de Duitse TV zeggen ze het nog duidelijker: ‘Voor risico’s en bijwerkingen, lees eerst de 
bijsluiter.’ 
 
Jezus, het Kind dat ons met Kerst door God gegeven wordt, is ook een medicijn met bijsluiter. En wat 
voor een bijsluiter: 66 boeken lang, een Bijbel vol! Daarin kunnen we lezen wat de risico’s en 
bijwerkingen zijn wanneer we Jezus binnenlaten in ons leven. En reken maar dat die er zijn als het 
Kerstkind in je leven meer wordt dan een hotelgast en voorbijganger. 
 
Wie dit Kind en zijn boodschap serieus neemt, kan in zijn of haar leven de vreemdste bijwerkingen 
ervaren. Het kan zijn dat je opeens geld en goed niet meer zo belangrijk vindt. Het kan gebeuren dat je 
de neiging krijgt om mensen hun fouten tegenover jou te gaan vergeven. Het kan zelfs zo erg worden, 
dat je begint om te gaan met mensen waar je eerst niets van moest hebben, en dat je anderen waar je 
eerst mee omging, nu uit de weg gaat. Je loopt het gevaar dat je je wilt gaan inzetten voor vluchtelingen 
en daar vervolgens kritiek op krijgt. Het risico bestaat dat je bijbellezen en naar de kerk gaan fijn gaat 
vinden. Het gebeurt zelfs dat je de neiging kunt krijgen om te gaan bidden. Het is allemaal in deze 
bijsluiter te lezen.  
 
 
Dus pas op en denk goed na voor je serieus Kerstfeest gaat vieren. Je kunt er een gelovig mens van 
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worden, een mens die Christus uit de kribbe en de stal haalt, en binnen nodigt in zijn eigen huis. Je 
moet het maar durven, zo’n risico te nemen… 
 
Ik wens u en jullie dit jaar een uitdagende ontmoeting toe met het Kind van Bethlehem! 
 
ds. Johan van den Berg 

     
 
 

 

Agenda voor de maand  december 

 
  2 dec. 12.30 uur, Zondagse Lunch, Franse School 
 
  3 dec. 20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 

20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
   
10 dec. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 

19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
11 dec. 20.00 uur, Moderamen kerkenraad, Franse School  
 
19 dec.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Kerstontmoetingsavond 
 
20 dec. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
 
26 dec. 11.00 uur, Kerstontmoeting, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 2 dec.: Eerste zondag van Advent 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg- de Haan  
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  450 
    
   
   Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te  
   blijven drinken achter in de kerk 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
   Etherfrequentie  105.4  Kabelfrequentie  104.1 
 
 
 19.00 uur, Cantatedienst 
   ds. J. van den Berg 
   m.m.v.  Vocaal Ensemble ‘Het Hoogeland’ o.l.v. Vincent Hensen 
 
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
Toelichting bij de collecten: Jeugd 
Er wordt gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk. We denken hierbij aan verschillende activiteiten voor 
en door de jeugd, zoals T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het is belangrijk dat de 
jeugd zich thuis voelt en blijft voelen en onze kerkgemeenschap, want de jeugd is de toekomst van de 
kerk. Deze activiteiten zijn belangrijk daarom verdienen ze onze steun. 
 
 
Zondag  9 dec.: Tweede zondag van Advent  
 9.30 uur, ds. G.J. Gardenier   
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  450 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
     
Toelichting bij de collecten: Voedselbank 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl gaat uit van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Op 
alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers.  Het doel is (verborgen) armoede in de gemeenten 
Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt bij 
producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om de een of andere reden niet 
verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn.   
Dit en producten die worden ingezameld door andere organisaties, zoals b.v. de kerken, worden 
uitgedeeld aan particulieren, die aan de vastgestelde criteria voldoen. Ook in de maand december 
vinden weer inzamelacties plaats bij meerdere winkels in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Zie de 
mededelingen in de regionale bladen. 
Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en ze alleen met vrijwilligers werken, is het voor 
hen onmogelijk met gesloten beurs te opereren. Ze proberen deze kosten te dekken via fondsen, 
sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij onze hulp nodig hebben. Daarom 
wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
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Zondag 16 dec.: Derde zondag van Advent  
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer  
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  450 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
 19.00 uur,  Kerst sing-in in de Tjamsweersterkerk 
   ds. B.B. Wolters en J. van den Berg 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Zending over Grenzen 
Een teken van liefde 

Voor mensen in Oost-Europa die leven in armoede is voedsel van harte welkom, al helemaal als de 
winter zich aandient. Daarom houden we ook dit jaar weer onze Voedselpakkettenactie, waarmee we 
30.000 pakketten hopen uit te delen. 
Dankzij één pakket hoeft een gezin zich één maand geen zorgen te maken om eten, maar bovendien 
weten zij dat ze geliefd zijn en niet vergeten worden in hun erbarmelijke omstandigheden. Een klein 
gebaar met een groot effect! Helpt u mee om de liefde te verspreiden? 
Deze collecte heeft als doel om voedselpakketten te geven aan deze arme mensen zodat de ergste 
lasten verlicht worden; als een warm gebaar dienend in koude wintermaanden.  
 
 
Zondag 23 dec.: Vierde zondag van Advent   
 9.30 uur, mw. D. Mihl-Kremer, Uithuizen 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  450 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
  
 
Toelichting bij de collecten:    Kinderen in de knel (KIA) 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in 
Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, 
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is 
voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in 
de knel! Kerk in Actie steunt deze organisatie. De collectes op bovengenoemde data worden daarom 
van harte bij u aanbevolen.  
Een tweetal projecten via ‘Kerk in Actie’ worden hieronder uitgelicht: 

 Myanmar (collecte 23 december) 
In het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een christelijke minderheid, op 
de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en 
christelijke rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden 
vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn 
gehandicapten, vrouwen en kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk 
in Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een lichtpuntje geven in deze 
donkere situatie. 

 



 

 
- 7 - 

Maandag 24 dec. Kerstavond 
 19.00 uur, Kinderkerstfeest  
 
 
 21.30 uur,  Kerstnachtdienst 
   ds. B.B. Wolters en ds. J. van den Berg 
   m.m.v. Ensemble ‘Het Hoogeland’ o.l.v. Vincent Hensen Oosterdijk 
 

collecten: - I.K.E.   
     - Kerk   
  
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecte:  I.K.E. 
De eerste collecte is voor het werk van de I.K.E. in Appingedam 
 
 
Dinsdag 25 dec.: Eerste Kerstdag 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  450 
    
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecte:  Kinderen in de knel (KIA) 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in 
Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, 
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is 
voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in 
de knel! Kerk in Actie steunt deze organisatie. De collectes op bovengenoemde data worden daarom 
van harte bij u aanbevolen.  
Een tweetal projecten via ‘Kerk in Actie’ worden hieronder uitgelicht: 

 Syrië: Geef licht aan kinderen in de knel (collecte 1ste Kerstdag 25 december)  
Met Kerst, feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen aan kwetsbare kinderen 
voor wie het leven vaak donker is. Honderdduizenden Syrische kinderen moesten met hun 
ouders vluchten voor oorlog en geweld en wonen al jaren in vluchtelingenkampen in Libanon. 
Lokale partners van Kerk in Actie delen er voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het 
zoeken naar onderdak en werk. Kinderen van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen 
psychologische hulp. Verder worden medische en hygiënepakketten uitgedeeld en drinkwater- 
en sanitaire voorzieningen verbeterd. Ook zijn er gaarkeukens ingericht waar Syrische en 
Libanese vrouwen 
warme maaltijden koken. De maaltijden worden rondgebracht bij Syrische gezinnen en arme 
Libanese ouderen. Hulp wordt zowel aan Syrische vluchtelingen als aan de arme Libanese 
bevolking gegeven. In een klein land als Libanon zetten de ruim 1,5 miljoen vluchtelingen 
de samenleving behoorlijk onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de 
werkloosheid is verdubbeld. Veel Libanezen hebben het gevoel de dupe te worden van het 
conflict in buurland Syrië̈. 
Met uw steun geeft ‘Kerk in Actie’ hoop en licht aan vluchtelingenkinderen met onderwijs, een 
warme maaltijd en schoon drinkwater. Met uw bijdrage aan de kerstcollecte steunt u het werk 
voor Kinderen in de Knel van ‘Kerk in Actie’ zoals in Libanon en Syrië̈. 
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Zondag 30 dec.: 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg,  Top 2000 – dienst 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 450 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecte: ZOA (Zuidoost Azië) 
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. 
Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer 
worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast 
met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen 
weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is 
daarbij onze motivatie. Eén van de projecten is Jemen. 
Jemen wordt zwaar getroffen door een conflict dat begon in maart 2015.  
 
Het geweld heeft de economie in het land verwoest en de kwetsbare bevolking, die al tientallen jaren 
leeft in armoede, ongelijkheid en onzekerheid, zwaar getroffen.  
Ruim twee miljoen mensen, meer dan twee keer het aantal inwoners van Amsterdam, zijn ontheemd. 
Hun thuis (soms meerdere keren) ontvlucht voor het geweld, op zoek naar veiligheid, voedsel en 
schoon drinkwater. Maar liefst 21 miljoen mensen, dat is 80 procent van de bevolking, heeft dringend 
humanitaire hulp nodig om te overleven. Door handelsembargo’s is er een groot gebrek aan voedsel, 
water en medicijnen en loopt men groot gevaar om ziek te worden en zelfs te overlijden. Bovendien zijn 
er nog dagelijks bombardementen. 
Zes organisaties komen binnen het samenwerkingsverband Dutch Relief Alliance in actie in Jemen. 
Samen met Care, Save the Children, Stichting Vluchteling en War Child, biedt ZOA sinds 2015 
levensreddende hulp op het gebied van voedsel, water, sanitair, hygiëne en onderdak.  
 
 
Maandag 31 dec.: Oudejaarsdag 
 19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   dhr. H.C. Perdok 
 
 
Toelichting  bij de collecte: Voedselbank 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl gaat uit van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Op 
alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers. 
Het doel is (verborgen) armoede in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen 
producten in die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 
100% goed zijn.  Dit en producten die worden ingezameld door andere organisaties, zoals b.v. de 
kerken, worden uitgedeeld aan particulieren, die aan de vastgestelde criteria voldoen. Ook in de maand 
december vinden weer inzamelacties plaats bij meerdere winkels in Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum. Zie de mededelingen in de regionale bladen. 
Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en ze alleen met vrijwilligers werken, is het voor 
hen onmogelijk met gesloten beurs te opereren. Ze proberen deze kosten te dekken via fondsen, 
sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij onze hulp nodig hebben. Daarom 
wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
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Bij de diensten 
 
Op zondag 2 december, ‘s avonds om 19.00 uur, is er weer een Cantatedienst in de Nicolaïkerk. 
Medewerking wordt deze keer verleend door vocaal ensemble ‘Het Hoogeland’, o.l.v. Vincent 
Hensen-Oosterdijk. 
Voorganger in deze dienst is ds. J. van den Berg. 
Op zondag 16 december willen we samen de Maaltijd van de Heer vieren. Ds. J. van den Berg zal in 
deze dienst voorgaan. 
Om 19.00 uur is er in de Tjamsweersterkerk weer de Kerst Sing-in. 
 
Het Kinderkerstfeest (van de Kindernevendienst) is op maandag 24 december (Kerstavond) om 
19.00 uur. 
De leiding van deze viering ligt bij de Kindernevendienst en medewerking wordt o.a. verleend door 
Vincent Hensen-Oosterdijk. 
 
Kerstnachtdiensten in Appingedam op 24 december 
 
Uitgaande van de gezamenlijke kerken Appingedam en Tjamsweer zullen er deze kerstavond net als 
vorig jaar weer twee kerstnachtdiensten  zijn en wel in de Nicolaïkerk en in de Gereformeerde kerk aan 
de Dijkstraat. 
Beide diensten worden gelijktijdig gehouden en zullen  beginnen om 21.30 uur. 
 
In de dienst in de Nicolaïkerk, wat een traditionele dienst zal zijn, zullen voorgaan ds. Johan van den 
Berg en ds. Ineke Wolters. 
Er is in deze dienst medewerking van het vocaal ensemble ,, Het Hoogeland " uit Kantens o.l.v. dirigent 
Vincent Hensen Oosterdijk. 
Vincent zal ook de samenzang begeleiden op het orgel. 
De dienst in de Gereformeerde kerk  zal een meer moderne muzikale dienst zijn met medewerking van 
een band. 
Hierin  zullen voorgaan ds. Liebrecht Hellinga en ds. Jitse van der Wal. 
 
Het thema in beide diensten zal zijn: Komt , verwondert u . 
De beide diensten zullen gezamenlijk worden afgesloten op het kerkplein bij de Nicolaïkerk met 
samenzang en blaasinstrumenten. 
Ook zal er dan nog glühwein en warme chocolademelk zijn. 
Zo hopen we gezamenlijk op weg te gaan naar het grote feest van de geboorte van Jezus. 
En we willen iederéén van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
 

 
        EEN TOP 2000 DIENST VOL PERSOONLIJKE LIEDEREN 
 
Zondag 30 december vieren we opnieuw samen een dienst met muziek uit de 
Top 2000.  
De Top 2000 is het jaarlijkse muzikale feest van Radio 2 tussen Kerst en Oud en 
Nieuw. Een overzicht van de beste nummers, gekozen door de luisteraars van 

Radio 2. Muziek met een verhaal. Liedjes met een boodschap of een herinnering.  
In de Top 2000 kerkdienst laten we nummers uit die mooie lijst horen met een persoonlijk verhaal. Een 
aantal gemeenteleden mocht een Persoonlijke lied uit de Top 2000 doorgeven. Die nummers worden 
op verschillende manieren uitgevoerd, gezongen of zijn te zien op het scherm.  
Daarnaast is er dit jaar een muzikale Bijbelquiz tijdens de dienst. Welk muziekfragment past bij welke 
bijbeltekst.  
De Top 2000 Kerkdienst is zondag 30 december om 09:30 uur. Voorganger is ds. Johan van den Berg.   
 
Op Oudejaarsavond is de gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk, om 19.30 uur. 
Voorganger is dan dhr. H.C. Perdok. 
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Advents- en Kerstproject 
 
Advents- en Kerstproject Kindernevendienst  2018:  
 
Het thema is: “Geloof met me mee!”.  
Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en 
vertrouwen. Over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze roepen ons 
op om met hen mee te geloven. 
Ook wij hoeven ons geloof niet voor onszelf te houden. We mogen geloof met elkaar delen- uitnodigend 
en geïnteresseerd, enthousiastmerend en met belangstelling voor wat een ander gelooft. 
Het Adventsproject van dit jaar heeft een karakter van een reclamecampagne; Geen campagne die 
mensen wil overtuigen van een bepaald ‘gelijk’, maar we willen openhartig delen van wat we geloven en 
waar we op hopen. De verhalen van deze periode roepen ons op om ons geloof uit te spreken en in 
gesprek te gaan met anderen over hun geloof. 
 
Er zijn vijf reclameposters en elke zondag is er een ander personage uit de Bijbel die ons uitnodigt om 
met hen mee te geloven. Ook bij de KND gaan we ermee aan de slag. 
 
Ook zingen we elke zondag het projectlied “Geloof met me mee”, voordat we naar de nevendienst 
gaan. (staat ook in het kerkblad). 
 
Veel plezier! 
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Rooster Kindernevendienst 
 
 
  2 dec. Janneke Weidenaar  
 
  9 dec. Aardina Neumann  
 
16 dec. Esther Jansema 
 
23 dec. Janet Ploegh  
 
25 dec. Jolanda Korblet 
 
30 dec. Anita de Boer 
 
 
 

 
 

Rooster oppasdienst 
 
 
  2 dec. Esther de Boer  
 
  9 dec. Regina Lafeber 
 
16 dec. Kirsten Bosma en Laura Postma 
 
23 dec. Evalien Pentinga 
 
25 dec. Berber Werkman 
 
30 dec. Judith Gootjes en Myrthe Kuizenga 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Lied van de maand december 
 
 
Lied  450   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer, 
 wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
 want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
 zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
  3. Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
 gaat alle redelijk verstand te boven.  Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
 is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 
 
    
 
 

Opbrengst collecten 
 
21 okt. Diaconie        €  177,10 
  Kerk         €  134,80 
  De Paasweide        €    64,00 
    
28 okt.     Diaconie        €  151,20 
  Kerk         €  472,97 
  I.K.E.        €  425,23 
 
  4 nov. Diaconie        €  292,25 
  Kerk         €  238,72 
 
11 nov. Diaconie        €  168,06 
  Kerk         €  132,45 
  Damsterheerd       €    51,50 
 
18 nov. I.K.E.        €  250,38 
  Kerk         €  207,58 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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Collecte IKE-avond op 25 oktober: €  111,00 
 
Zingen naar de zondag op 3 nov.       €  179,87   
 
Opbrengst deeldoosjes: €  55,60 
 
  
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
         
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 

  9 dec. 10.00 uur, drs. R. Stoel, Gieterveen 
  
24 dec.  19.30 uur,  p.w. mw. drs. G. Huis, in de Solwerderkerk  
     m.m.v. de Cantorij van Wagenborgen 
 
25 dec. 10.00 uur, p.w. mw. drs. G. Huis 
 
31 dec. 16.30 uur, p.w. mw. drs. G. Huis, Gedachtenisdienst 
 
      
          
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  2 dec. 11.00 uur,  dhr. H. de Groot  
  
  9 dec. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
16 dec. 11.00 uur,  mw. ds. W. Spoelstra 
       
23 dec. 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
25 dec. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
30 dec. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

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). 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EJZfI9kT&id=31906EC60BD12E9F0B3F48109B60ED6091616156&thid=OIP.EJZfI9kTm477i6k44ll4FQDeEs&q=illustraties+kerken&simid=608005665407240479&selectedIndex=1&qpvt=illustraties+kerken
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
    

    
Omwille van de actualiteit wordt dit verslag nu reeds in het kerkblad geplaatst. 

De kerkenraad heeft het verslag nog niet goed kunnen keuren. Het is dus mogelijk dat er later 
correcties op komen. 

 
VERSLAG  van de kerkenraadsvergadering van maandag 29 oktober 2018 
 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. “Er is 
een jarige in ons midden”, vervolgt ze, “ds. Johan is vandaag 54 jaar geworden”. Natuurlijk wordt hij 
door de vergadering toegezongen. (Later op de avond trakteert hij op heerlijke koeken, gebakken door 
ds. Gerlinde). De voorzitter vervolgt met het lezen van 1 Petrus 2 : 4 – 10. Na een korte meditatie: 
“Levende stenen”, gaat ze voor in gebed.                           
Ook dit keer zijn er (natuurlijk) weer positieve gebeurtenissen uit onze kerkgemeenschap te melden: De 
Joh. de Heerdienst van gisteren, wat een geweldige opkomst! Jammer is het, dat de medewerkers niet 
bedankt werden voor hun medewerking: koor, beamteam, koster, en vele anderen. Ook de predikanten 
hadden hier geen afspraken over gemaakt. Volgend jaar gaat dat beslist beter, belooft ds. Johan. Maar 
gelukkig kwam er een spontaan applaus van de bezoekers. – Dank voor de mensen die zoveel stukken 
geproduceerd en verzonden hebben waarover wij vanavond vergaderen. – De J&O-dienst van 14 
oktober. Vele positieve berichten van jong en oud. Met muziek van eigen PGA  leden! Heel veel dank 
aan Vincent Hensen, die hier erg veel werk voor heeft verzet.  
En dan ook in de kerk een belangrijk item: 
Financiën Kerk: Gertjan Bouwhuis (penningmeester) licht de begroting voor 2019 toe. Er zijn zorgen 
over inkomsten/uitgaven. Gertjan vertelt over de landerijen in kerkbezit. Door het systeem van de 
beklemde meier levert dat nauwelijks geld op. Opgemerkt wordt, dat in de notulen van 24 september 
staat dat er een tekort zou zijn van € 21.000,==, nu blijkt dat het tekort € 30.000,== is. Toch wel een 
behoorlijk fors verschil. Dat komt, licht Gertjan toe, dat de eerste besprekingen over de begroting al van 
voor de vakantieperiode dateren. Later bij het wat verfijnder uitwerken van de cijfers bleek het verschil 
helaas aanzienlijk hoger te zijn. Gertjan en Roelf Kok (voorzitter krm) geven een uitgebreide toelichting 
op de cijfers. Hoe kunnen we bezuinigen, hoe kunnen we meer geld genereren. Door onze “grijze” 
gemeente gaan onze inkomsten (vvb) steeds verder terug. Een aantal leden betaalt nog geen € 240,== 
per jaar. En dat is het bedrag dat door de kerkenraad vastgesteld is als minimale bijdrage per jaar. De 
inkomsten van het kerkblad vertonen een positief saldo, dat komt omdat veel mensen daar een 
vrijwillige werk-bijdrage aan leveren. Een 12-tal oud leden van onze gemeente woont nu buiten de 
gemeente. Zij krijgen op hun verzoek het kerkblad toegezonden. Aan portokosten vraagt dit 
maandelijks € 20,==. Daar tegenover staat de opbrengst van het abonnementsbedrag van € 9,== per 
jaar in geen verhouding. Enkele vragen worden nog door de penningmeester en voorzitter beantwoord. 
Gertjan wil nog graag nadrukkelijk Klaas Brontsema (boekhouder van de kerk) bedanken die hem 
geweldig geholpen heeft bij het samenstellen van zijn eerste begroting voor de kerk. De voorzitter 
bedankt de mensen van het College van Kerkrentmeesters voor het vele werk dat zij verzet hebben en 
voor de uitgebreide toelichting die zij gegeven hebben op de begroting. 
Financiën van de diaconie: Soms laat alle moderne techniek je in de steek, zo ook in eerste instantie 
deze keer. Met alle deskundigheid die we in ons midden hebben, lukt het pas na een tijd om de 
apparatuur in het gareel te dwingen zodat Jan Palsma de begroting voor 2019 aan ons kan 
presenteren. Jan doet dat, zoals gebruikelijk, op deskundige wijze en beantwoordt de vragen die 
gesteld worden. Ook enkele vragen over de collecterooster worden beantwoord. De voorzitter bedankt 
ook Jan Palsma voor de toelichting die hij gaf over de gepresenteerde cijfers.    
Voor ons ligt het preekrooster voor 2019. Dit preekrooster wordt goedgekeurd. Wel wordt gevraagd 
waarom er geen predikanten voorgaan uit de buurt, Spijk, Bierum-Holwierde. De voorzitter zegt, dat ze 
deze wens aan de preekvoorziener zal doorgeven. Ook ruildiensten zijn mogelijk. Als een predikant het 
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in de week voor de zondag erg druk gehad heeft, kan er geruild worden. Dit systeem kennen wij nog 
niet, maar het is natuurlijk mogelijk om er mee te beginnen. Het zal overigens wel zeer zorgvuldig 
bekeken worden. Denk in dit geval toch bijzonder aan onze clusterkerken, wordt opgemerkt.  
Bij de ingekomen stukken zat een verzoek om op zaterdag 1 december de klok om 2 minuten voor 12 te 
luiden. Dit verzoek komt van Greenpeace. Veel “groene kerken” doen mee, maar ook veel andere 
kerken zullen meedoen. Het luiden van de “noodklok” vindt plaats aan de vooravond van de 
Internationale Klimaatconferentie in Polen. Besloten wordt om aan deze actie mee te doen. De diaconie 
zal e.e.a. regelen en er bekendheid aan geven. 
Onze kerk is mede uitgekozen om mee te doen aan een vitaliteitsscan. 
In de vorige kerkenraadsvergadering is hier al over gesproken. Een 30-tal kerken, verdeeld over heel 
Nederland, kunnen aan dit pilot onderzoek van de PThU o.l.v. Dr. Marten van der Meulen meedoen. 
Onze kerk “viel in de prijzen”. Bartjan Pennink is bereid gevonden om de coördinatie op zich te nemen 
voor dit onderzoek Er zullen de nodige vrijwilligers bij gezocht worden.  
De mededelingen vanuit de geledingen: 
Vanuit de kerkrentmeesters wordt gemeld: In mei van dit jaar is de nieuwe kerkorde in werking 
getreden. Onze Plaatselijke Regeling zal hierop aangepast worden. Johan Scholtanus zal dit voor zijn 
rekening nemen. In onze PR staat, dat de ambtsdragers nu nog een termijn hebben van 2 x 4 jaar. In de 
PR zal opgenomen worden dat dit 3 x 4 jaar mág worden. – Met de burgerlijke gemeente is overleg 
gaande over verschillende punten. De gemeente wil dit allemaal eerst juridisch bekijken. – Er is nu 
officieel bezwaar aangetekend bij de arbiter aardbevingsschade over het besluit van de NAM om niet 
voor de schade in de kerk te willen betalen. Volgens de NAM komen de scheuren niet door de 
gaswinning.  – Het komt voor dat mensen die als nieuw lid binnenkomen geen bezoek van de kerk 
ontvangen. Er wordt bekeken hoe dit mogelijk is. 
Lang wordt gesproken over het beleidsplan 2018-2022 van het College van Kerkrentmeesters. Er wordt 
gevraagd waarom het beleidsplan niet behandeld wordt. De voorzitter zegt, dat het moderamen nog te 
weinig tijd heeft gehad om het uitvoerig te behandelen en zou dit wel graag eerst willen doen. Vanuit de 
vergadering wordt opgemerkt dat alle beleidsplannen weer eens tegen het licht gehouden zouden 
moeten worden, zeker ook het beleidsplan van de kerk. Jaarlijks zou dit toch eigenlijk moeten 
gebeuren. Afgesproken wordt om dit punt in januari op de agenda te plaatsen. Het CKRM heeft 
vastgesteld, dat een behoorlijk aantal leden heel weinig of zelfs niets aan VVB bijdraagt. Een redelijk 
groot leden betaalt al een jaar of vijf niets. De vraag wordt gesteld of de kerkenraad erachter staat dat 
hier uitgebreid aandacht aan besteed zal worden. Ja, daar kan de kkr achter staan. Maar vanuit het 
pastoraat wordt opgemerkt, dat bij hun bezoeken aan de leden niet door hun over geld gepraat zal 
worden, tenzij het toevallig genoemd wordt. De leden van het KRM horen nogal eens als ze aan de deur 
komen: Wij zien nooit een wijkouderling. Dat is wel een punt dat zeker aandacht vraagt. Afgesproken 
wordt, dat aan deze niet betalende leden extra aandacht besteed zal worden. Er zal een brief naar deze 
leden gezonden worden. Een brief overigens die uiterst zorgvuldig samengesteld zal worden. 
Kerkrentmeesters, het pastoraat en zeker ook de predikanten zullen dat gezamenlijk gaan doen. 
Privacy speelt hierin ook een zeer belangrijke rol. Voorgesteld wordt om deze brief pas na de Actie 
Kerkbalans te versturen, in maart bijvoorbeeld. Je geeft dan de mensen in ieder geval nog de 
gelegenheid om zelf te reageren. In de kerk is iedereen hartelijk welkom, maar waarom blijft een 
gedeelte van de leden toch aan de zijlijn staan. Een punt van aandacht. - Verder deelt het CKRM nog 
mee, dat men, gezien de lage rentestand wat meer neutraal te willen gaan beleggen, uiteraard niet 
onverantwoord, maar toch, iéts meer risico. Prima, vindt de kerkenraad, maar wel verantwoord in die 
zin: Niet beleggen in bedrijven met kinderarbeid, slavernij, wapenhandel, slechte textielbedrijven, 
bierbrouwerijen e.d.…hoewel, over bierbrouwerijen wordt met een twinkeling in de ogen, iets minder 
moeilijk gedacht…Maar serieus, het CKRM zal zeker rekening houden met verantwoorde beleggingen, 
zoals bij een – groene – kerk past.  
Vanuit de diaconie wordt meegedeeld dat bij een kerklid thuis in zeer kleine kring het Avondmaal 
gevierd is. In de diaconie is hierover gesproken en de diakenen willen hieraan wel medewerking 
verlenen. Anja Venhuizen (vz pastoraat) zal dit punt in de vergadering van het pastoraat naar voren 
brengen of ook de ouderlingen hieraan mee willen werken. –  In december zal een voedselbankactie 
gehouden worden. – Gospelgroep ”Simi Jadech” viert op 10/11 november het 25-jarig bestaan. Voor 
deze gebeurtenis stelt het koor op beide dagen respectievelijk 40 en 60 kaarten beschikbaar voor 
mensen die wel graag willen komen, maar daarvoor niet het geld hebben. Een geweldig goed initiatief! 
Pastoraat: Vorig jaar waren de nieuw-ingekomen leden uitgenodigd om uitgebreid de kerk te komen 
bezichtigen. Er waren toen te weinig aanmeldingen. Nu waren er 12 aanmeldingen. De kennismaking 
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met elkaar en de bezichtiging is gehouden op zaterdag 3 november. Erik Ritzema verzorgde de (rond) 
leiding. 
Predikanten: Ds. Gerlinde heeft een mooie doopdienst gehad en ook de J&O-dienst is heel mooi 
geweest. - Zij mist een lijst van leden van de kerk met namen-adressen en heel belangrijk 
telefoonnummers!! Dit is erg lastig voor het maken van afspraken. In haar vorige gemeente had zij zo’n 
lijst. Wij hebben dat niet. Misschien dat het mogelijk is om deze gegevens bij de contactpersonen te 
krijgen. Een oproep voor opgave in het kerkblad is mogelijk ook een idee. De voorzitter vraagt ons 
predikantenechtpaar, dominees Gerlinde en Johan, hoe het in Appingedam bevalt: “Heel goed”, komt 
als antwoord, tot genoegen van de vergadering.  
Vorming en Toerusting: De activiteiten zijn enthousiast van start gegaan. Een activiteit moest zelfs 
opgesplitst worden in twee groepen om dat er erg veel belangstelling voor was. 
  
Aan het eind van de vergadering zingen met elkaar Lied 723: “Waar God de Heer zijn schreden zet” 
(Hervormingslied). Omdat het woensdag a.s. 501 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn 95 stellingen 
aan de slotkapel van Wittenberg nagelde. 
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                    R. van der Ploeg, scriba 
 
 

 

Uit het Pastoraat 
 
Wijkmiddag voor wijk 5 en 6 
 
Op woensdag 30 januari organiseren wij een gezellige wijkmiddag/nieuwjaarsvisite voor de wijken 5 en 
6 in de Franse school. 
Om ong. 16.00 uur verwachten wij u met koffie, thee en iets lekkers. 
Eind 2017 is Geert Middelkamp met enkele vrijwilligers naar Malawi geweest. Hij neemt ons mee op 
reis hier naartoe.  
We sluiten af met een gezamenlijke snertmaaltijd. Zo rond 19.00 / 19.30 keren we huiswaarts.  
We hopen op een goede opkomst en kijken uit naar uw aanwezigheid. 
Voor opgave en evt. vervoer kunt u de strook invullen onderaan deze brief. Deze strook wordt door uw 
contactpersoon weer bij u opgehaald. 
 
Namens de wijkteams 
Cathrien van Ramshorst tel. 624771 
Anja Venhuizen tel. 624343 
Henk en Ineke Emmelkamp tel. 628563 
 
 
***************************************************************************************************************** 
 
 
Ik kom wel/niet naar de wijkmiddag. 
 
Ik heb wel/geen vervoer nodig. 
 
 
 
***************************************************************************************************************** 
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Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem uitgekozen 
lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, Opwekking en alle andere 
bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook samen 
zingen. 
Op 18 november konden we horen wat het Persoonlijk Lied van mw. G. Burgstra-Mulder is.  In 
december zal dhr. Bartjan Pennink over zijn Persoonlijk Lied vertellen. Dat gebeurt op  
23 december. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u dan aan 
bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.  
 

 

Van de Cantorij 
  
 
U weet het vast nog wel: Tijdens de 40-dagentijd, afgelopen voorjaar, heeft de Cantorij met hulp van 
een aantal zangers die speciaal aan dit project meededen, het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’…. 
uitgevoerd. 
Hier zijn heel veel positieve reacties op gekomen.  
Zoveel zelfs, dat de Cantorij van plan is in 2019 het Pinksteroratorium ‘Aanwezig’ uit te voeren. Dit 
zal gebeuren op Pinksterzondag in de morgendienst. 
 
Ook deze keer willen we vragen:    Wilt u ook meedoen? 
 
U bent van harte welkom op onze repetitie-avond, donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de Franse 
School (boven). 
We beginnen direct in januari, na de kerstvakantie, op donderdag 10 januari 2019. 
 
Meer inlichtingen kunt u krijgen bij Vincent Hensen-Oosterdijk, onze cantor-organist, 
tel. 06-21406271. E-mail: hensenv@gmail.com of bij Didy de Vries, tel. 623385, e-mail: 
dvries@home.nl of bij Gea kolk, tel. 623313, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
 
Ook bij hen kunt u zich opgeven om mee te doen. 
 
Graag tot ziens in januari !! 
 
Namens de Cantorij, 
Gea Kolk.     
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Uit onze gemeente 
 
Groeten uit de pastorie 
“Zijn jullie al gewend?” Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Enerzijds wel. Het voelt steeds 
vertrouwder om hier te wonen, bijvoorbeeld. De pastorie wordt steeds meer ‘ons huis’, de straten en 
winkels worden bekender, en bij steeds meer gezichten leren we de naam kennen. Anderzijds is er ook 
nog heel veel nieuw, onwennig, nog te ontdekken. Nog heel veel namen, mensen achter die namen, 
waar al deze mensen wonen, wat ze geloven etc.  
Wittebroodsweken duren maar zes weken. Die hebben we er allang op zitten. Bij premiers en 
presidenten wordt na de eerste 100 dagen al een balans opgemaakt. Die mijlpaal zijn wij 12 november 
gepasseerd. Zelf kunnen we van deze eerste tijd zeggen: het gaat goed. We krijgen een steeds 
duidelijker beeld van de Protestantse Gemeente Appingedam en haar omgeving. We hebben graag 
ons aandeel in het reilen en zeilen van deze gemeente. 
Met Sinterklaas, Advent, Kerst en Oud & Nieuw komt er een drukke tijd aan, voor kinderen op school en 
hun leerkrachten, voor iedereen die in de organisatie zit van kerstvieringen etc., voor iedereen die 
gezegend is met (veel) familie om de feestdagen mee door te brengen.  
Voor sommigen is het juist een (te) stille tijd. Omdat er een lege plek aan tafel is, of omdat een dierbare 
wegblijft. Laten we de vreugde én het verdriet met elkaar delen. Zodat we met elkaar verbonden zijn als 
broers en zussen in het geloof. 
Een hartelijke groet, 
dss. Johan & Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
Nieuw werkmailadres ds. Gerlinde van den Berg 
Mijn standaard mailadres g_vandenbergdehaan@ heeft nogal wat problemen opgeleverd. Bij het 
afdrukken in kerkblad en zondagsbrief viel het lage streepje _ weg, doordat mailadressen met 
onderstreping worden afgedrukt. Om verdere verwarring te voorkomen is er een nieuw e-mailadres 
aangemaakt, speciaal voor mijn kerkenwerkzaken: dsgvandenberg@solcon.nl. 
Het is bijna hetzelfde als dat van ds. Johan, maar dan met een g in plaats van een j.  
Graag dus vanaf nu alle e-mails aan mij adresseren met dsgvandenberg@solcon.nl 
Met hartelijke groet, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
Aanstelling geestelijk verzorgers aardbevingsgebied 
Met ingang van 1 december zijn  Melissa Dales en Jitse van der Wal werkzaam als Geestelijk 
Verzorgers in het aardbevingsgebied. Zij zijn aangesteld door een projectgroep waarin diverse 
organisaties samenwerken, waaronder het oecumenisch Platform Kerk & Aardbeving, het Bisdom 
Groningen en de Provinciale Raad van Kerken.    
De Geestelijk Verzorgers zijn beschikbaar voor iedereen die een beroep op hen doet, ongeacht 
levensbeschouwing. Zij werken onafhankelijk van instanties en zijn er voor de mensen in nood. 
Dankzij landelijke fondsen kunnen de geestelijk verzorgers nu al van start gaan. De bedoeling is dat 
hun werk de komende jaren wordt uitgebreid en wordt ondergebracht in een zelfstandige 
inter-levensbeschouwelijke stichting. 
De projectgroep vraagt uw en onze voorbede voor dit belangrijke werk en hoopt dat ook de PGA en 
haar leden het werk van de Geestelijke Verzorging in het aardbevingsgebied willen ondersteunen en 
bekendmaken. 
Voor meer informatie kan men contact opnemen met Gerard Agterkamp, coördinator Solidair 
Groningen Drenthe, info@solidairgroningendrenthe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@solidairgroningendrenthe.nl
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Activiteiten Protestantse Gemeente 
 
De volgende Zondagse Lunch is op 2 december 
Opgave bij: Janneke Pennink, 623813 e-mail, janneke@pennink.nl en Marieke de Vries, 626927 
e-mail, marieke.dijkman@hotmail.com 
 
2e KERSTDAG  
Vanaf 11.00 uur koffie/thee met wat lekkers en daarna met zijn allen gourmetten. 
De kosten zijn 6 euro p.p. incl. consumptie 
Opgave zie hierboven  
 
Noteer alvast voor in het nieuwe jaar:  
Zaterdag 26 januari Stamppotten buffet 
 
Zondagse Lunch: 6 januari;  3 maart;      7 april 
 
Deze activiteiten worden gehouden in de Franse School. 
Graag zien we u/jullie bij één van deze activiteiten! 
 
Hartelijke groet, de Activiteitengroep Protestante Gemeente 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand oktober bedraagt € 153,80. 
Iedereen weer hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
  
          
  
 
 

Actie Voedselbank:  ‘Werp een blik in de kerk’  
 
Ook dit jaar gaan wij als Protestantse Gemeente Appingedam weer een inzamelingsactie houden voor 
de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. 
De voedselbank voorziet ongeveer 150 huishoudens in Appingedam, Delfzijl en Loppersum wekelijks 
van een zo verantwoord mogelijk voedselpakket. 
Deze pakketten zijn bedoeld voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel moeilijk kunnen 
rondkomen. 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl kan bestaan door subsidies en giften van bedrijven, particulieren 
en kerken. Helpt u ook mee ? 
Hoe ? 
Op de zondagen 9 en 16 december zal in onze kerk weer de “blikvanger” worden neergezet. Wij vragen 
u hierin blikken conserven en soep te doen, maar ook ander houdbaar voedsel zoals rijst en pasta is 
van harte welkom.  
Hulp ! 
In december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl ook zelf weer haar jaarlijkse 
inzamelingsactie in diverse supermarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. In de 
gemeente Delfzijl en de gemeente Loppersum gebeurt dat op 14 en 15 december en in Appingedam op 
7 en 8 december. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het uitdelen van 
flyers en het in ontvangst nemen van de geschonken voedselproducten. Er wordt een schema gemaakt 
met blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te laten worden.  U kunt zich 
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aanmelden via het emailadres:  info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl, of telefonisch op de 
vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 06- 83897365. 
 
Koffie 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt behalve goederen ook nog Douwe 
Egberts-waardepunten. Ook hiervoor wordt uw hulp gevraagd.  
Douwe Egberts heeft namelijk besloten de waardepunten om te zetten in pakken koffie om de 
voedselpakketten mee aan te kunnen vullen. 
Normaal gesproken komt het weinig voor dat er koffie in een pakket kan worden meegegeven dus dit is 
een unieke gelegenheid die ongetwijfeld zeer gewaardeerd zal worden. 
Heeft u waardepunten in uw bezit, dan vragen wij u ze te doneren aan de Voedselbank en ze (bij 
voorkeur geteld) af te geven voor 31 december 2018. 
Het adres is Europaweg 60 in Delfzijl. U kunt de punten ook per post versturen naar Voedselbank 
Appingedam-Delfzijl, Postbus 248, 9930 AE Delfzijl. Ook mag u de punten inleveren tijdens de actie in 
de Nicolaïkerk op 9 en 16 december. Voor meer informatie kunt u bellen op de vrijdagmorgen tussen 
9.30 uur en 12.00 uur met het al eerder genoemde telefoonnummer, maar u kunt ook een bericht sturen 
naar info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl 
 
Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Diaconie PG Appingedam 
 
 

Kerstmiddag 
 
De commissie Kerst- en Paasmiddagen van de Prot. Gemeente Appingedam nodigt u hierbij 
van harte uit voor de Kerstmiddag, die gehouden zal worden op dinsdag  
18 december a.s. in de Franse School. 
Deze middag begint om 14.30 uur (half drie) en zal zoals ieder jaar worden afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 
De sluiting is om ongeveer 17.30 uur (half zes). 
 
Aan deze middag werken o.a. mee: de dames van de Commissie Kerst- en Paasmiddagen; 
         Jaap Weima, organist; 
         één van de voorgangers. 
Er is een liturgie en we zullen samen veel bekende kerstliederen zingen. 
 
U bent allen van harte welkom, maar i.v.m. de hoeveelheid brood die gekocht moet worden, willen we 
graag dat u zich opgeeft. 
Dat kan  bij mw. J. Blok-Alserda, Kruizemuntlaan 4, tel. 622306. 
U kunt ook bij haar aangeven of u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden. Ook voor nadere 
inlichtingen kunt u haar bellen. 
Ook kunt u zich aanmelden via onderstaande strook, die u aan uw contactpersoon kunt meegeven of in 
de kerk in de collectezak kunt deponeren. 
 
 
Naam:  ………………………………. 
 
Adres:  ………………………………. 
 
Ik / Wij kom / komen op de Kerstmiddag op 18 december in de Franse School 
 
Ik / Wij wil / willen graag gehaald en weer thuisgebracht worden. 
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Kerstwandeling Tjamsweer 
 
Kerstwandeling 
Op vrijdag 21 december organiseren we weer een Kerstwandeling: een wandeltocht op Lutje 
Tjamsweer, langs o.a. verhalen van het Kerstevangelie. De voorbereidingen voor de komende 
editie zijn inmiddels in volle gang, met een iets andere invulling dan u eerder heeft kunnen 
meemaken.  
 
De start is om 19:00 uur in de kerk, waar de Wijzen ons hun verhaal zullen vertellen, naar een 
hoorspel van Godfried Bomans.  
 
Daarna wordt er gewandeld; past u dus uw kleding en schoeisel aan aan de omstandigheden.  
Langs de route kunnen we luisteren naar de bijzondere klanken van de Midwinterhoorns en de 
daarbij behorende verhalen, vertolkt door (een delegatie van) de ‘Giezelbaargbloazers’ uit 
Veele.  
In de stal kunnen we Maria en Jozef vinden met het kindje en zullen ook zij ons hun verhaal 
vertellen.  
 
Voor de inwendige mens is er een warme traktatie en de toegang is gratis; een gift is uiteraard 
van harte welkom.  
 
N.B.: Anders dan andere jaren is opgave noodzakelijk; we hanteren deze keer een maximum 
aantal bezoekers. Opgave is mogelijk via het e-mailadres 
kerstwandeling.tjamsweer@gmail.com , vóór 15 december 2018. 
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Passage 
 
De laatste ontmoetingsavond van dit  
jaar 2018 wordt gehouden op 
woensdag 19 december a.s.  
in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
We houden deze keer onze Kerstontmoetingsavond,  
met een Kerst liturgie en m.m.v. het trio van K. Pilon 
worden de traditionele kerstliederen gezongen. 
 
Aanvang: 19.45 uur        
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
 

 

Werkgroep Armenië 
 
Oliebollen en kniepertjes actie voor Armenië: 
 
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons zouden willen helpen met het bakken van de kniepertjes/ 
nieuwjaars rolletjes voor het bijenproject in Armenië .  
Kunt u niet helpen maar heeft u wel een kniepertjes ijzer voor ons te leen dan zijn we daar ook heel blij 
mee.  
We gaan gezellig met elkaar  bakken op vrijdag 28 december op de boerderij van de fam. Van 
Ramshorst.  
U kunt zich opgeven bij Maaike van Ramshorst. Tel.nr. 06- 29 89 05 69 of per mail : 
maaike_0503@hotmail.com 
 
Alvast hartelijk bedankt.  
Anja Kampinga 
 

Woef 
 
Woef, 
De afgelopen maand is er weer 600 kg doppen weggebracht naar de opslag. Dat waren er weer een 
partijen zakken vol doppen. Een hele  aanhangwagen vol. 
Heerlijk. 
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. 
Wist u trouwens dat wij ook als buddyhond worden getraind en ingezet bij b.v. mensen met een 
angstsyndroom, bij PTSS en bij kinderen met leesstoornissen.  
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. 
Er is trouwens een heel leuk boekje verschenen in volle kleuren over het wel en wee van de doppen. 
Het heet “doppenliefde”. 
Het geeft een kijkje achter de schermen van de inzameling en de uiteindelijke gebruiker. 
Een leuk boekje voor als cadeau in de zak van Sint of onder de Kerstboom. En voor de prijs hoeft u het 
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niet te laten: € 5,00. En dat gaat helemaal naar de stichting, dank zij onze gulle sponsors. 
Te verkrijgen bij de Fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28. 
 
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. 
 

 

Jong en Ouddienst 
 
Jong & Ouddienst 13 januari 2019 met NGB OHVZ ! 
 
Het nieuwe jaar staat voor de deur en als we de drempel over zijn is er al binnen twee weken de 
volgende Jong & Ouddienst. Het thema van de dienst zal zijn: “Een frisse start”. 
We hopen opnieuw te mogen profiteren en genieten van de muzikale ondersteuning van onze Nicolaï 
Gelegenheidsband Op Hoop Van Zegen. Als er nog muzikanten in de gemeente zijn die graag mee 
zouden spelen en nog niet zijn benaderd: neem contact op met ds. Johan van den Berg 
(dsjvandenberg@solcon.nl / tel. 788702). 
 
Na de dienst is er natuurlijk voor iedereen limonade, thee en koffie met iets lekkers. 
 
Goede kerstdagen, een fijne jaarwisseling en tot 13 januari! 
De Jeugddienstcommissie 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Diaconie 
 
In december wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter          

     e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in 
aanmerking komen voor het boeket 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: annemariepostma@ziggo.nl   tel: 624910 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
mailto:vegter.th@gmail.com


 

 
- 26 - 

Zendingswerkgroep ( Goede Doelen Markt) 
 
Onze Goede Doelen Markt van 24 oktober j.l. is mede door uw 
aanwezigheid en de gulle gevers van waardebonnen, cadeautjes  
voor de verloting, boeken, puzzels, etc., een succes geworden. 

Hartelijk dank hiervoor. 
 
Onderstaande instanties hebben een donatie  mogen ontvangen: 

 De Zijlen    € 100,00 

 Hospice “De Schutse”   -  200.00 

 Voedselbank App’dam-Delfzijl -  200.00 

 Stichting “Noaberschap”  -  200.00 

 Edukans    -  100.00 

 Kika     -  100.00 

 “De Geluksteen” (fam.Boekweg) -  200.00 

 Roemenië (fam.Bok)   -  100.00 
 
In het kerkblad van maart 2019 komen we bij u terug met mededelingen voor onze (voorjaars)markt in 
april. U mag uiteraard de komende maanden uw overtollige boeken, puzzels en cadeautjes voor de 
verloting, wel voor ons bewaren ! 
 
Namens de werkgroep, wensen wij u: Goede Feestdagen en een  Voorspoedig 2019.                                                            
Aaf Hut-Klungel,        tel.: 629059 
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219 
 
 
Nieuwe rekeningnummers diaconie Protestantse Gemeente Appingedam 
 
Per 1 november a.s. werden de rekeningnummers van de betaalrekening van de diaconie gewijzigd. De 
nieuwe rekeningnummers van de diaconie zijn: 
 
NL93RABO0373701357 dit is de algemene rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente 
Appingedam. 

 
NL49RABO0373701373 dit is de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam 
inzake Missionair Aandeel. 

 
 
Begroting 2019: 
Op de volgende bladzijde staan de begroting en de balans van de diaconie 
vermeld. Deze zijn besproken en beoordeeld in de diaconievergadering van 
1 oktober 2018 en tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 oktober 2018. 
De volledige begroting ligt bij de penningmeester van de diaconie ter inzage. 
Deze kunt u inzien, op afspraak, in de week van 3 t/m 7 december 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 Xi Jinping  
The State Council General Office 

2 Fuyoujie, Xichengqu, Beijing Shi 100017 
People's Republic of China  
E-mail: english@mail.gov.cn 

Copy to: 
Embassy of China  H.E. Mr. Wu Ken 
Willem Lodewijklaan 10 
2517 JT Den Haag 
E-mail: chinaemb_nl@mfa.gov.cn 

 
Appingedam, 2 december 2018 
 
Geachte president, 
 
We schrijven u om onze zorgen te uiten over berichten van mensenrechtenschendingen in de 
autonome regio Xinjiang Uighur. Oejgoeren, Kazachen en andere overwegend islamitische mensen in 
de XUAR worden willekeurig gedetineerd in faciliteiten voor 'transformatie door middel van educatie' in 
de naam van 'de-extremificatie'. Er zijn geloofwaardige berichten dat deze faciliteiten worden gebruikt 
om mensen te dwingen hun religieuze overtuigingen en aspecten van hun culturele identiteit te 
verwerpen en hun politieke loyaliteit aan de staat en de communistische partij van China te bewijzen. 
 
We dringen er bij u op aan om geloofwaardige antwoorden te geven over wat er in de XUAR gebeurt. 
En, in overeenstemming met de verplichtingen van China krachtens het internationale recht, om alle 
willekeurige detentie te beëindigen en onmiddellijk alle personen vrij te geven die worden 
vastgehouden in "de-extremification", 'transformatie door middel van educatie' of andere faciliteiten in 
de XUAR tenzij zij beschuldigd zijn van een internationaal erkende overtreding. 
 
Wij danken u voor uw aandacht en tijd. We kijken uit naar uw antwoord. 
 
Hoogachtend,  Protestantse Gemeente Appingedam 

 
 

Schrijfactie China: sluit de heropvoedingskampen in Xinjiang 
 
Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio Xinjiang, maar ze    
wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota’s vader ging naar China voor  
een doktersbezoek en kwam niet meer terug.  
Maanden later hoorde Bota dat hij, net als veel andere Kazachen en 
Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was gestuurd.  
Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet gesproken. 
In de brief van december roepen we de Chinese autoriteiten op te stoppen met de onderdrukking van 
etnische minderheden in de regio Xinjiang én om opheldering te geven over het lot van de naar 
schatting één miljoen mensen die opgesloten zitten in heropvoedingskampen. 
De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamitische minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal 
zijn aan de Chinese staat en de communistische partij. In de heropvoedingskampen worden ze daarom 
gedwongen om hun geloof en culturele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en hebben 
geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak maanden vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de 
kampen, onder meer door zelfmoord. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
Hieronder ziet u de begroting voor het jaar 2019 van het College van Kerkrentmeesters 
Na de voorlopige vaststelling in de kerkenraadsvergadering van 29 oktober 2018 publiceert het 
College van Kerkrentmeesters hierbij de begroting voor 2019 van de Protestantse Gemeente 
Appingedam. De volledige begroting ligt gedurende de periode van 3 tot en met 11 december 
ter inzage. Om de begroting in te zien of voor nadere inlichtingen erover kunt u telefonisch een 
afspraak maken met de penningmeester, dhr. Gertjan Bouwhuis, 0596-627082. 
 
 
 
. 
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I.K.E.  ontmoetingsavond 
 
I.K.E.     Uitnodiging    I.K.E. 
 
 
Evenals voorgaande jaren, hopen we ook dit jaar weer samen Kerstfeest te vieren. 
 
Als U belangstelling hebt, bent U weer VAN HARTE WELKOM  op 
           Donderdag 20 december 2018 in de Franse School. 
           Aanvang: 19.30 uur. 
 
Aan deze avond werken mee: 
           Ds. G.J.Gardenier,  Bijbellezing en meditatie 
           Chr. Gemengd Koor Wagenborgen  o.l.v. Mevr. H. Huizinga. 
           Organist:  dhr. J. Weima. 
Verder zingen we natuurlijk samen bekende kerstliederen. 
 
We zien U graag op die avond! 
 
Vervoersproblemen?  
Even een telefoontje naar dhr. H. Perdok  tel. 623256 en alles wordt geregeld. 
 
Hartelijke groeten,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
Annie Blaak-Hidding.      
 
 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda december 2018 
 
Club groep 5 t/m 8 

Gourmetten: donderdag 13 december 18.45-20.00 uur. Uitnodiging volgt via de 

mail.  

 

T-café: 

Vrijdag 7 december 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 14 december 19.00-20.30 uur: groep 8 

Vrijdag 21 december 19.00-20.30 uur: brugklas  

Vrijdag 11 januari 19.00-20.30 uur: klas 2 
 

Factor 12+ 

Datum nog niet bekend. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd.  

 

Factor Lidy en Irene 

Eerst volgende factor is op 20 januari 
 

12 + 

Zondag 9 december, tijdens de kerkdienst 
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Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 
In het vorige kerkblad las u over diverse initiatieven vanuit de kerkenraad en de diaconie rondom het 
thema duurzaamheid en het vormen van de werkgroep Groene Nicolaïkerk. Vanaf november zijn wij 
begonnen en werken aan het motto: “Groen geloven; warm van binnen en groen van buiten!”. Wie wij 
zijn? Kerkleden net als u: Henk en Ineke Emmelkamp, Lies de Boer, Gerben van Dijk, Bartjan Pennink 
en Maarten Vieveen.  
 
Met enige regelmaat gaan wij u informeren over initiatieven van gemeenteleden en onszelf waarbij het 
zorgzaam omgaan met de schepping centraal staat; dus hoe we spaarzaam kunnen omspringen met 
middelen (spullen en energie) waarbij we aandacht willen hebben voor elkaar. U kunt het zo gek niet 
bedenken of wij horen graag van uw ideeën en initiatieven (!) – van kledingruilbeurs tot 
informatieavond, van energy-challenge tot kerkdienst. 
 
Zaterdag 1 december 2018 vindt onze eerste activiteit plaats. In navolging van een oproep van 
Greenpeace zal ook de PGA deelnemen aan de landelijke actie om de noodklok te luiden voor het 
milieu: het is 2 voor 12! Tussen 2 voor 12 en 12 uur laten wij de klokken luiden, en niet zomaar want 
Adolph Rots zal het themanummer The Final Countdown van Europe op het carillon spelen. 
 
Spreek ons vooral aan als u meer wilt weten, dat kan ook via de e-mail (m.vieveen@gmail.com). 
 
U hoort van ons en wij horen graag van u! 

 

 

   
 

Nieuws van het Nederlands Bijbelgenoodschap 
 
Aanstekelijk.  Online adventsleesplan  Aanstekelijk. 
 
Jezus kwam op aarde om licht te verspreiden. Zijn woorden en daden werkten aanstekelijk! 
Het zette mensen in beweging, een beweging van licht, liefde en vrede. 
Ook wij mogen Jezus navolgen en licht ontsteken op donkere plekken. 
 
In dit Bijbelleesplan word je uitgedaagd om na te denken over de betekenis van dat licht en om zelf licht 
te verspreiden. 
Van de eerste adventszondag tot Kerst krijg je elke dag een bijbeltekst toegestuurd. 
Bij die Bijbeltekst staat een korte uitleg en een vraag om over na te denken of om mee aan de slag te 
gaan. Telkens staat het thema “licht” centraal. 
Word u (jij) ook een lichtbrenger? 
 
Meld u aan op de site van het Nederlands Bijbel Genoodschap.nl 
 
Namens het NBG, afd. Appingedam, Henk Perdok 
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Struikelstenen Appingedam 
 
U/je weet er vast al van, door de berichten in o.a. de Eemsbode: op 9 okt. j.l. zijn in Appingedam de 
eerste zgn. struikelstenen gelegd in Appingedam. Stenen, niet om over te struikelen, maar om even bij 
stil te staan. Voor de Joodse inwoners van Appingedam die op die betreffende plek hebben gewoond. 
De 76 (van het totaal van 80) Joodse inwoners die de oorlog niet overleefden. Die door de nazi’s 
gedeporteerd en vermoord werden, en geen graf hebben.  
In heel Europa liggen inmiddels al vele van zulke stenen: 10x10 cm, met bovenop een naamplaatje van 
messing. Gemaakt, en persoonlijk gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (die ze 
Stolpersteine noemde; stolpern- verwant, denk ik, met het Groningse ‘strompelen’ voor struikelen).  
Ik vertelde laatst in de Paasweide al dat ik bij de hier gelegde stenen, en ook bij enkele die ik in 
Amsterdam tegenkwam, stil heb gestaan en dat ik dat indrukwekkend vond. Ik vind het dan ook een 
goed initiatief, waar ik op deze manier graag aandacht en ondersteuning voor vraag.  
Natuurlijk hebben we hier in Appingedam ook al het monument voor de synagoge om bij stil te staan, de 
namen en leeftijden te lezen, maar deze struikelstenen vind ik daarop een heel goede aanvulling. 
De stichting struikelstenen Appingedam (met als voorzitter onze oud-burgemeester Rika Pot) bereidt 
momenteel het leggen van de volgende 22 stenen voor. Hier is uiteraard geld voor nodig. Voor de 
stenen en alles wat bij het plaatsen en het vervaardigen van informatie komt kijken. Maar ook b.v. voor 
het ontwikkelen van lesmateriaal voor scholen. Wie meer wil weten en dit op een computer kan (laten) 
opzoeken, kijk op: 
www.struikelstenenappingedam.nl     Ook op facebook is informatie te vinden. (vergelijkbaar, neem ik 
aan, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee).  
 
Bijdragen, groot of klein (en alles daar tussenin!), zijn van harte welkom op nummer  
NL60 SNSB 070 577 1466 t.n.v. St. Struikelstenen Appingedam.  
 
En dan nog dit: ik kreeg het verzoek om uit te kijken naar mensen (van ruim boven de tachtig…) die de 
vermoorde Joodse inwoners van Appingedam nog zelf gekend hebben. Over de zestien inwoners voor 
wie al een steen gelegd is, is een informatieboekje geschreven (o.a. te koop bij de Readshop en ons 
Stadsmuseum). Dat wil men nu voor deze groep van 22 mensen ook doen. Het gaat dan om:  
 
Samuel, Reina, Saartje en David Salomon Creveld  (Solwerderstraat 24) 
Andries, Johanna en Raphaël Hart  (Bolwerk 22)  
Eliëzer, Rozetta, David en Sara Kroon en David Levitus  (Kniestraat 7)  
Izaak en Elisabeth Kroon  (Cornelis Albertsstraat 5) 
Joseph, Rosaline en Izaak David Kroon (Dijkstraat 25)  
Mannes en Rachel Kroon  (Koningstraat 19) 
Samuel, Henni Irma en Jozeph Kroon  (Koningstraat 20) 
 
Als u iets over hen zou kunnen vertellen, neem dan contact op met de secretaresse van de stichting: 
Mw. Y.M. Quispel, Mello Coendersbuurt 25 
9948 PM Termunterzijl. tel. (0596) 601805 
e-mail: info@struikelstenenappingedam.nl  
 
U mag ook eerst met mij contact opnemen.   
Hanneke Doekes    
 
 

                                            
 

http://www.struikelstenenappingedam.nl/
mailto:info@struikelstenenappingedam.nl
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Concerten 
 
Op zaterdag 15 december geeft het   
 
 Luthers Bach Ensemble 
 
uit Groningen een Kerstconcert in de Nicolaïkerk  
    

Aanvang: 20.00 uur.  
Uitgevoerd worden: 
 
Antonio Vivaldi -     Gloria in D RV 589 
J.S. Bach -  cantate schwingt freudig euch empor BWV 36 
Weihnachtsliederen van o.a. Praetorius, Buxtehude, Hassler 
 
Uitvoerenden: 
 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. 
Tymen Jan Bronda 
 
Sara Jäggi  - sopraan   
Robert Kuizenga  - altus  
Johannes Weiss  - tenor   
Harry van der Kamp - bas 
 
Entrée: Appingedam  € 25,00     en  € 22,00 voor vrienden van het LBE 
 
Voorverkoop: 
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53;  
Boekhandel Daan Nijman Roden, Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG   
 
Cigo, Overdiep 4 Appingedam 

TICKETSHOP U kunt hier uw kaarten reserveren  
Prijzen ticketshop excl. servicekosten, nooit meer dan 2 euro, ongeacht het 
aantal tickets 
 

 

Kerstconcert 
                         
Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Appingedam op 22 december a.s. 
 
In het vorige kerk blad maakten wij al melding van het kerstconcert van ons koor op 
zaterdagavond 22 december a.s. 
Meldden wij toen dat we medewerking hadden van de tenor Gevorg Aperánts en bekend in 
Appingedam, helaas moeten wij nu melden dat dat niet door kan gaan. 
Gevorg had n.l. een verkeerde datum in zijn agenda staan en op 22 december had hij  al een 
optreden in Utrecht. 
Jammer dus. 
Maar wij zijn gaan zoeken voor een alternatief en zijn daarin naar onze mening goed geslaagd 
met het groot ensemble  Politie Orkest Noord Nederland. 
Iets heel anders dus:  een muziekkorps met meerdere blaasinstrumenten . 
Zij komen graag naar Appingedam om samen met ons koor er een mooi kerstconcert  van te 
maken. 
Ook zal er nog samenzang zijn. 

http://tickets.daannijman.nl/luthers-bach-ensemble
https://tickets.daannijman.nl/luthers-bach-ensemble
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Kerstconcert van het Christelijk Mannenkoor  

Appingedam o.l.v. dirigent Nico Dijkman, 

piano en orgelbegeleiding van Jan Beukema. 

 

Samen met groot blaasensemble   

Politie Orkest Noord Nederland uit Groningen   

o.l.v. dirigent Frank  Samson  

op zaterdagavond 22 december in de Nicolaïkerk te 

Appingedam.  Aanvang 19.30 uur 

 

Kerk is open om 18.45  uur 

 

Ook is er samenzang  

 

Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar voor € 8,00  

vanaf  1 december bij: 

“Primera“ Dijkstraat 71, Appingedam 

“Cigo” Overdiep 4      Appingedam 

,,Jean Christ’ elle” Waterstraat 70  Delfzijl 

 

of tel. bij Menno Hofman  0596 623321 

               Hans Grashuis   0596 626634 

 

Kaarten aan de deur verkrijgbaar voor € 10,00 

 

Allen heel hartelijk welkom 
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Kerst met Dualis 
 

Kerst met Kamerkoor Dualis & Provinciale Brassband Groningen 

Kerst, kerst, kerst. Dat is dennengeur, sneeuwvlokjes smeltend op je jas, fonkelende lichtjes, 
chocolademelk. En te midden van dat al: de stemmen van het koor en de sonore klanken van 
de koperblazers. 

Op zondag 23 december is dit in de Nicolaïkerk.  Het koor doet dit in samenwerking met de 
Provinciale Brassband Groningen. (dit jaar weer Nederlands Kampioen in de 
Kampioensdivisie!) 
 
 
 

                                                                         

Voor de tweede keer in de geschiedenis slaan de Provinciale 
Brassband Groningen en Kamerkoor Dualis de handen ineen 
voor een spetterend, sfeervol kerstconcert vol heerlijkheden. 
Met als hoogtepunten delen uit Händels Messiah, I was Glad 
van Hubert Parry en de uitbundige Christmas Fantasy van 
Gordon Langford. Wegdromen bij Christmas Carols van 
Lauridsen en Howells, en meedeinen bij het vrolijk schallende 
Festive Fusion van Philip Harper. Komt allen, het wordt een 
feest! 

Nb: De voorverkoop voor het concert op 23/12 stopt de vrijdag 
ervoor om 15.00 uur. 

 
 
 

Programma: o.a.: Georg Friedrich Händel - For Unto Us 
Hubert Parry - I Was Glad 
Paul Lovatt-Cooper - Vitae Aeternum 
John Rutter - Very Best Time of the Year 
Gustav Holst - In the bleak midwinter 
Philip Harper (arr.) - Festive Fusion 

 
Concertinformatie:  
 
Zondag 23 december 2018 - 15:00 
Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam 
 
Entrée: € 17,50 (normaal); € 15,- (voorverkoop) 
 
Kaarten in de voorverkoop zijn te verkrijgen via de leden van het koor of via de website: 
    kamerkoordualis.nl 
 
 
 
 

http://kamerkoordualis.nl/repertoire/oa
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/georgfriedrichhndelforuntous
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/hubertparryiwasglad
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/paullovattcoopervitaeaeternum
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/johnrutterverybesttimeoftheyear
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/gustavholstinthebleakmidwinter
http://kamerkoordualis.nl/repertoire/philipharperarrfestivefusion
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://kamerkoordualis.nl&data=02|01||4da7b060a49940c7a98908d64b48a150|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636779172641983989&sdata=kfxMk1j1Ywyjvn5qyOgHwCj8QSVt55g%2B52AZgiO7SnU%3D&reserved=0
http://kamerkoordualis.nl/sites/default/files/images/flyers/Flyer december 2018.jpg
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voert op: 

      “n Kuuroord vol mit stress” 
                        Klucht in 3 bedrijven, geschreven door:  
                               Nico Torrenga   

                                                                                                  

                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Joris is eigenaar van een kuuroord en heeft het daar behoorlijk druk mee. Er gebeurt van 

alles tegelijk: nieuwe hotelgasten willen inschrijven,  er komt een TV-ploeg opnames 

maken, personeel wordt ziek, in de regio licht een criminele bende hotels op. Het wordt 

Joris allemaal teveel…. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

op: -  ZATERDAG  9 FEBRUARI 2019 (nog een beperkt aantal kaarten) 

    - ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 

 - VRIJDAG  1 MAART 2019 (nog een beperkt aantal kaarten) 

 

in: de grote zaal van het ASWA-gebouw, Burg.Klauckelaan 16 

 
kaarten (€ 7,00) reserveren bij: Geert Middelkamp,    tel.: 0596-629592 

                                                  Anneke van Bostelen   tel.: 0596-622754  

 

                                                                          


