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26e Jaargang, nr.6         februari 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 5 februari 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. 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. 
.                                                                                          

  

 Er staan in dit kerkblad ook enkele oproepen om mee te doen. Mogen we u ook eens 
begroeten? Er kunnen zoveel meer zaken georganiseerd worden als er voldoende mensen 
zijn. 

 
 

     

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6pEmxPd4&id=F87DC0C00C593370E824C4D617C9FB89D5DE6428&thid=OIP.6pEmxPd4aq8m0gKcn5gRXQHaFp&q=illustraties+oproepen&simid=608050745628886304&selectedIndex=5&qpvt=illustraties+oproepen
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Meditatie 
 

De levensweg van Jezus 
 
Op mijn koelkast thuis hangt al een paar maanden een tekst van de soefi-mysticus Rumi 
(soefi is de mystieke stroming binnen de Islam). Deze tekst is voor mij heel waardevol 
geworden. Een belangrijke levensles die ik steeds meer probeer in de praktijk te brengen, 
ookal valt die levensles niet altijd mee. De tekst luidt als volgt:  
Dit mens-zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde, een 
depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom 
ze; ontvang ze allemaal gastvrij, zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt die met geweld 
je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. 
Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase… 
De donkere gedachte, schaamte, het venijn, ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 
en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze 
stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. 
Hoe ga je om met tegenslag, met moeilijkheden, donkere emoties in het leven? Het liefst zou je 
het allemaal uit de weg gaan, zou je ertegen vechten. Want niemand wil zich toch boos, 
verdrietig, somber voelen? Ik in ieder geval niet. In het afgelopen jaar ben ik, met de goede 
begeleiding, steeds meer tot het besef gekomen dat wanneer je tegen deze moeilijke 
gevoelens vecht, je de deur voor ze dichthoud, ze juist steeds meer gaan aandringen, ze je 
steeds meer onder druk zetten om binnen te komen. Maar als je de deur openzet, je ze in de 
ogen kijkt en ze de ruimte geeft, dan neemt die druk juist af. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar 
ik ervaar dit steeds vaker en het is wonderbaarlijk hoe het werkt. 
Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt, maar die tekst van Rumi herinnert mij er weer aan op 
momenten dat het moeilijk gaat. 
Op het moment dat ik dit schrijf kwam opeens het besef dat Jezus Zijn leven ook zo heeft 
geleefd, zoals de tekst van Rumi weergeeft. Hij leefde vol overgave en Hij stelde zich open 
voor alles wat zich aandiende in Zijn leven, vreugde én verdriet. Hij liep Zijn weg door het leven 
en kon zich overgeven aan Zijn levenslot, zelfs toen die uitliep op de dood.  
Dat wil niet zeggen dat Hij alles onverschillig of gelaten over Zich heen liet gaan. Hij kende diep 
verdriet en doodsangst, maar door Zijn diepe verbondenheid met Zijn Vader was er overgave 
mogelijk. Hij wist zich over te geven aan alles wat het leven Hem schonk, alsof het raadgevers 
uit de Hemel waren, die Hem de weg wezen op Zijn pad. Die verbondenheid, die vertrouwdheid 
met de Vader was een dragend fundament onder Zijn bestaan en die stelde Hem in staat om 
Zijn weg tot het einde toe te gaan. En in dat vertrouwen en die overgave kon het 
wonderbaarlijke gebeuren: dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft. 
 
Op 14 februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd (lijdenstijd) tot aan 
Pasen. We staan dan 40 dagen lang stil bij de weg die Jezus is gegaan. Een tijd waarin we mét 
Hem die weg mogen lopen. Ik hoop van harte dat we, zo samen onderweg, geïnspireerd 
mogen raken door Zijn weg, dat we elkaar onderweg kunnen bemoedigen en troosten en dat 
we mogen ervaren dat ook wij ten diepste verbonden zijn met de Vader in de Hemel en dat wij 
in ons zoeken naar Hem mogen weten dat Hij ons al gevonden heeft. 
 
Jenny Baron 
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Agenda voor de maand  februari 
 
 
  5 febr. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School   
 
12 febr. 19.45 uur, Verg. Coll. van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School  
 
13 febr. 19.30 uur, Vergadering Moderamen kerkenraad, Franse School 
 
19 febr. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
  19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
 
21 febr. 14.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: mw. Sjoukje Eringa, geestelijk verzorger van Verpl. 
    Vliethoven, over ‘Wonen in het Verpleeghuis’  
 
27 febr. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Alle hulp en zorg in huis met het “Zonnehuis thuis”, onderdeel 
    van de Zonnehuisgroep Noord 
 
 
   
     
 
 
 
 
   
 

     
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 

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 4 febr.: Sexagesima  
           9.30 uur: mw. ds. F. de Kruijf, Assen 
   
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 319 
 
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd.  
 
 
 15.30 uur,  Woorddienst in Damsterheerd 
   mw. J. Baron 
 
    
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Ghana 
Challenging Height werkt in de districten Effutu, Awutu/Senya en Gomoa West. In deze regio’s 
werken families al generaties lang in de visserij, sinds het stuwmeer in 1965 ontstond. Families 
leven hier in extreme armoede. Hun kinderen zijn een makkelijke prooi voor mensenhandel en 
slavernij. 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserĳ op het Voltameer. Deze kind 
slaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en 
gevaarlĳk werk doen en worden uitgebuit. 
Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De 
kinderen komen voornamelĳk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. 
Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als 
slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind slaven en vangt hen tĳdelĳk op. 
Voordat ze naar huis gaan, krĳgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krĳgt 
hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.  
Met deze collecte steunen we het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale 
projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!  
 
 
Zondag 11 febr.: Quinquagesima 
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok 
   schoolkerkdienst, m.m.v. chr. basisschool ‘De Citer’     
    

Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  319 
 
   collecten: - I.K.E. 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   ds. J. van der Wal 
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Toelichting bij de collecten:   Interactief Syrië project 
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met 
kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn 
moe, bang, ziek en vaak ondervoed.  
Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te 
verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian 
Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over 
borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden 
bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle 
onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. 
 
 
Zondag 18 febr.: Eerste Zondag van de 40-dagentijd / Invocabit  
   9.30 uur, ds. J. C. Schimmel, Spijk 

Deze dienst is mee voorbereid door de gespreksgroep 18+ 
 
De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en zingt het eerste deel 
van het oratorium ‘Als de Graankorrel sterft …..’  (zie blz. 9) 
 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 319 

 
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 

  - Kerk 
 
   kleur:  paars 
 
  
Toelichting bij de collecten:   Bloemendienst 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij 
de mensen thuis. 
 
 
Zondag 25 febr.: Tweede Zondag van de 40-dagentijd / Reminiscere  
   9.30 uur, ds. G.C. Hovingh, Zuidlaren 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 319 
 
   collecten: - Diaconie  (Mensenkinderen, Armenië) 

  - Kerk 
 
   kleur:  paars 
 
 
 19.00 uur, Welkomstdienst 
   ds. G. Knol 
 
   m.m.v. Praiseband ‘The Messengers’ 
 
   collecten: - I.K.E. 

- Kerk 
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Toelichting bij de collecten:  Armenië 
Landbouw is een belangrijke inkomstenbron voor veel Armeense gezinnen die op het 
platteland wonen. Maar om te kunnen starten met de landbouw heeft een gezin zaaizaden, 
meststoffen, brandstof en dergelijke nodig.  Een hulpbehoevend gezin kan dit zelf niet betalen. 
Een van die gezinnen is dat Samvel Amiryan en zijn vrouw Siranush uit het dorpje Aygut.  
Vier van hun dochters zijn al getrouwd en het huis uit. Hun jongste zoon Nairi is nog thuis en 
werkloos. Bij hun huis zit 3 hectare grond, maar ze hebben geen geld om het te kunnen 
bewerken. Een tante woon ook bij het gezin in en haar maandelijkse toelage van 60 euro is het 
enige inkomen in dit gezin. 
Mensenkinderen ondersteunt in Armenië in verschillende regio’s projecten met het oog op de 
ontwikkeling van de landbouw. Dit jaar willen door het opzetten van spelt-teelt in totaal 30 arme 
gezinnen helpen met werkgelegenheid en met een eigen inkomen. 
Spelt wordt van alle granen het meest geconsumeerd in Armenië en het heeft een lange 
geschiedenis in het land. Het gewas is sterk en bestand tegen ziekten, onkruid, kou en hitte. 
Het is ook zeer voedzaam en heeft vele toepassingen: het levert een hoge kwaliteit grutten, 
wordt gebruikt voor het bakken van brood, terwijl de zemelen, het kaf en het stro kunnen 
worden gebruikt als veevoer. 
Qua klimaat kan het in verschillende dorpen worden ingezet, waar veel arme mensen een 
stukje grond hebben dat braak ligt, maar waar ze ook hard willen werken om hun situatie te 
verbeteren. Ze hebben alleen uw hulp nodig om te beginnen. 
 

 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 4 februari is de ‘Werelddiaconaatszondag’.  
 
Op zondag 11 februari is er om 9.30 uur een schoolkerkdienst, waaraan deze keer chr. 
basisschool  ‘De Citer’ meewerkt. 
 
Zondag 18 februari is de eerste zondag van de 40-dagentijd, de tijd voor Pasen. Aan deze 
morgendienst zal de uitgebreide Cantorij meewerken. Het eerste deel van het oratorium ‘Als de 
Graankorrel sterft …..’  zal dan worden uitgevoerd. (Zie blz. 9). 
 
Op de avond van 25 februari is er een Welkomstdienst, met als voorganger ds. G. Knol. 
Medewerking aan deze dienst zal worden verleend door Praiseband ‘The Messengers’. 
Aanvang van de dienst:  19.00 uur. 
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Rooster Kindernevendienst 
 
  4 febr. Esther Jansema 
 
11 febr. Anita de Boer en Maaike   
 
18 febr. Janet Ploegh    
 
25 febr. Aardina Neumann 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
  4 febr. Laura Postma en Kirsten Bosma 
  
11 febr. Evalien Pentinga 
       
18 febr. Lidy Postma en Myrthe Kuizenga 
 
25 febr. Esther de Boer 
   
 

Kerk-Schooldienst 
 
Op zondag 11 februari zal er een Kerk-Schooldienst worden gehouden. 
Het thema van deze dienst is: 
                              “Jij hoort er Bij” 
 
De dienst is voorbereid door leerkrachten van de c.b.s. “de Citer”; leerkrachten en kinderen 
zullen hun medewerking verlenen. 
Er zullen liederen worden gezongen voor jong en oud, dus een ieder komt aan zijn / haar 
trekken. 
De overdenking zal komen uit het verhaal van Zacheüs. 
 
De leiding is in handen van Pw. Henk Perdok. 
 
Zegt het voort en kom ook ! 
 
 

Welkomstdienst 
 
Wij willen  U / jou  graag weer uitnodigen voor de Welkomstdienst op zondag 25 februari a.s. 
om 19.00 uur  in de Nicolaïkerk. 
 
Voorganger in deze dienst is ds.G. Knol te Bierum met als thema : ‘Je leven wijden aan God’  
Tevens is er medewerking van de Praiseband  ‘The Messengers’  uit Garrelsweer. 
Organist is Henk Samplonius. 
 
Graag tot ziens op zondag 25 februari. 
I.K.E.Commissie. 
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Kindernevendienst  
 
Project veertigdagen tijd en Pasen 2018: 
 
“Ik zorg voor jou”: 
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar bij al die dingen is Jezus niet 
alleen.  
 
God zorgt voor hem. Er zijn engelen in de woestijn; Mozes en Elia verschijnen op de berg; en 
met Pasen zal ook zijn Vader voor hem blijven zorgen. 
 
Vanuit de hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de 
kinderen ontdekken we deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. 
 
De lezingen en thema’s van deze periode zijn:  
18 febr: Marcus 1: 12-15,  25 febr.: Marcus 9: 2-10,  4 mrt: Joh 2: 13-22,  11 mrt: Joh 6: 4-15,  
18 mrt: Joh 12: 20-33,  25 mrt: Marcus 11: 1-11,  Pasen: 1 apr: Joh 20: 1-18. 
 
Projectverbeelding: de illustraties van de verhalen op een poster. 
 
 

 
 
 
 
De Kindernevendienstleiding 
 
 
 
 



 

 
- 10 - 

 
 
Dit eerste deel wordt gezongen in de dienst op 18 februari, de eerste zondag in de 
Veertig-dagen-tijd, 
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Lied van de maand februari 
 
Lied 319

  
  
  2. Mozes heeft het vuur zien branden  
 en hij werd uw knecht,  
 laat ons voortgaan aan zijn hand en  
 wijs de weg.  
 
  3. Herder David werd een koning  
 en hij zong uw lof,  
 en zijn zoon bouwde uw woning  
 heerlijk af.  
 
  4. Wat de sterren niet verzwijgen  
 sprak tot Abraham,  
 en een ster riep de drie wijzen  
 toen Hij kwam.  
 
  5. Jezus heeft het laatst gesproken  
 en zijn stem gaat voort,  
 want als graan is Hij gebroken  
 woord voor woord.  
 
  6. Zend uw regen uit de wolken  
 die het groeien doet:  
 graan dat brood wordt voor uw volk in 
 overvloed.  
 
  7. Gij gaat onze aard’ te boven,  
 zend uw adem neer,  
 heel de aarde moet U loven  
 meer en meer. 
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Opbrengst collecten 
 
24 dec. Diaconie        €  192,02 
  Kerk         €  134,35 
  Kerstnachtdienst (I.K.E.)     €  616,52   
 
25 dec. Diaconie        €  175,40 
  Kerk         €  137,75 
   
31 dec. Diaconie        €  121,72 
  Kerk         €  204,20 
  Voedselbank (avonddienst)    €  105,30 
 
  7 jan. Diaconie        €  179,19 
  Kerk         €  156,15 
 
14 jan. Diaconie        €  184,38 
  Kerk         €  168,84 
 
 
21 dec. Collecte Kerstavond I.K.E.   €    120,04 
          
Op 12 december 2017 hebben wij een kerstmiddag voor 55+ in de Franse  
School gehouden. De opkomst was, ondanks het slechte weer, groot. 
Tijdens deze middag hebben wij een collecte gehouden voor de  
Stichting Adventure Geuko. 
Geuko is een achterkleinzoon van één van onze gemeenteleden. 
De opbrengst, na aftrek van de onkosten, van de collecte was € 193,65. 
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken, die deze middag mogelijk  
hebben gemaakt. 
 
Tijdens de viering van het Kinderkerstfeest is er een collecte gehouden, waarvan de opbrengst 
bestemd was voor de Stichting Adventure Geuko, de ernstig zieke jongen uit Winschoten, die 
een achterkleinzoon van een van onze gemeenteleden is. 
De collecte heeft opgebracht:   € 152,74.   
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK        
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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
11 febr. 10.00 uur, past.w. dra. G.F. Huis  
 
25 febr. 10.00 uur, past.w. drs. A. Trox 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  4 febr.  11.00 uur,  dhr.  H. de Groot 
 
11 febr.  11.00 uur,  ds. L. Hellinga 
 
18 febr.  11.00 uur,  mw. H. Kuiper  
 
25 febr.  11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
    

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

4 februari Mw. J. Baron    

   11 februari Ds. J.v.d.Wal 

   4  maart  Mw. ds. B.B. Wolters 
Avondmaal 

18 maart Dienst 
Baptistengemeente 

   

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 



 

 
- 14 - 

Uit de Kerkenraad 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
             
             
   VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
 
 
In onze Plaatselijke Regeling is bepaald dat de verkiezing van ambtsdragers in mei plaats 
moet vinden.  
Dit jaar hebben we vacatures voor het ambt van ouderling en diaken. 
Voordat er sprake kan zijn van een kandidaatstelling, wordt u allen uitgenodigd schriftelijk bij 
de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking 
komen. 
Uw aanbeveling dient ondertekend te zijn. 
Uw schriftelijke reactie met mogelijke kandidaten ontvangen wij graag vóór 11 maart. 
U kunt dat doen door het strookje onderaan deze bladzijde in te vullen en op te sturen naar de 
scriba van de kerkenraad: R. van der Ploeg – Weth. Huismanlaan 5 – 9902 LN Appingedam. U 
mag het strookje ook in de collectezaak doen of afgeven aan een ouderling of, diaken of 
contactpersoon. 
 
Hartelijk dank voor uw reactie, 
De kerkenraad 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++UITKNIPPEN A.U.B. 
 
VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS: 
 
Ondergetekende: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
draagt onderstaand persoon, belijdend lid van onze gemeente, voor als kandidaat voor de 
verkiezing: 
 
Naam kandidaat: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
geschikt voor het ambt van ouderling / diaken* 
 
a.u.b. aangeven voor welk ambt u genoemd persoon geschikt acht 
wil u, als u meerdere personen geschikt acht, een extra bijlage toevoegen? 
 
Datum:……………………………..              
      Ondertekening:……………………………. 
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Nieuws van de beroepingscommissie 
  
Er ging een vacature uit voor een full-time predikant(e), waarop men tot half december kon 
reageren. 
Hierop zijn een aantal sollicitaties binnengekomen. 
De commissie heeft de brieven gelezen en, waar mogelijk, alvast een preek beluisterd via 
Kerkomroep / Kerkdienst gemist. 
Na een zorgvuldige afweging hebben we hieruit 3 kandidaten gekozen. 
Momenteel zijn we bezig om deze predikanten te beluisteren in hun eigen gemeente. 
Daarnaast gaan we een gesprek aan met de betreffende predikanten. 
Zo weet u even in welk stadium we verkeren. 
 
 
 

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 28 januari heeft dhr. Wiebe van Klaarbergen aan ons verteld wat zijn persoonlijk lied is. 
In februari is dhr. Gertjan Bouwhuis aan de beurt en dat zal zijn op 4 februari.  
  
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)  
of bij Anita Ritzema.      
                             
 

Vorming en Toerusting 
 
Op verhaal komen in het aardbevings- en versterkingsgebied 

Er komt veel op ons af  in Appingedam en omstreken: Onze huizen moeten worden versterkt 
en daarvoor komen allerlei mensen over de vloer om onderzoek te doen en afspraken te 
maken. Maar komen wij zelf in dit verhaal van schadeherstel en versterkingsoperaties wel 
voldoende aan bod? Op dinsdag 20 februari willen we in Tjamsweersterstee in Tjamsweer 
op verhaal komen. We openen het boek met het verhaal van  God en mensen oftewel de 
Bijbel, en lezen teksten in de context van wat er hier allemaal gebeurt. En dan gaan we als 
groep samen zoeken naar de bemoediging, troost en weg die de Bijbel ons aanreikt in deze 
situatie. We beginnen om 20.00 uur. De leiding is in handen van drs Jacobine Gelderloos van 
de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en ds. Marco Roepers van 
Loppersum. Aanmelden kan bij ds. Wolters: bbwolters@planet.nl , 0596-622663  

Praktische informatie: 

 Tijd: dinsdagavond 20 februari, 20.00 uur 
 Plaats: Tjamsweersterstee 
 Leiding: drs. Jacobine Gelderloos en ds. Marco Roepers 
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Huispaaskaarsen 
 
Op 1 en 2 april a.s. is het Pasen. Op het moment dat u dit leest, is de nieuwe, grote Paaskaars 
voor de kerk al weer in bestelling. 
Ook dit jaar zijn er weer ‘huispaaskaarsen’ te bestellen.  
 
Waarom een huispaaskaars?  
U kunt om verschillende redenen thuis deze kaars branden: op een meditatief moment; tijdens 
een moeilijke periode of juist als u blij of dankbaar bent. 
Van veel gemeenteleden hoorden we al, dat zij veel steun aan zo’n kaars ontlenen. 
 
De huispaaskaarsen zijn er in diverse soorten en maten. 
 

 
 
Hierboven ziet u ze. Helemaal rechts is de kleinste, die is 20 cm. groot. 
 
De andere kaarsen zijn te verkrijgen in de maten 25 cm., 30 cm., 40 cm. en 60 cm. 
Achter in de kerk ligt de bestellijst, waarop u kunt invullen welke kaars(en) u wenst. Let u bij het 
bestellen wel even op de maat, zodat u de goede krijgt. 
 
Vanaf eind januari ligt de lijst in de kerk; eind februari moeten de kaarsen worden besteld. 
Vóór Pasen ontvangt u de kaarsen dan (tegen betaling) thuis. 
 
Als u nog vragen hebt, kunt u mij even aanschieten in de kerk en u kunt mij natuurlijk ook altijd 
bellen. 
Eventueel kunt u de kaarsen ook bij mij telefonisch bestellen. 
 
Namens de commissie Eredienst, 
 
Gea Kolk,  tel. 0596 – 623313. 
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Verjaardagsfonds 
 
 
De opbrengst over de maand december bedraagt: € 209,25. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  

 
 
 
 
 
 
Van het Verjaardagsfonds 
 
Hierbij deelt het Verjaardagsfonds u mede, na ook de Kerkenraad te hebben ingelicht, dat zij 
een deel van de opbrengst  (€ 250,00) over 2017 hebben gegeven aan de Stichting Adventure 
Geuko, voor het ernstig zieke jongetje Geuko in Winschoten. 
 
In november hebt u een uitgebreid verslag over deze actie kunnen lezen in het kerkblad. Deze 
actie sprak ons allen zeer aan, temeer omdat Geuko een achterkleinzoon van mw. J. 
Star-Kloosterhof, een van onze gemeenteleden is. 
 
Het Verjaardagsfonds bedankt iedereen voor zijn/haar bijdrage, zodat deze bestemming 
mogelijk  is gemaakt. 
Hartelijk dank hiervoor ! 
 
Met vr. groeten, 
namens het Verjaardagsfonds, 
P.M. Waalkes, secr. 
 
 

Broodmaaltijd 
 
Op zondag 4 februari na de ochtenddienst en het koffiedrinken is er weer een broodmaaltijd. 
Deze keer is de maaltijd in de Franse School.  
 
Graag vooraf opgeven op de lijst achter in de kerk of bij Janneke Pennink tel. 623813 en 
Marieke de Vries tel. 626927. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Oproep ! 
 
Op elke eerste maandag van de maand is er een groep vrijwillig(st)ers bezig om de kerk 
schoon te maken. 
Het is een vrij grote groep die daar dan bezig is, vooral mannen, maar…… 
 

men wil er graag enkele vrouwen bij. 
 
Wilt u ook meedoen met deze groep mensen, dan kunt u zich opgeven bij  
dhr. Garry Veldman, Dijkhuizenweg 74, tel. 626791. 
Of: u komt op maandag 5 februari om 9.00 uur naar de kerk! 
U bent van harte welkom !! 
 

Middengroep 
 
De Middengroep houdt haar maandelijkse bijeenkomst op 27 februari in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Vanmiddag gaat het over:  Alle hulp in huis met “Zonnehuis thuis”, onderdeel van de 
Zonnehuisgroep Noord. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 

Passage 
 
De tweede ontmoetingsavond van dit jaar is op 
woensdag 21 februari in het ASWA-gebouw,  
aan de Burg. Klauckelaan 16.  
 
Aanvang: 19.45 uur. 
 
Mw. Sjoukje Eringa, geestelijk verzorger van 
Verpleeghuis Vliethoven, komt vertellen over: 
‘Wonen in het Verpleeghuis’. 
 
Leden en gasten zijn van harte uitgenodigd.  
 
Het bestuur.   
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Oproep !! 
 
De jeugddienstcommissie is op zoek naar nieuwe leden! 
 
De commissie vormt een gezellige groep die probeert op een creatieve manier jong en oud- en 
jeugddiensten te organiseren.  
Dit houdt in dat wij eens in de zoveel tijd vergaderen (wanneer het nodig is) om te evalueren 
over afgelopen georganiseerde diensten, ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. Kleine 
zaken worden nog wel eens via de mail of zelfs de whatsapp-groep geregeld (uiteraard 
optioneel; geen spam!). 
Wat er vaak geregeld moet worden zijn bandjes, invulling van de diensten, overleg met de 
voorganger, gebruik van de kerk op bepaalde tijden, het vragen om medewerking van 
gemeenteleden, etc.  
 
Lijkt het je wel wat om ons hierbij te helpen of ben je nieuwsgierig geworden en wil je eerst 
eens komen kijken bij een vergadering? Laat het ons weten! 
Contactpersoon: Regina Lafeber 
E-mail:  regina.lafeber@gmail.com 
Telefoon:  06-23825863 
 
 

Woef !! 
 
En weer ging er een partij plastic doppen naar het verwerkingsbedrijf.  
Daar lusten wij wel brood (eh…..opleiding) van. Wij zijn niet goedkoop in opgeleid worden, 
want wij moeten een heleboel leren om iemand behulpzaam te kunnen zijn. 
Uw doppen als financieringsprojecten zijn dan ook heel welkom. 
Daarom:  wilt u a.u.b. doorsparen, lieve mensen. Wij hebben uw steun heel hard nodig. 
De doppen zijn welkom bij de fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28 in Appingedam. 
U kunt ze gewoon bij de voordeur neerzetten, zij redden zich er wel mee. 
 
Namens al mijn vriendjes, 
Woef. 
 

Zingen naar de zondag 
 
De volgende Zingen naar de Zondag zal zijn op zaterdagavond in de 3 februari 2018 om 
19.00 uur in de Tjamsweersterkerk te Tjamsweer. De avond begint weer om 18.50 uur met 
samenzang van mooie bekende liederen. 
 
Dan is er medewerking van het mannenensemble “NicHe” uit Leek, bestaande uit 12 
mannen, o.l.v. dirigente mw. Moniek Timmer. 
Leiding van deze avond heeft mw. ds. B.B. Wolters. 
Het is al weer de derde ,, Zingen naar de Zondag" die wordt georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer. 
De eerste twee waren twee mooie avonden, waar veel bekende liederen werden gezongen. 
U hebt ook al veel liederen aangeleverd,waar voor deze derde avond weer een keuze is 
gemaakt. 
 
U mag voor deze Zingen naar de Zondag uw favoriete lied opgeven. 
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U kunt dat doen door onderstaand strookje af te geven aan één van de commissieleden, of in 
de daarvoor bestemde doos doen (in de kerk). 
Er wordt dan geprobeerd om het lied in te passen in één van de avonden. 
 

   

Van de Diaconie 
 
Bloemengroet 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente 

-   
 
 In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Postma,  
     e-mail:   annemariepostma@ziggo.nl tel: 624910 
 
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 leden 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. 
 
Door een foutje is onderstaand bericht niet in het kerkblad van januari gekomen, maar we 
willen het u zeker niet onthouden: 
 
Ook zijn er dit jaar weer namens de Ver. van Vrijzinnig Protestanten Appingedam, de 
Protestantse Gemeente Delfzijl, de R.K. Nicolaas Parochie Delfzijl, de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer en de Protestantse Gemeente Appingedam in de decembermaand kerststukken 
gegaan naar de volgende instellingen: 
- Damsterheerd;    De Zijlen; 
- Zonnehuis Solwerd;   Vliethoven; 
- De Paasweide;    Hospice De Schutse. 
 
 

   

https://pixabay.com/nl/bloem-bloemen-rose-flora-kroonblad-3083088/
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Het Vakantiebureau 
 
De nieuwe vakantiegids 2018 van het Vakantiebureau is uit.  Het Vakantiebureau organiseert 
alweer 55 jaar diaconale vakanties voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid,  een 
lichamelijke beperking en voor mensen voor wie het niet meer eenvoudig is op vakantie te 
gaan. 
De organisatie van al deze vakanties vindt plaats in nauwe samenwerking met de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
 
Ook is er een aparte gids voor één-oudergezinnen. Deze één-oudervakanties organiseert het 
Vakantiebureau samen met YMCA Vakanties.  De vakanties vinden o.a. plaats in 
Vakantie-hotel Nieuw Hydepark in Doorn,  Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo, Hotel Huize 
IJsselvliedt in Wezep,  Vakantiehotel De Heerenhof in Mechelen of de boot de 
Willem-Alexander. 
NIEUW zijn:  Hotel De Vrije Vogel in Elslo  en  Hotel de Rijper in De Rijp. 
 
Het Vakantiebureau vraagt o.a. uw speciale aandacht voor de volgende arrangementen 
 
*  een creatieve week in New Hydepark in Doorn van 17 tot 24 februari 2018. 
*  een muziek week in New Hydepark in Doorn van 3 tot 10 maart 2018. 
*  in Dennenheul in Ermelo zijn er o.a. nog een aantal speciale weken voor mensen met een 
visuele beperking. 
 
Natuurlijk zijn er dit jaar ook weer veel VRIJWILLIG(ST)ERS nodig om deze weken te laten 
slagen. 
Iets voor U/JOU??? 
 
Wilt U informatie over bovenstaande,  dan kunt U contact  opnemen met Greet Bulthuis,  tel. 
624433.  Zij is in het bezit van de vakantiegidsen of met uw wijkdiaken of contactpersoon. 
Ook op internet is informatie beschikbaar:  www.hetvakantiebureau.nl 
 
De Diaconie. 
 
 

   
 
 
    
 
 
 
 
 

http://www.hetvakantiebureau.nl/
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Amnesty International 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 

Minister van Justitie  
Torquato Jardim  
Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício Sede 
CEP: 70064-900, Brasília, DF 
Brazilië 
 
Kopie: Ambassade van de Federale Republiek Brazilië  
    H.E. mevrouw Regina Maria Cordeiro Dunlop 
    Mauritskade 19 
    2514 HD Den Haag 
 

Appingedam, 4 februari 2018 

Uwe Excellentie, 
 
Door middel van deze brief geven wij uitdrukking aan onze zorgen over de situatie ontstaan 
rond de zeven mannen die op 11 november 2017 werden gedood gedurende een 
veiligheidsoperatie van de burgerlijke politie en het leger in São Gonçalo, in de staat Rio de 
Janeiro. Volgens de burgerlijke politie gebruikten alleen de militairen vuurwapens. De zaak is 
echter niet onderzocht en zou onbestraft kunnen blijven nu de nieuwe wet No. 13.491 is 
ingegaan. Volgens deze wet worden misdaden begaan door militairen alleen nog door militaire 
rechtbanken behandeld.   
 
Wij dringen er bij u op aan, om prompt een grondig en onpartijdig onderzoek uit te laten voeren 
in de zaak van de zeven gedode mannen tijdens de veiligheidsoperatie in São Gonçalo. 
Tevens vragen we u met klem om er zorg voor te dragen, dat degenen die worden verdacht 
van de criminele verantwoordelijkheid voor deze doden bij de rechter van een gewone 
burgerlijke rechtbank worden voorgeleid. Ook dringen we er op aan garant te staan voor recht, 
waarheid en genoegdoening voor de betrokken families. 
 
Tot slot, vragen we u dringend om te garanderen dat alle misdaden begaan door militair 
personeel tijdens politionele operaties terstond grondig en onpartijdig worden onderzocht door 
de burgerlijke, rechtmatige politie.  
 
We danken u voor uw aandacht in deze dringende zaak. Wij wachten vol hoop en 
belangstelling op uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
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Schrijfactie Amnesty voor Brazilië: leger executeert zeven mannen 
 
In de vroege ochtend van 11 november vielen zwaarbewapende agenten en legertroepen met 
pantserwagens de sloppenwijken van Sâo Gonçalo in de staat Rio de Janeiro binnen. Naar alle 
waarschijnlijkheid schoten militairen zeven mannen dood. Volgens ooggetuigen werden 
sommige van hen zonder pardon en van zeer dichtbij neergeschoten. Afdeling moordzaken 
van de politie opende een onderzoek, maar moest dit staken omdat zij niet langer de 
bevoegdheid heeft de militairen te ondervragen en wapenonderzoek te doen. 
In oktober van dit jaar nam Brazilië een nieuwe wet aan. Daarin staat dat militairen alleen nog 
maar mogen worden vervolgd door een militaire rechter. Dit geldt dus ook voor militairen die 
zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, zoals executies van burgers. De wet is 
in strijd met het internationale recht omdat militaire rechtbanken niet onafhankelijk zijn. 
Het leger wordt vaak ingezet om de taken van de politie over te nemen in de grote steden van 
Brazilië. In de afgelopen jaren zijn duizenden mensen omgekomen door extreem 
politiegeweld. Door de wet neemt de straffeloosheid van zulke misdaden toe. 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
    

 
 

ACTIE KERKBALANS 
 

20 januari is de actie Kerkbalans begonnen en als het goed is, is ook bij u de brief met het 
toezeggingsformulier bezorgd. Hebt u die al ingevuld en ingeleverd/meegegeven? 
Kerkbalans is een landelijke actie waarbij parochies en kerken aan hun leden vragen om een 
financiële bijdrage over te maken.  
Op de landelijke website en op Facebook en Twitter is al veel aandacht gevraagd voor de actie 
met leuke filmpjes en foto’s. Die kunt u ook delen, zodat u laat weten hoe belangrijk die actie is, 
ook voor onze kerk in Appingedam! Want de kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden! 
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage, want we kunnen toch op u rekenen?! 
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I.K.E. avond 
 
 
 I.K.E.    Uitnodiging    I.K.E. 
 
 
Hierbij weer de uitnodiging voor onze maandelijkse bijeenkomst. 
Iedereen is  van harte welkom op 
 
                  Donderdag 22 februari 2018 in de Franse School. 
                  Aanvang:  19.30 uur. 
 
  M.m.v.: Dhr. P. Doorn   - Bijbellezing en meditatie 
                     Chr. Mondaccordeon vereniging  “DINDUA” o.l.v. Dhr. Zijl. 
                     Organist:  dhr. J. Weima. 
                     Bingo: Mevr. G. Krol en dhr. S. Moesker. 
 
Als U vervoer nodig hebt, s.v.p. even bellen met dhr. H. Perdok, tel. 623256   
en de taxi staat voor! 
 
Tot ziens en groetjes,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
Annie Blaak- Hidding. 
 
 
 

Het multifunctionele gebruik van de Nicolaïkerk 
 
Als coördinator van de activiteiten in de Nicolaïkerk heb je de agenda voor de kerk hard nodig 
om alle activiteiten en werkzaamheden die in de kerk plaatsvinden, de juiste tijdsruimte te 
geven en dubbele afspraken te voorkomen, want er is in het jaar 2017 (weer) heel wat 
gebeurd. 
 Naast de 69 diensten die er in 2017 zijn gehouden (morgen- en avonddiensten, I.K.E. 
diensten, diensten voor het jonge kind, de diensten in de Stille Week en een dankdienst voor 
een 40-jarig huwelijk) zijn er 13 uitvaartdiensten geweest, waarvan 9 voor eigen 
gemeenteleden; 2 voor leden van de Molukse gemeente en 2 van niet-religieuze aard. 
 Verder waren er: - 12 concerten; 
    -  2 lezingen; 
    - de provinciale vrouwendag in het kader van 500 jaar  
      Protestantisme; 
    - de uitreiking van een koninklijke onderscheiding; 
    - de uitzwaai-avond voor het team van Alpe d’Huzes; 
    - het grote festival ‘Terug naar het begin’ van de Stichting Oude 
    Groninger kerken; 

  - een bijeenkomst van de Nationale Coördinator; 
    - de inschrijving voor de jaarlijkse Stadsloop; 
    - het eerste burgerlijk huwelijk dat in de kerk werd gesloten; 
    - de boekenmarkt tijdens de Coopluydenmarkt; 
    - de prijsuitreiking van het papiercorso; 
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    - een grote vrijwillig(st)ersavond als dank voor allen die de  
      activiteiten in de stad Appingedam hebben  
      georganiseerd; 
    - het Orgelconcours van Stichting Orgelland Groningen; 
    -  2 openingen van tentoonstellingen van het Museum Stad  
      Appingedam; 
    - een cultuurinfo-markt; 
    - de tiende ‘Kunst in de kerk’, georganiseerd door Henk en Greet 
      Dijkstra met 40 deelnemers/sters; 
    - in het kader van de restauratie van het Hinsz-orgel zijn er 3  
     concerten georganiseerd door de Stichting   
     Concerten Nicolaïkerk. 
Voorwaar een hele lijst! 
Daarnaast was de kerk zoveel mogelijk open voor bezoekers in de zomermaanden, hoewel 
deze openstelling dit jaar wat onregelmatig was door de werkzaamheden aan het orgel. 
Nadat op 15 september de officiële overdracht daarvan had plaatsgevonden, kwamen de 20 
deelnemers van het Orgelconcours  elk een paar uur oefenen op het orgel. Ook organisten uit 
de Verenigde Staten, Frankrijk en uit heel Nederland wilden graag op het orgel spelen. 
 
Wat nog niet is vermeld, is dat een grote groep gemeenteleden de musical ‘Maria’ heeft 
uitgevoerd op 3 dagen in mei. Veel van de voorbereidingen waren ook in de kerk. 
 
Al deze activiteiten leverden ook financieel nog wat op. De verhuur van de kerk, het podium en 
de beamer leverde bijna € 17.000,00 op.  De verkoop van consumpties bedroeg ruim  
€ 13.000,00. Samen dus € 30.000,00 !! 
Dat is ongeveer 10 % meer dan in 2016, ondanks toegenomen concurrentie. 
Voor dit jaar zijn er al ruim 20 activiteiten gepland naast de orgelconcerten, Half uurtjes Hinsz 
in de zomer, zijn er ook grote concerten, zoals de Matthäus Passion, Die Schöpfung en het 
Weihnachtsoratorium. 
Het ‘Feest van de Geest’ wordt gevierd tussen Hemelvaart en Pinksteren en het festival ‘Terug 
naar het begin’ houdt eind mei haar 10de editie. Dat wordt dit jaar een driedaags festival, met 
als centrum de kerken in Appingedam. 
Alle activiteiten kunt u vinden op de website. 
 
Bij het bespreken van de kerk worden de wensen van de huurders ook groter, b.v. men wil 
graag meer licht bij een concert voor de uitvoerenden.  
Nu neemt men dat soms zelf mee en dat kan dan overbelasting opleveren. Bij een van de 
laatste concerten viel 5 minuten voor aanvang een deel van de verlichting uit, maar ook de 
verwarming en de geluidsinstallatie. 
Het College van Kerkrentmeesters is bezig met een nieuw lichtplan. Dat voorkomt problemen 
in de toekomst. Ook wordt er gekeken naar een nieuw podium, dat veel lichter en 
hanteerbaarder is dan het podium dat we nu gebruiken. 
 
Het Archeologisch Informatie Punt (A.I.P.) zal uit de kerk gaan. De informatie zal worden 
overgenomen door het Museum Stad Appingedam. Verder wordt er gekeken naar nog meer 
(kleine) verbeteringen. Er is alle reden om het jaar 2018 met vertrouwen in te gaan om de 
goede naam die de Nicolaïkerk al heeft (mogelijkheden, akoestiek, ruimten) in de provincie 
verder te vergroten. 
 
Al deze activiteiten kunnen niet gebeuren zonder de inzet van vrijwillig(st)ers. 
Dus:  ALLE DANK  aan de kosters, de barvrijwillig(st)ers en de overige medewerk(st)ers en 
het College van Kerkrentmeesters, die dit mogelijk maken. 
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De agenda voor het maken van afspraken ligt klaar en we zijn allemaal gemotiveerd om onze 
Nicolaïkerk multifunctioneel te gaan gebruiken. 
         Jan Kolk, coördinator.  
 

Openstelling van de Nicolaïkerk 
 
De Nicolaïkerk is ook dit jaar weer open voor bezichtiging van 1 mei – 16 september. 
Het afgelopen jaar was de openstelling soms erg onregelmatig, in verband met de restauratie 
van ons orgel. Dat zal dit jaar beter zijn, hoewel er vast nog wel enkele dagen zullen uitvallen 
door andere activiteiten.  
We zullen proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. 
 
In de kerk komen enkele veranderingen:  
- het Archeologisch InformatiePunt gaat uit de Maria kapel en zal op een geheel andere manier 
worden getoond in het Museum Stad Appingedam.  
- Ook in de Openstellingscommissie is er een wijziging: mw. Aaltje Dijkema heeft aan het einde 
van het vorige seizoen aangegeven te willen stoppen als contactpersoon. De commissie wil 
haar nogmaals bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hiervoor heeft gedaan. 
Voor haar hebben we mw. Didy de Vries bereid gevonden om deze taak over te nemen. 
 
Het komende seizoen streven we er naar om altijd twee gastheren/-vrouwen aanwezig te laten 
zijn tijdens de openingsuren. 
Deze uren zijn:  dinsdag tot en met zaterdag: van 11.00 – 17.00 uur;  
       zondag:    van 14.00 – 17.00 uur. 
 
Op ‘normale’ werkdagen wordt er in twee groepen gewerkt, n.l. van 11.00 – 14.00 uur en van 
14.00 – 17.00 uur. 
Mede hierom zijn we op zoek naar nieuwe gastheren/-vrouwen, die op wisselende tijden een 
rondleiding voor groepen willen verzorgen. 
 
Lijkt het u wat om ook als vrijwillig(st)er mee te werken?  
Laat u het ons weten! 
U kunt zich opgeven per mail bij: mw. D.H. de Vries, tel. 623385, 
       e-mail: dvries@home.nl    
 
Voor informatie kunt u ook terecht bij dhr. J. Kolk, tel.623313,  
e-mail jankolkappi@hotmail.com 
 
We hopen dat u ook meedoet !! 
 
Comm. Openstelling Nicolaïkerk. 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
Club: 
Do. 1 febr.           gr.7/8  jongens  Franse School     18.45-19.45 
Di. 6 febr.           gr. 5    Franse School     18.45-19.45 
Di. 13 febr.          gr.7 meisjes   Franse School  18.45-19.45 
Di. 20 febr.   gr.6    Franse School  18.45-19.45 
Di. 27 febr.   gr. 8 meisjes   Franse School  18.45-19.45  
 
Factor 12 +: 
Vrij. 16 febr.  Factor 12 groep  Franse School  19.00-20.00 
 
Factor 15+: 
Vrij.   Factor 15 groep  Franse School  19.30-20.30 
(wordt nog gecommuniceerd) 
 
T-Café: 
Vrij. 2 febr.  Brugklas   Jeugdruimte  19.00-20.30 
Vrij. 9 febr.  Groep  7   Jeugdruimte  19.00-20-30 
Vrij.16 febr.  Groep 8   Jeugdruimte  19.00-20-30 
Vrij.23 febr.  Brugklas   Jeugdruimte  19.00-20.30 
 
12+ groep: 
Deze maand geen 12+ 
 
Schoolkerkdienst: 
Zon. 11 febr.  Iedereen   Nicolaïkerk  09.30-10.30 



 

 
- 28 - 

 
Dienst: m.m.v. de gespreksgroep 18+ 
Zon. 18 febr.  Iedereen   Nicolaïkerk  09.30-10.30 
      
U4C Worshipnight: 
Zon. 25 febr. vanaf  14 jr    Dijkstraatkerk  19.30-21.30 
    
 
Zie voor de speciale activiteiten ook elders in het kerkblad! 
 
 
 
 
Historisch Tijdschrift GKN over evangelisatie en Hongarije 
 
Eén van de spilfiguren in het gereformeerde evangelisatiewerk van de 20ste eeuw was prof. 
F.H. Grosheide (1881-1972). Over hem gaat een artikel in het decembernummer van het 
Historisch Tijdschrift GKN. Grosheide was tientallen Jaren hoogleraar Nieuwe Testament aan 
de Vrije Universiteit.  
Koos-Jan de Jager dook in het Grosheide-archief en laat zien hoe Grosheide zich onder meer 
inzette voor een nauwkeurige bijbelvertaling (NBG 1951) en voor missionaire toerusting door 
evangelisatiecongressen, cursussen en een handbook voor evangelisatiecommissies. 
Hij probeerde confessionele belijndheid te verbinden met wezenlijke interesse voor de 
leefwereld van niet-gelovigen. 
Dit spanningsveld is ook het toneel in de bijdrage van dr. C. Houtman in de rubriek 
‘Romanfragment’. Hij behandelt het boek ‘Rust gevonden’ (1929), geschreven door ds. J.H. 
Landwehr onder diens pseudoniem ‘Johannes’. Een Leidse filosofiestudent laat het geloof van 
zijn orthodoxe Rotterdamse jeugd achter zich. Hij kiest voor het socialism, maar krijft 
tuberculose en hervindt zijn geloof tijdens een kerkdienst over ‘de wijsheid van God en die van 
de wereld’. Houtman plaatst het verhaal en de romanfiguren in hun tijd. 
In de eerste helft van 1916 hadden twee dochters van Abraham Kuyper een belangrijke rol in 
Hongarije bij het verzorgen van oorlogsgewonden door een zgn. Nederlandse ‘ambulance’. 
Eén van de dames, H.S.S. (Henriëtte) Kuyper, publiceerde in 1918 een boek over haar 
ervaringen in Boedapest. Dr. Maarten J. Aalders toont aan dat zij niet zozeer het oorlogstoneel 
beschreef, alswel het Hongaarse volk, zijn cultuur en zijn calvinistische traditie. Het boek 
betekende het begin van warme gevoelens onder gereformeerden in Nederland voor dit 
‘broedervolk’. 
Het nummer besluit met In Memoriams over de predikanten D. Braam, A.M. Brouwer, N.W. van 
den Hout, H. Peper, P.K. Pilon, W.F. Prinzen, J.C. Schouten, B. Wielenga, A. van der Zwaag, 
J.R. Zijlstra. 
 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland die 
in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. 
Een abonnement kost € 14,00.  
Informatie en aanmelding: www.hdc.vu.nl/htg of e-mail: f_rozemond@ziggo.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdc.vu.nl/htg
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Concerten 
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   Stichting Concerten Nicolaïkerk   Appingedam 
 

Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
 
22 april 2018   Dubbelconcert op twee koororgels en Hinsz-orgel  
 15.30 uur   à quatre-mains 
     door de organisten Adolph Rots en 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 Vincent Hensen, 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 
 
 
 


