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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 8 januari 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. 

.                                                                                        
  

  
Alle medewerk(st)ers van het Kerkblad wensen u allen een heel goede Jaarwisseling en een 
heel goed, maar vooral gezond 2018!! 
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Meditatie 
 
   
Je kunt tegenwoordig haast geen politicus horen of er wordt gesproken over de “normale 
Nederlander”. Dat betekent blijkbaar dat die politici er iets mee denken te winnen door ons aan 
te spreken als “normale Nederlander”. Wie zouden deze politici eigenlijk bedoelen met 
“normale Nederlander”? Zouden ze allemaal dezelfden bedoelen ?  
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het – denk ik – belangrijk om goed te weten 
wie het zegt. Zou de heer Wilders met “normale Nederlander” dezelfde mensen bedoelen als 
de heer Buma, of de heer Rutte? Zouden zij daar iedereen mee bedoelen die een Nederlands 
paspoort heeft, of hij nu blank of bruin, atheïst of islamiet of christen is ? Ik ben bang van niet. 
Je wilt je toch onderscheiden als onverdachte Nederlandse politicus. Je bent normaal of niet 
normaal, je hoort erbij of je hoort er niet bij. Zie je aan een rijk gedekte kersttafel een getinte 
vrouw met een hoofddoek?  
Wij vieren straks weer het kerst (christus -)feest. De komst van het kindje Jezus in ons midden. 
Hoe normaal was hij eigenlijk? Ik denk dat de eeuwen door mensen dit kindje hebben gedacht 
als een kindje dat bij hen paste. 
Kijk maar eens naar oude schilderijen: er loopt een kindje in een looprekje, moeder zit aan het 
spinnewiel en vader is aan het werk in zijn timmermanswerkplaats. Normaler kan het niet. 
West-Europese christelijke kunst: Jezus, Maria en Jozef. Hoe normaal – toen in Vlaanderen of 
in Holland. Het kan overal zijn in het West-Europa van de middeleeuwen.  
Kent u ook andere afbeeldingen? Van vluchtelingen bij voorbeeld. Zij zijn immers van alle 
plaatsen en alle tijden, toen tussen de slagvelden van Europa en nu vooral “in de eigen regio”: 
in Libanon, Jordanië of Kenia of tussen de puinhopen van verwoeste Syrische steden, maar 
vooral niet bij ons. Wij hebben er al zoveel, toch?  
Kijk maar met mij mee: ik zie een foto van een vluchtelingenkamp. Door een open spleet kijk ik 
een tent binnen. Een moeder heeft een kindje aan haar slap hangende borst, er zit niet veel 
meer in. Het huilt van de honger. Vader zit in een hoek van de tent. Hij houdt zijn hand op. En 
als we goed kijken zien we nog een paar andere kinderen, allemaal even mager. Grote 
droevige ogen staren ons aan. Heel normaal, vandaag, ver van ons bed. Zo zijn er talloze 
beelden te schetsen. Kijk maar op TV, kijk maar tussen de foto’s in de kranten. 
Vluchtelingen zijn van alle tijden: waar machtigen de baas spelen, waar kleine mensen tussen 
hun wielen raken. Zo moest het kind van Bethlehem ook op de vlucht samen met z’n vader en 
z’n moeder, voor een terreur- koning die koste wat kost de baas wilde blijven. “Midden onder u 
staat hij die jullie niet kennen”. 
Er zijn vluchtelingen die wij direct als zodanig herkennen, maar er zijn er ook vlakbij, in onze 
straat, in onze kerk, in onze stad en in ons dorp, op de vlucht voor ziekte en ongeluk, voor 
armoede en werkloosheid, voor autisme en dementie, kortom voor de dood. Normale 
Nederlanders? Jazeker heel normaal, maar op zoek naar iemand die hen aanziet, iemand die 
naar hen luistert, iemand die bij hen welkom is en die begrepen wordt. Iemand bij wie ze 
kunnen schuilen, zoals eens mensen konden schuilen bij dat kind van Bethlehem toen hij een 
man geworden was: hoeren, tollenaars, bezetenen, melaatsen en heidenen: kyrië eleison. 
Heer ontferm u! 
 
Pastor Eppo Vroom 
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Agenda voor de maand  januari 
 
 
  8 jan. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School  
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School   
 
  9 jan. 18.00 uur, Nieuwjaarsvisite Middengroep, Franse School  
 
10 jan. 16.00 uur, Nieuwjaarsbijeenkomst Wijk 9, Franse School 
 
13 jan. 15.30 uur, Wijkbijeenkomst Wijken 7 en 8, Franse School 
 
15 jan. 19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
  19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
16 jan. 20.00 uur, Vergadering Moderamen kerkenraad, Franse School 
   
17 jan. 14.00 uur, Vergadering Commissie eredienst, Franse School 
  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: mw. Sus Broekstra, off. van Justitie, over 
    het werk van het Openbaar Ministerie en het strafrecht 
 
22 jan. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
 
24 jan. 16.00 uur, Wijkmiddag/Nieuwjaarsbijeenkomst Wijken 5 en 6, Franse School 
 
29 jan. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 7 jan.: Epifanie  
           9.30 uur: ds. S. Alblas 
   
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 517 
 
   collecten: - Diaconie (KerkinActie) 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd. U kunt elkaar dan ook ‘veul haail en zegen’ wensen 
 
 15.30 uur,  Woorddienst in de Paasweide 
   mw. J. Baron 
 
    
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Bangladesh) 
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden 
rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en 
gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De 
organisatie Isa-e Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen 
en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in. 
Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze 
christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De 
gemeenteleden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen. Om deze 
zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden vervangen 
zijn door Arabische woorden. Zo zijn de Bijbelverhalen ook voor mensen met een islamitische 
achtergrond herkenbaar. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook maatschappelijk 
actief te zijn in hun eigen samenleving. 
Kerk in Actie steunt de organisatie Isa-e-Church. De collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
 
Zondag 14 jan.: Tweede zondag na Epifanie 
 9.30 uur, mw. ds. J. van Veen, Hoogezand 
   We vieren vanmorgen het feest van de Heilige Doop    
    

Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  517 
 
   collecten: - Jeugd 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
 
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. 
De jeugd is de toekomst van de kerk. Daarom zijn deze activiteiten belangrijk en verdienen 
deze onze steun. 
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Zondag 21 jan.: Derde zondag na Epifanie  
   9.30 uur, ds. J. Dijk 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 517 

 
   collecten: - Diaconie  

  - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 
  
Toelichting bij de collecten:   St. Bootvluchteling (Kamp Moria te Griekenland) 
Medische missie.  Stichting Bootvluchteling is actief in Kamp Moria op Lesbos en werkt met 
de medische missie nauw samen met de UNHCR, Artsen zonder Grenzen en Doctors of the 
World. Kennis, kunde en krachten worden waar mogelijk gebundeld. Wij hebben een medische 
cabine in het kamp. 
Ons psychosociaal team is op Lesbos werkzaam in kamp Moria. Het vluchtelingenkamp 
Moria is aangewezen als het registratiekamp voor iedereen die aankomt op Lesbos en asiel wil 
aanvragen. Op dit moment verblijven meer dan 4000 mensen in dit beveiligde kamp, waarvan 
voornamelijk mannen. Moria wordt geleid door de Griekse politie en staat onder leiding van de 
Griekse autoriteiten in samenwerking met UNHCR. 
In Moria loopt het psychosociale team door het kamp om met de vluchtelingen te spreken. Dit 
doen we om informatie te verstrekken over onze activiteiten, voor afleiding te zorgen en om de 
situatie in het kamp te volgen. 
 
 

Zondag 28 jan.: Vierde zondag na Epifanie  
   9.30 uur, ds. G.J. Gardenier 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 517 
 
   collecten: - Diaconie  (Open Hof) 

  - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 
 19.00 uur, Grunneger dainst 
   ds. T. Oldenhuis 
   m.m.v.: ‘Toalschatten’  
 
   collecten: - I.K.E. 

- Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten:  : Open Hof, Groningen 
De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal centrum.  
De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die 
buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, 
een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor 
dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.  
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Het centrum wordt in stand gehouden door de Groninger kerken en kan bestaan dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers. Mensen die vanuit hun kerkelijke en/of maatschappelijke 
betrokkenheid zich ongeveer één dagdeel per week willen inzetten.  
Broodfiets: 
Onze broodfiets rijdt in de winterperiode vanaf 10 december elke zaterdagavond om 18:45 
uur.  
Twee medewerkers brengen brood, koffie en thee aan de hongerige medemens op een aantal 
vaste plekken in de stad. 
Dit jaar fietsen we net als afgelopen jaar samen met de Kostersgang, Leger des Heils. Zij 
hebben de soepfiets en wij de broodfiets. Soms fietst er een ervaringsdeskundige mee. 
Vanaf 18:45 uur fietsen wij via de Grote Markt, Westerhaven naar het hoofdstation. 
Op elke plek zal de broodfiets ongeveer 10 minuten blijven staan. 
Het heeft een sterk diaconaal karakter, uitdelen van brood en koffie. Maar tegelijkertijd heeft 
het ook een sterk pastoraal karakter. De individuele pastorale gesprekken vinden vaak op dat 
moment plaats. Op straat klinken de verhalen van bezoekers. 
Vieringen: 
Deze vinden wekelijks plaats in de kapel van de Open Hof. De vorm van deze vieringen is 
gericht op de doelgroep dak- en thuislozen. Een laagdrempelige vorm met mogelijkheden tot 
bezinning en gesprek. Maar ook vormen van gebed spelen in de viering een belangrijke rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Na de dienst van zondag 7 januari is er (natuurlijk) koffiedrinken achter in de kerk, waar u 
elkaar ‘veul haail en zegen’ kunt wensen. 
 
In de dienst van zondag 14 januari vieren we het feest van de Heilige Doop, want Jens, 
zoontje van Bernard en Suzanne Sienot-Piersma wordt gedoopt. 
 
Op zondag 28 januari zullen we de Maaltijd van de Heer vieren. Dhr. W. van Klaarbergen zal 
vertellen wat zijn Persoonlijk Lied is. 
 ’s Avonds om 19.00 uur is er een ‘Grunneger dainst’, met als voorganger ds. T. Oldenhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.openhof.org/aanbod/pastoraat-en-diaconaat
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Rooster Kindernevendienst 
 
  7 jan. Janet Ploegh en Maaike 
 
14 jan. Janneke Patberg 
 
21 jan. Aardina Neumann 
 
28 jan. Jolanda Korblet 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
  7 jan. Esther de Boer 
  
14 jan. Regina Lafeber 
     
21 jan. Judith Gootjes 
   
28 jan. Berber Werkman 
   
 

Grunneger dainst 
 
Op zundagoavond 28 jannewoarie is der in de Nicolaïkerk n Grunneger dainst, dij begunt om 7 
uur s oavonds. 
Domie van dizze oavond is  Tammo Oldenhuis oet Coevorden. 
Thema van dainst is:  ‘Bist stoe der ook ain van?’ 
 
Der is mitwaarken van Toalschatten uut Beem, dat binnen twij wichter dij ook in t Grunnegs 
goan zingen veur ons. 
Ook waarkt Jan Beukema mit, hai zel de soamenzang begelaiden op t örgel. 
 
Dainst wordt organiseerd deur de IKE. 
 
Ie binnen allemoal hail slim welkom om dizze biezundere dainst bie te wonen. 
 
Dus:  tot 28 jannewoarie, om zeuven uur. 
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Lied van de maand januari 
 
Lied 517 

  
 
  2. Gij, als een mens geboren,  3. U kennen doet ons bloeien, 
 vervult voor ons de tijd.   uw liefde doet ons goed. 
 Nooit gaan wij meer verloren  Wanneer wij in U groeien 
 voor God in eeuwigheid.   smaakt elke dag ons zoet.  
 De dood mag niets meer hopen.  Wij dorsten heel ons leven 
 Nu zich de hemel opent   om ons aan U te geven. 
 toont gij ons Gods beleid.   Kom ons dan tegemoet! 
 
 
  4. Gij, licht van den beginne   5. Wij sterven aan uw goedheid, 
 en Vaders rechterhand,   die ons het leven geeft. 
 die heerst en alle dingen   De oude mens moet heengaan, 
 tot ons geluk omspant,   de nieuwe Adam leeft. 
 laat, ook als wij niet willen,  Vernieuw ons doen en denken, 
 ons hart in u verstillen,   dat wij ons aan U schenken, 
 door liefde overmand.   ons hart al bij U leeft. 
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Opbrengst collecten 
 
26 nov. Diaconie        €  195,40 
  Kerk         €  169,86 
  Evensong        €  320,25 
 
  3 dec. Diaconie        €  194,59 
  Kerk         €  148,74 
   
10 dec. Diaconie        €  257,90 
  Kerk         €  169,72 
 
17 dec. Diaconie        €  199,04      
  Kerk         €  155,55 
   
 
 
 
 
25 nov. Zingen naar de zondag   €  150,32 
 
30 nov. Collecte I.K.E. avond    €    83,40 
          
  3 dec. Collecte bij de maaltijd   €    65,90   
 
 
 
   
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK        
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  7 jan. 10.00 uur, Nij joarsdainst   past.w. dra. G.F. Huis  
 
21 jan. 10.00 uur, drs. R. Stoel, Gieterveen 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
  7 jan.  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
14 jan.  11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
21 jan  11.00 uur,  dhr. H. de Groot  
 
28 jan.  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
    
       
 
   
De Paasweide: 
 
  7 jan.  15.30 uur,  mw. J. Baron, Woorddienst    
  
 
 

Uit het Pastoraat 
 
Nieuwe contactpersoon: 
Mw. Stien Grashuis-Wierenga, is bereid gevonden om in Wijk 9-6 enkele adressen te gaan 
bezoeken en/of over te nemen, om de taak van mw. A. Ruiter, die contactpersoon in die wijk is,  
te verlichten. 
Hartelijk welkom mw. Grashuis en veel sterkte gewenst bij uw werk. 
 
 
Wijkmiddagen: 
Op woensdag 10 januari 2018 zal wijk 9 weer haar traditionele wijkavond / 
nieuwjaarsbijeenkomst houden met snert en roggebrood in de Franse School.  
Aanvang is 16.00 uur en het ligt in de bedoeling een gezellige (bijbel) quiz te houden  
tussen de gesprekken door. 
(Zie ook de bijlage bij dit kerkblad). 
 
Van harte welkom, 
Het sectieteam van 
Wijk 9 
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Wijkmiddag voor wijk 5 en 6 
Op woensdag 24 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. 
 
Afgelopen zomer zijn Henk en Ineke Emmelkamp op de fiets naar Rome gegaan, met als 
eindpunt het Vaticaan. Zij laten ons prachtige beelden zien van de reis hier naartoe. 
We sluiten af met een gezamenlijke snertmaaltijd.       
Zo rond 19.00/19.30  uur 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,Anja Venhuizen 
Henk en Ineke Emmelkamp 
 

 
Ik kom wel/niet naar de wijkmiddag. 
 
Ik heb wel/geen vervoer nodig. 
 
********************************************************************************************************** 
 

Wijkmiddag voor de wijken 7 & 8  
Beste mensen, 
 
Op zaterdag 13 januari 2018 hopen we u om 15:30 uur (half vier) te mogen begroeten op een 
gezellige wijkbijeenkomst in de Franse school, Wijkstraat 30 te Appingedam. Om half vier staat 
de koffie/thee klaar en om 16:00 uur(vier uur) worden we verwacht in de Zilverkamer tegenover 
de Franse school.  
Na het bezoek aan de Zilverkamer drinken we gezellig iets met elkaar en om 18:00 uur sluiten 
we de wijkbijeenkomst af met een (snert)maaltijd. 
We hopen op een gezellige middag en zien naar uw aanwezigheid uit.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om via het onderstaande strookje aan te geven of we op uw 
aanwezigheid mogen rekenen en op hoeveel personen. Wij geven er de voorkeur aan indien 
mogelijk u via e-mail of telefoon op te geven. 
 
Wellicht wilt u opgehaald of thuisgebracht worden, ook dat kunt u aangeven.   
Het opgavestrookje wordt bij u afgehaald. 
 
Namens de wijkteams, Jetty Blok en Annette Gardenier 
 
********************************************************************************************************** 
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Ik/wij kom(en) wel/niet naar de wijkmiddag;  . . . . . . . .pers. 
 
Ik/wij heb(ben) 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 10 december hebben we de keuze van Tirsa Voshart kunnen horen; op 28 januari zal dhr. 
Wiebe van Klaarbergen aan ons vertellen wat zijn persoonlijk lied is. 
  
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.      
                             
 
 

‘Week van gebed’  Appingedam   
 
21-28 januari  2018 
 
In 2018 is het thema van de ‘Week van Gebed voor de eenheid”:   ’Recht door zee’.  
 
Dit thema is aangeleverd door kerken uit het Caribisch gebied. Zij stellen de bevrijding van het 
volk Israël uit de slavernij centraal. Het thema ‘Recht door zee’ doelt op de uittocht van het volk 
van God uit Egypte door de zee. Het verwijst ook naar rechtvaardigheid, gerechtigheid en 
eenheid onder christenen. Dat wordt doorgetrokken naar de actualiteit van christenen 
vandaag.  Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland werken nauw samen bij het 
samenstellen van het materiaal voor deze ‘Week van Gebed’.  
 
In Appingedam worden de volgende samenkomsten georganiseerd,  
waar iedereen welkom is: 
 
 Maandag 22 januari, 19.00-19.45 uur 
  Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Dijkstraat 73 
 Dinsdag 23  januari, 19.00-19.45 uur 
  Protestantse Gemeente in ‘Franse School’, Wijkstraat 
 Woensdag 24  januari, 19.00-19.45 uur 
  Hervormde Kerk Tjamsweer  
 Donderdag 25 januari, 19.00-19.45 uur 
  Baptistengemeente, Scharreweersterweg 80 
 Vrijdag 26 januari, 19.30 uur  (jongerensamenkomst) 
  Baptistengemeente, Scharreweersterweg 80 
 Zondag 28 januari, 19.00 uur  
  Baptistengemeente, Scharreweersterweg 80 
  (afsluitende samenkomst met gebed, verkondiging en zang) 
 
Tot ziens op een van de bijeenkomsten, 
 
Baptistengemeente Appingedam; 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Appingedam; 
Hervormde Gemeente Tjamsweer; 
Protestantse Gemeente Appingedam. 
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Vorming en Toerusting 
 
Wat geweest is: 
Op donderdag 26 oktober bezochten zo’n 30 mensen de Nicolaikerk voor de thema-avond 
over de tempel van Jeruzalem. De avond werd geleid door oud-testamenticus Dr. Michaël 
van der Meer en organist-cantor Vincent Hensen.  

De avond begon met het zingen van Psalm 122, met onder ander “Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, u, Godstad, mogen wij ontmoeten!”  Daarna begon Michaël van der 
Meer te vertellen. Zijn verhaal werd steeds afgewisseld met samenzang onder begeleiding van 
Vincent Hensen. Van der Meer vertelde dat  Jeruzalem al zo’n 4000 jaar bestaat. Rond het jaar 
1000 voor het begin van de jaartelling werd Jeruzalem de stad van waaruit koning David 
regeerde. Davids zoon Salomo bouwde er de tempel. Afgelopen september lazen we - bij de 
ingebruikneming van het gerestaureerde orgel - in 2 Kronieken 5 hoe God de tempel vulde, 
gesymboliseerd door een wolk. In die tijd was het gebruikelijk om te denken dat God op één 
bepaalde plek woonde.  

In de 8ste eeuw voor het begin van de jaartelling liepen de spanningen in het 
Midden-Oosten op. De Assyriërs – afkomstig uit de gebieden die tegenwoordig bij Noord-Syrië 
en Irak horen – begonnen de buurlanden te veroveren. In 722 viel de hoofdstad Samaria van 
het Noordrijk Israël. De vraag was: wanneer zou Jeruzalem, de hoofdstad van het Zuidrijk, 
vallen? Jeruzalem viel niet! Niet alleen 2 Koningen 18 vertelt ons over hoe Jeruzalem (onder 
koning Hizkia) gespaard bleef, maar ook buiten-Bijbelse bronnen melden dit. De redding 
verschafte Jeruzalem prestige. Echter, niet voor altijd. In 586 werd de stad veroverd door de 
Babyloniërs; de tempel werd verwoest, en een deel van de bevolking werd in ballingschap 
gevoerd. Onder hen bevond zich ook de priester-profeet Ezechiël. Ezechiël zag in een visioen 
God – dat betekende dat Gods woonplaats niet beperkt was tot de tempel in Jeruzalem. God 
woont overal! Ezechiël zag in zijn visioen ook een nieuw Jeruzalem (Ezech 40-44).  

Machthebbers kwamen, machthebbers gingen – er is niets nieuws onder de zon. De 
Babyloniërs moesten hun macht afstaan aan de Perzen. De Perzen lieten de Joden terugkeren 
naar hun eigen land. De Bijbelboeken Ezra en Nehemia vertellen over de wederopbouw van 
Jeruzalem en de tempel. Het was even rustig in Israël. Maar in de eeuwen rond het begin van 
de jaartelling werd het weer onrustig, Griekse overheersing werd gevolgd door Romeinse 
overheersing. In Israël leidde dat tot discussies over het al of niet meedoen met de 
Grieks-Romeinse secularisatie. De ‘rekkelijken’ vonden dat dat wel kon, maar de ‘preciezen’ 
vonden dat niet. We kennen de gedachten van de ‘preciezen’ door de Dode Zeerollen. In die 
teksten wordt gemopperd over de corruptie bij de hoge heren rond de tempel, en droomt men 
van een nieuw Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem werd op twee manieren opgevat: als een 
geestelijke droom en als een concrete aardse verblijfplaats waar het leven voor iedereen goed 
is. In het jaar 70 (na het begin van de jaartelling) werd de tweede tempel verwoest. De Joden, 
die steeds meer in diaspora raakten, bleven niet alleen hopen op een geestelijk nieuw 
Jeruzalem, maar ook op een concrete nieuwe tempel in Jeruzalem. In die laatste hoop 
verschilden ze van de Christenen, die inmiddels ook op het wereldtoneel waren verschenen. 
De Christenen dachten en denken bij het nieuwe Jeruzalem vooral aan een geestelijke 
invulling.  

Vanaf het begin van de 4de eeuw werd het Christendom steeds belangrijker. Wel 
probeerde Julianus de Afvallige (361-363) het Christendom nog dwars te zitten: hij vatte hij het 
plan op om een nieuwe Joodse tempel in Jeruzalem te bouwen. Hij was te kort aan de macht 
om dit plan door te zetten. De Christenen bouwden geen tempel in Jeruzalem, zij bouwden 
echter wel de Heilig Graf kerk op de plaats waar Jezus begraven zou zijn. De verschillende 
Christelijke groeperingen betwisten elkaar echter het recht op die Heilig Grafkerk. De oplossing 
werd gevonden in een gebouw waarin zes verschillende denominaties hun eigen kerkhoek 
hebben.  

In de 7de eeuw kwam de Islam op. De Arabieren veroverden grote gebieden rond de 
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Middellandse Zee. De Arabieren werden in Israël verwelkomd, zij waren toleranter dan de 
Byzantijnen en belagers uit het oosten. Rond 700 bouwden de moslims de Rotskoepel en de 
Al-Aqsamoskee op de Tempelberg. Ook voor de Moslims is Jeruzalem belangrijk; immers, het 
verhaal gaat dat Mohammed op een nacht naar Jeruzalem reisde.  

Na een tijd van relatieve rust werd het in de jaren 1000-1200 weer onrustig in Israël. 
Groepen uit Centraal Azië vielen binnen en verwoestten Jeruzalem. De Christenen (in Europa) 
kwamen in opstand. De kruistochten ontstonden, officieel om het Heilige Land en Jeruzalem te 
bevrijden. Echter, in werkelijkheid werd veel onheil aangericht, ook bijvoorbeeld tegen de 
Oosters Orthodoxe Christenen, er werd niets ontziend geplunderd, verkracht en gedood. Een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Christendom. 

We gingen niet in op de recente geschiedenis van Israël en Jeruzalem. Maar de avond 
maakte heel duidelijk dat Jeruzalem enorm tot de verbeelding spreekt, en mensen aanspreekt 
op hun gevoel. Ook dat de gevoelens en inzichten verschillen. Dat maakt ook dat de 
geschiedenis van Jeruzalem er een is van zich toe-eigenen. Steeds nieuwe groepen en 
machthebbers eigenden en eigenen zich de stad toe. Het gaat steeds om hebben in plaats van 
delen. Dat staat dwars op wat de drie religies, voor wie Jeruzalem belangrijk is, beogen: de 
droom van het nieuwe Jeruzalem.  

Tussendoor zongen we over dat Jeruzalem, o.a. lied 750 en 766 ,en “Waar voert vandaag 
het oude spoor”, een lied op muziek van Parry waarin wordt gefoeterd op wantoestanden in 
London in de 18de eeuw en wordt gedroomd over een aards Jeruzalem. Ook speelde Vincent 
Hensen een koraalbewerking van een van de liederen. We sloten af met de beurtzang van de 
21 coupletten lied 737: “Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer zal ik u zien 
zoals ge zijt, de bruid van onze Heer.”  Het bracht ons halfweg Jeruzalem.   

  
 
Wat gaat komen: 
 
Filmavond: ‘ I, Daniel Blake’ 

Daniel Blake is 59 jaar oud en timmerman. Hij woont in Newcastle. Na een hartaanval kan hij 
zijn werk niet meer doen en is dan, tot zijn verdriet, afhankelijk van een uitkering. Daarbij dreigt 
hij vast te lopen in de bureaucratie van het Britse bijstandssysteem, dat hem dwingt de hele 
dag naar werk te zoeken. Maar van zijn arts mag hij geen nieuwe baan aannemen, omdat dat 
zijn dood zou kunnen betekenen. Daniel ontmoet de jonge alleenstaande moeder Katie, die 
ook onder dreigt te gaan in het systeem. Onder het motto 'gedeelde smart is halve smart' sluit 
het tweetal vriendschap, om zich met niets dan wederzijdse hoop te handhaven in hun 
uitzichtloze situatie. Deze film uit 2016 is een geëngageerd, vaak humoristisch en ontroerend 
portret van mensen die het moeilijk hebben in de huidige maatschappij, maar die zich er samen 
een weg in proberen te banen. 

We willen zoals inmiddels gebruikelijk samen naar de film kijken om er daarna nog kort met 
elkaar over in gesprek te gaan. 

Praktische informatie 

 Datum en tijd: zondag 21 januari, 19.00 uur 
 Plaats: Franse School, Appingedam 
 Leiding: ds. B.B. Wolters  
 Opgave bij ds. Wolters , tel. 622663, bbwolters@planet.nl . 
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Verjaardagsfonds 
 
 
Over november kwam een bedrag binnen van € 91,50  
 
Iedereen bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  

 
 
 
 
 

Hartelijk dank 
 
Kerstbomen in de kerk 
 
We hadden weer prachtige kerstbomen in de kerk staan. De grote boom in het koor van de 
kerk kwam uit de tuin van fam. G. Veldman van de Dijkhuizenweg. De mooie ster er bovenop 
kwam van de fam. H. Grashuis van de Jonkerslaan. 
De bomen achter in de kerk zijn geschonken door de kunst- en cultuurmarkt die op 9 december 
in de kerk werd gehouden.  
 
Alle gevers en helpers die geholpen hebben om de bomen te plaatsen en te versieren 
hartelijk dank. 
 
 
 

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 
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Middengroep 
 
 
De Middengroep houdt haar Nieuwjaarsvisite op 9 januari in de Franse School. 
Aanvang: 18.00 uur. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 

Passage 
 
 
De bijeenkomst van  Passage is op woensdag 
17 januari a.s. 
 
in het ASWA-gebouw, aan de Burg. Klauckelaan 16.  
 
Aanvang: 19.45 uur. 
 
Mw. S. Broekstra, officier van Justitie komt vertellen over het werk van het Openbaar Ministerie 
en het strafrecht. 
 
Leden en gasten van harte welkom.  
 
Het bestuur.   
 
 
 

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.  
Dan is er medewerking van het mannenensemble “NicHe” uit Leek, 
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. 
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. 
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Van de Diaconie 
 
Bloemengroet 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente 
 
 In januari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk,            
   e-mail:  wa@wabreedijk.nl,   tel: 623474 
 
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. 
 
 

Amnesty International 
 
Goed nieuws !! 
           
Onderstaand bericht ontving onze Gemeente onlangs: 
 
Geachte leden van de Prot. Gemeente Appingedam, 
 
‘Ik wil mijn diepste dankbaarheid overbrengen aan alle Amnesty-leden en iedereen die mij en 
mijn familie in deze moeilijke tijd hebben gesteund. Door jullie aandacht veranderde de 
houding van de leiding van het kamp waar ik zat. 
De bewakers behandelden mij beter en ik kreeg lichter werk te doen. Jullie geven hoop aan 
iedereen in het kamp. Dit is niet alleen mijn overwinning, maar die van iedereen die oneerlijk is 
gestraft’. 
  
Deze dankwoorden van Erkin Musaev uit Oezbekistan zijn aan u gericht. Nadat in 2006 
wereldwijd kritiek werd geuit op het keiharde optreden tegen demonstranten, waarbij 



 

 
- 19 - 

honderden mensen warden gedood, pakten de autoriteiten tal van VN-medewerkers op. 
Erkin was een van hen. 
   
Hij werd een maand lang elke dag geslagen en ‘s nachts verhoord. Zijn ondervragers folterden 
hem net zo lang tot Erkin zo radeloos was dat hij ‘bekende’ een spion te zijn. Hij werd tot twintig 
jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Amnesty voerde intensief actie voor zijn vrijlating. Erkin zou tot 2026 vastzitten, maar tot onze 
grote vreugde kwam hij deze zomer vrij. 
 
Bedankt voor uw medewerking in deze strijd. 
Schrijfactie Amnesty voor Nubische activisten in Egypte 
 
In september van dit jaar gingen inheemse Nubische activisten in Aswan (Egypte) de straat op 
om voor hun rechten op te komen. De politie sloeg het protest hard neer. Een groep van 32 
activisten moet nu terecht staan terwijl ze alleen vreedzaam hun mening gaven. Nubiërs in 
Egypte hebben de afgelopen decennia hun grondgebied moeten verlaten om plaats te maken 
voor ontwikkelingsprojecten. Drie jaar geleden werd in de Egyptische grondwet vastgelegd dat 
ze het recht hebben om terug te keren. Tot op heden doet de overheid er niets aan om dit te 
bespoedigen. 
De tweeëndertig Nubische activisten kunnen 
veroordeeld worden tot celstraffen van vijf jaar. Ze 
worden vervolgd voor hun deelname aan een 
demonstratie ‘waarvoor geen toestemming was 
gegeven’.  
Sinds de noodtoestand van april dit jaar worden 
burgers die volgens de autoriteiten de protestwet 
overtreden voor een militaire rechtbank gebracht. Ze 
hebben niet de mogelijkheid om in hoger beroep te 
gaan. De prominente Nubische activist Gamal 
Sorour werd ook tijdens de protesten opgepakt. Hij 
overleed op 4 november jl. omdat hij niet de medische zorg kreeg die hij nodig had. 
 
 
********************************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PMrRfzHc&id=435B85C5D53330D86371411FBA2BC2F0AF067344&thid=OIP.PMrRfzHcUBYSs4hr6Cn5swHaDI&q=illustraties+amnesty+international&simid=607986973880356337&selectedIndex=5


 

 
- 20 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 21 - 

Van de Kerkrentmeesters 
    
 
Start Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk 
 
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat weer van start. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Wist 
u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en 
parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze maand valt ook bij u 
de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee? 
 
Behalve door te doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving 
aandacht voor te vragen.  Dat kan bijvoorbeeld door Kerkbalansfilmpjes op de website van 
Actie Kerkbalans  te delen via Facebook of Twitter. Zo laat u weten dat u het werk van uw 
parochie/gemeente van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is.  
 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Tussen 20 januari en 3 februari 
komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en de antwoordenvelop bij u ophalen. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal overmaken.  Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw 
bijdrage! 
 
 
 

I.K.E. avond 
 
 
 I.K.E.    Uitnodiging    I.K.E. 
 
 
Ook in 2018 heeft de I.K.E. commissie weer maandelijkse ontmoetingsavonden gepland. 
 
Onze volgende bijeenkomst is op 
              donderdag  25 januari 2018   in de Franse School. 
              aanvang: 19.30 uur. 
 
M.m.v.: Mevr. A.L. Perdok-Kamp -  Bijbellezing en meditatie. 
               Chr. Mannenkoor Appingedam  o.l.v. dhr. Nico Dijkman. 
                                                    Pianobegeleiding: Dhr. Jan Beukema. 
               Organist: dhr. Jaap Weima. 
 
 
               Bingo:  Mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
 
Voor vervoer kunt U bellen met dhr. Henk Perdok,  tel. 623256 
 
Graag tot ziens,  
Annie Blaak-Hidding. 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

Wij wensen iedereen een heel gelukkig en liefdevol 2018 toe!! 
 
CLUB: 
Di. 9 jan.           gr.5  j/m        Franse School     18.45-19.45 
Di. 9 jan.           gr.7 meisjes  Franse School     18.45-19.45 
Di. 16 jan.          gr.6 j/m    Franse School  18.45-19.45 
Di. 30 Jan.   gr.8 meisjes  Franse School  18.45-19.45 
D0. 1 febr.   gr. 7/8 jongens Franse School  18.45-19.45  
 
FACTOR 12 +: 
Vrij. 26 jan.  Factor 12 groep Franse School   19.00-20.00 
 
FACTOR 15+: 
Vrij. ? jan.  Factor 15 groep Franse School   19.30-20.30 
(wordt nog gecommuniceerd) 
 
T-CAFE: 
Vrij. 12 jan.  Brugklas  Jeugdruimte    19.00-20.30 
Vrij. 19 jan.  Groep  7  jeugdruimte    19.00-20-30 
Vrij. 26 jan.  Groep 8  jeugdruimte    19.00-20-30 
 
12+ groep: 
Zon. 14 jan.   jeugd 12+  Jeugdruimte    09.30-10.30 
 

Interkerkelijke jeugd ontmoetingsavond: 
vrij. 12 jan           jongeren 12-24 jr Hoeksteenkerk      vanaf 19.00 
      Delfzijl 
Pubquiz: 
Zat 20 jan.   Jeugdwerkers Franse School   20.00-?? 
 
U4C WORSHIPNIGHT: 
Zon. 21 jan  vanaf  14 jr  Dijkstraatkerk    19.30- 21.30 
    
 
 
Zie voor de speciale activiteiten ook elders in het kerkblad! 
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Noaberschap Appingedam 

 
          Stichting Noaberschap Appingedam heeft een gift ontvangen van    
          €  100,00 van de Zendingswerkgroep.                                           
           De gift was meer dan welkom en we zijn de mensen van de werkgroep     
                                  bijzonder erkentelijk. 
 

Ik maak dan hier ook even van de gelegenheid gebruik om uit te leggen wat het Noaberschap 
doet. Bekend zijn natuurlijk de koffieochtenden, op de eerste dinsdag van de maand kunnen 
mensen in de Franse School bij elkaar komen. Vaak is er een lezing, wordt er informatie 
gegeven. En er is altijd tijd voor ontmoeting en gezelligheid. 
Maar het Noaberschap doet natuurlijk meer. Een belangrijke doelstelling is het uit een sociaal 
isolement halen van kwetsbare mensen. Veel van onze vrijwilligers hebben een langdurig 
contact met mensen uit de Damster samenleving die een beetje steun  wel kunnen gebruiken. 
Veel mensen voelen zich regelmatig eenzaam; het Noaberschap wil proberen voor hen een 
link te zijn met de samenleving. Weer andere vrijwilligers doen kleine klusjes of fungeren als 
chauffeur als men ergens naar toe wil en het openbaar vervoer is niet of niet goed mogelijk. 
Kortom, we willen graag noaberdiensten verlenen zoals dat hier in de regio altijd gebruikelijk is 
geweest. 
 
Mocht u zelf  behoefte hebben aan een vrijwilliger die u regelmatig bezoekt, bel gerust met het 
Noaberschap. Op maandag- dinsdag en donderdagochtend zijn we van 9 tot 12 bereikbaar op 
telefoonnummer 0596-625132. 
En uiteraard zijn de koffieochtend altijd voor iedereen toegankelijk; mocht u vervoer nodig 
hebben, dan kunt u op de maandag voorafgaand aan de koffieochtend bellen voor vervoer. 
 
Namens stichting het Noaberschap 
Els Jansen, voorzitter 

 
Reis naar Malawi 

 
Met World Servants naar Malawi: wat een ervaring!!! 
 
Op vrijdag 13 oktober zijn we vertrokken met een groep van 37 mensen vanuit geheel 
Nederland vanaf het vliegveld in Brussel. De jongste deelnemer was 40 en de oudste 72 jaar 
maar allemaal met hetzelfde doel voor ogen om met het ingezamelde geld voor de bewoners 
en het dorp ter plekke iets tastbaars te bouwen, een school, lerarenwoning en 2 latrines. Na 
een lange reis van ongeveer 30 uur, waarvan het laatste uur over zandwegen waar je in 
Nederland nooit  en te nimmer over zou rijden,  kwamen we aan in het dorp Kandezu. Hier 
werden we opgewacht door honderden dorpelingen, die ons met takken en onder luid gezang 
welkom heetten. Dit moment was om nooit vergeten: in het donker in een totaal vreemde 
omgeving, maar met wat een warmte werden we ontvangen. Zingend en dansend werden we 
binnengehaald, kippenvel over het hele lichaam! Zoveel blijdschap en vreugde dat wij bij hun 
kwamen om samen te bouwen, wat zijn we gastvrij onthaald en hoe welkom kun je je voelen. 
Er werd ons tijdens een huisbezoek aan een familie gevraagd; waarom houden jullie zoveel 
van ons dat jullie als groep ons hier komen helpen… 
De twee weken die volgden waren een aaneenrijging van prachtige ontmoetingen en 
ervaringen. Wat een blijdschap en vreugde hebben we mogen ervaren en wat een rotsvast 
vertrouwen in God, hoe gelukkig kun je zijn met nagenoeg niets. Wat een prachtige mensen 
die daar leven, maar ook ons eigen groepsproces. ‘s Morgens om half 6 opstaan om de zon de 
te zien opkomen, daarna om half 7 gespreksgroep en na het ontbijt naar de bouwplaats om  
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samen de school te bouwen . We werkten dagelijks (behalve op zondag) van 8 uur s morgens 
tot 17 uur ’s middags bij een temperatuur van tussen de 31en 38 graden in de schaduw. Je 
kunt je wel voorstellen dat er heel wat (gefilterd) water werd gedronken. En na de bouw aan het 
eind van de middag onder de douche achter rieten matten met een emmertje water, wat kun je 
daar intens van genieten. 
De lokale mensen zijn zo gewend aan deze temperaturen: ze drinken alleen als ze eten. Ze 
lachten om die blanken met hun gekleurde “doppers” en gewoonten. En de vrouwen daar: wat 
een respect hebben we daar voor gekregen, sterk en altijd aan het werk. 
 

 Onze bouwdagen bestonden 
voor een groot deel uit het 
verplaatsen van stenen van de 
steenoven naar de bouwplaats: 
duizenden stenen per dag 
gingen door onze handen.  
De stenen waren vooraf 
gebakken in grote stapels die 
van binnen in brand werden 
gestoken, na een paar weken 
werden deze ovens uitgepakt 
en steen voor steen in rijen 
(treintjes) richting de 
bouwplaats gebracht. Maar met 
een liederen en leuke 
gesprekken  (met handen en 
voeten) is dat heel gezellig. 
Daarnaast is er zand en grind 

gehaald bij de rivierbedding (laden en lossen met scheppen en emmers) is er gemetseld, 
cement gemaakt en de fundering gevuld met puin. Het resultaat van twee weken hard werken 
met ongeveer 70 personen (zowel onze groep als lokalen) was dat de school zo goed als klaar 
was toen we weggingen op 27 oktober. De klaslokalen,  de lerarenwoning en latrines worden 
afgebouwd voor 1 december. Daarna stelt de regering van Malawi 2 leraren aan om in het dorp 
te gaan werken zodat meer  kinderen naar school kunnen. Het is prachtig om te zien dat 
schoon drinkwater en onderwijs het verschil maken in een ontwikkelingsland als Malawi: naast 
de leraren, spraken ook de jongere kinderen  al een woordje Engels. Mooi is ook dat een 
voedselprogramma deel uit maakt van de ondersteuning. Tussen de middag krijgen de 
schoolgaande kinderen een bord pap, die wordt bereid in een gezamenlijke keuken. En: het 
project wordt nog  5 jaar gevolgd door een medewerker van de lokale 
samenwerkingsorganisatie om ervoor te zorgen dat het project en de ontwikkeling van het dorp 
door kan blijven gaan. 
Wij zijn 2 weken in Malawi geweest om de school te bouwen en om samen te leven met de 
mensen van Kandezu. Deze weken hebben ons leven verrijkt: wat prachtig om te zien hoe 
primitief deze mensen leven, maar zoveel verbinding met elkaar hebben. Malawinezen 
noemen hun land: the warm heart of Afrika en dat is niet voor niets. De verdraagzaamheid 
onderling is enorm: protestanten, katholieken en moslims wonen vredig naast elkaar en lopen 
op zondag binnen bij elkaars dienst.  De kerkdienst meemaken op zondag was ook een 
hoogtepunt: in de openlucht en met verschillende koren die dansen en zingen: probeer dan 
maar eens stil te blijven zitten….. 
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Naast het harde werken en bouwen 
hebben we het land en de bevolking ook 
goed leren kennen doordat er een 
‘cultuurprogramma’ was opgezet. In 
kleine groepjes van 6 a 7 personen 
hebben we huisbezoeken afgelegd en zijn 
sommige groepen blijven slapen bij 
families in een hutje. We hebben 2 
prachtige kerkdiensten beleefd, een 
kliniek bezocht, de lokale markt bezocht, 
bij boeren op excursie geweest, een  
             
korenavond georganiseerd etc.  

Als Appingedam/Loppersum groep hebben we door de  grote hoeveelheid donaties nog iets 
extra’s kunnen doen. Er is met de chiefs, dorpsoudsten en leerkrachten ter plekke overleg 
geweest waar behoefte aan was. Dit heeft ertoe geleid dat we dat er nog extra schoolbanken 
(30 stuks voor 90 kinderen) een groot pakket aan lesmaterialen en zelfs de huidige primitieve 
keuken vervangen gaat worden.  
Wij willen nogmaals iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om dit project tot een 
succes te maken, het geld is echt ontzettend goed en duurzaam besteed! Maar wat zijn wij als 
groep ook rijker terug gekomen, misschien is dat wel onbetaalbaar…. 
P.S. Mocht je nu denken: ik wil ook een keer zo’n project doen….  Jeugdigen tussen 16 en 25 
jaar kunnen zich aanmelden via worldservants.nl. Oudere deelnemers opgelet: over 2 jaar 
gaan we waarschijnlijk weer als volwassenengroep, dus heb je belangstelling laat het ons 
weten. 
 

 
 
Met een vriendelijke en dankbare groet. 
Jolanda, Nita, Geert en Klaas 
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Concerten 
 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Door de jaren heen hebben velen van jullie mij gevraagd of ik al een CD heb gemaakt. Dit is 
nog steeds niet het geval. Daarom wil ik hier een verandering aan brengen.  
In samenwerking met de pianiste Nathalie Doucet wil ik een CD uitbrengen met 12 aria's uit 
bekende Opera's, waaronder 'Don Giovanni' van W. A. Mozart, 'De Barbier van Siviglia' G. 
Rossini en 'De Liefdesdrank' van G. Donizetti. Het thema van onze CD zal natuurlijk 'Liefde' 
zijn. 
 
Het uitbrengen van een CD brengt veel kosten met zich mee. Op dit moment is het voor mij 
onmogelijk om deze kosten op te brengen. Het gaat hier niet alleen om de kosten van een 
opnamestudio, maar ook het drukken van een CD.  
Die moet presentatief zijn, maar moet vooral voldoen aan vele eisen.  
Om dit te bereiken heb ik uw hulp nodig. Ik ben op zoek naar donateurs en sponsoren. Als u mij 
financieel of op andere manieren zou willen ondersteunen, stuurt u me dan a.u.b. een  
e-mail naar: info@gevorgaperants.com of bel naar 0049 151 70 333 215.  
 
U kunt ook mijn moeder (Svetlana Tsjatian) hierover benaderen. Elke donateur ontvangt 
natuurlijk een door Nathalie en mij gesigneerde CD. Na het uitbrengen van de CD zal ook een 
presentatieconcert georganiseerd worden. 
 
Eerlijk gezegd is het niet makkelijk voor mij om om hulp te vragen, maar elke grote en bekende 
zanger heeft ondersteuning nodig gehad. Ik ben misschien nog geen grote en bekende zanger, 
maar ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen en mijn carrière verder kan uitbreiden. 
 
Alvast hartelijk dank en tot ziens!  Op 4 februari geef ik een concert in Appingedam, in de 
Nicolaïkerk. Mag ik u daar ook begroeten? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gevorg Aperánts 
 
   
 
N.B.:  Op de volgende bladzijde vindt u meer informatie over mijn concert op 4 februari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@gevorgaperants.com
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voert op: 

          “Bred veur de kop” 
                   Blijspel in 3 bedrijven, geschreven door  

                          D.J. Eggengoor 
                       (bewerkt voor Ben ten Velde)          
                                                                          

                                           
                                                              

Frederik Scholten, een weduwnaar,  wordt 75 jaar en de hele familie komt dit vieren: twee 

oomzeggers met hun vrouwen en zijn schoonzus. Er komt ook nog een onverwachte gast, 

een oude vriendin van Frederik; hij is zeer verheugd haar na zoveel jaar weer te zien.  

De familieleden zijn niet blij met haar, want zij rekenen erop binnen niet al te lange tijd 

Frederiks erfgenamen te zijn. Dan gebeurt er iets, waardoor de erfenis dichtbij komt… 

____________________________________________________________          
 

op: -  VRIJDAG  9 FEBRUARI 2018 

    - ZATERDAG  24 FEBRUARI 2018 

 

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

aanvang: 20.00 uur 

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

                                                  Anneke van Bostelen   tel.: 0596-622754  
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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 
 
 
 
 


