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26e Jaargang, nr.10         juni 2018 
 
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer (juli-augustus) moet binnen zijn voor 07 juli (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 

 

 Dit kerkblad heeft een looptijd tot half juli, in verband met de vakanties. 

 
 Op maandag 4 juni en maandag 2 juli gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van 

harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook 
mee?  

    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 
 

 Bent u een van de pastores nodig? U kunt contact opnemen met: dhr. Eppo Vroom, tel. 
0598-628142 of 06-10480135 Op donderdag is dhr. Vroom werkzaam in Veendam, dus 
is het moeilijk om hem dan te bereiken. U kunt ook bellen met een van de andere pastores, 
mw. J. Doekes, tel. 628968; mw. J. Baron, tel. 06-41654817 of  met mw. Anja Venhuizen, 
tel. 624343 of 06-44740212 (voorz. Pastoraat). 
    Zij kunnen u verder helpen. 
.                                                                                          
De copij voor de Zondagsbrief voor de zondagen 17 en 24 juni en voor 1 juli gestuurd 
moet worden naar mw. Didy de Vries. Zij verzorgt de Zondagsbrief in die weken. Haar  
e-mailadres is:  dvries@home.nl 
Haar telefoonnummer is:  0596 – 623385. 

 De copij voor het volgende kerkblad kan naar het bekende adres worden 
 gestuurd;  zij zijn tijdig weer terug. 
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Meditatie 
 
 

Het heilige in het alledaagse 
Ik schrijf deze meditatie een paar dagen voor Pinksteren. En de afgelopen dagen mijmer ik 
over de vraag: Hoe kun je iets van het Goddelijke/Heilige, de Geest ervaren? 
Een hele grote vraag: dat besef ik. Maar als religieus mens, als christen, is dat voor mij een 
heel fundamentele vraag. Mijn eigen ervaringen van/met het Heilige hebben gemaakt dat ik in 
mijn leven een belangrijke verandering van beroepskeuze heb gemaakt. Van jurist naar pastor. 
Niet alleen in mijn beroepskeuze, maar ook als mens heeft het mij fundamenteel veranderd, 
het is een onlosmakelijk onderdeel van mijn identiteit geworden. 
Bij het ervaren van het Heilige denk je misschien al gauw aan kerken, kathedralen, moskeeën: 
gewijde ruimtes. Waar wekelijks (of vaker) de eredienst, eucharistie of het gebed wordt 
gehouden.  
Natuurlijk kan dat een plaats zijn waar je aangeraakt wordt door het Heilige, maar dat speelt 
zich zeker (misschien wel juist) niet alleen daar af.  
Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, dan weet ik nog heel goed hoe ik als 16 jarig meisje 
tijdens een kerkdienst in de Torenkerk in Winsum diep ontroerd raakte door de woorden van de 
predikante. Ik weet niet eens meer wat ze toen gezegd heeft, maar de diepe ontroering en 
vreugde die toen los kwam weet ik nog als de dag van gisteren. 
Maar ook overviel een dergelijke ontroering mij toen ik, vele jaren geleden, eens op een station 
zat te wachten op de trein. Er liepen allemaal mensen rond, wachten op dezelfde trein of een 
andere. Sommigen in gedachten, anderen in gesprek of druk met hun telefoons. 
En opeens drong zich het besef aan mij op dat we allemaal ten diepste met elkaar verbonden 
waren. Al leek dat uiterlijk helemaal niet zo te zijn, op een fundamenteel niveau (ik zou het de 
ziel noemen) waren wij één. Weer die diepe ontroering en vreugde. 
Dit heeft mij doen beseffen dat alle plaatsen, alle tijden, alle ruimtes, gewijde ruimtes kunnen 
zijn, plaatsen waar je het Heilige kunt ervaren, waar de Geest waait om het zo maar te zeggen 
(zie ook Johannes 3: 8). 
De Heilige Geest kan je, net als de wind, ook niet narekenen of volgen. Je kunt het werk van de 
Geest niet in een hokje plaatsen, je kunt Zijn werking niet beperken. De Geest volgt Zijn eigen 
weg en de Geest doet dat altijd op Zijn eigen, heel verrassende manier. 
Ik vond in het liedboek een prachtig Pinksterlied, met een tekst van Marijke de Bruijne.  
Deze woorden geef ik u en jou graag mee, waarbij ik je toewens dat je altijd weer, hoe moeilijk 
het soms ook is, geinspireerd (in-spiratie, in Spiritus, in de Geest) mag raken, op welke plaats 
dan ook. 
 
 In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten, 
 een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten. 
 Zij geeft ons moed om door te gaan, doet mensen weer elkaar verstaan, 
 omgeeft ons als een mantel. 
 
          (Lied 691: 3) 
 
Jenny Baron 
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Agenda voor de maand  juni en begin juli 
 
 
11 juni  19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
 
 
 
   

     
 
    
  
 
  9 juli  10.00 uur, Vergadering redactie kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 3 juni: Eerste zondag na Trinitatis 
 9.30 uur, ds. F. de Jong, Leek  
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 850 
    
   collecten: - Diaconie (Noaberschap) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd.  
 
 
Toelichting bij de collecten:  2018 Het Noaberschap, Appingedam 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open 
groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het 
Noaberschap onmisbaar geworden. 
Het aantal vrijwilligers is ca. 40 personen en hiervan bekleden 6 personen een bestuursfunctie. 
De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de cliënten zijn de volgende: 
vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, begeleiden 
bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en ondersteunen van 
mantelzorgers. 
De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post 
rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de 
koffieochtenden. 
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Zondag 10 juni: Tweede zondag na Trinitatis  
           9.30 uur: ds. H.R.H. Hoekstra, Emmen 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 850 
 
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
 19.00 uur, Jeugddienst met Kees Posthumus 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
     Bijenhouden biedt jongeren toekomst 
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot 
onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, 
biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een 
imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in 
coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te 
komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven 
en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. 
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in 
(mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de 
collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale 
projecten. 
 
 
Zondag 17 juni: Derde zondag na Trinitatis   
 9.30 uur, mw. ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven, Garrelsweer 
   
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  850 
 
   collecten: - Diaconie (Binnenlands diaconaat) 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
     Inloophuis als ontmoetingsplek  
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen 
werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, 
uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een 
ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. 
Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor 
een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK 
(Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in 
inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op 
adem willen komen.  
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in 
Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.  
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Zondag 24 juni: Eerste zondag van de zomer  
   9.30 uur, ds. M.M. Leffers 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 850 

 
   collecten: - Diaconie (bloemendienst) 

  - Kerk 
 
   kleur:  rood 
 
  
 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   ds. R.C.E. Lafeber 
   m.m.v. de band Ruth    
 
 
   collecten: - I.K.E. 

  - Kerk 
 
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 1 juli: Tweede zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. E. van Wieren, Haren   
   Afscheid van de kinderen van groep 8 van de Kindernevendienst; 
        de ‘overstapdienst’ 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
    
   collecten: - Diaconie (Jeugdwerk) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd.  
 
Toelichting bij de collecten:  Diaconie PG Appingedam 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille 
hulp, Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt. 
 
 
Zondag 8 juli: Derde zondag van de zomer 
 9.30 uur, mw. ds. W. van Noord, Assen 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
    
   collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
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Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst diaconie PG Appingedam. 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij 
de mensen thuis. 
 
 
Zondag 15 juli: Vierde zondag van de zomer 
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok,  Dienst voor Jong en Oud 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
    
   collecten: - Diaconie (UMCG pastoraat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
    
 
Toelichting bij de collecten: UMCG Pastoraat 
Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patiënt krijgt u heel wat indrukken te 
verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals: waarom overkomt me dit? Wat 
betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie? Of misschien wordt u voor lastige keuzes 
gesteld. Een geestelijk verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle 
patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.  Elke zondag vindt er een viering plaats die 
voor iedereen toegankelijk is. 
Is er behoefte is aan een plek waar om een moment tot rust te komen voor bezinning, meditatie 
of gebed, kan er gebruik gemaakt worden van het Stiltecentrum. Opname in het ziekenhuis kan 
ook betekenen geconfronteerd worden met afscheid nemen.  
De geestelijke verzorging organiseert twee maal per jaar een herdenking van kinderen die in 
het UMCG zijn overleden. Voor o.a. dit pastorale werk is deze collecte bestemd, doet u mee? 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Op 10 juni is er weer een Jeugddienst in de Nicolaïkerk, om 19.00 uur. Op de volgende 
bladzijde kunt u er alles over lezen. 
 
De zomerperiode breekt aan; een tijd waarin er geen bijzondere diensten zijn.  
Wel is er op zondag 24 juni een Zomeravonddienst in de kerk van Marsum. 
In deze dienst zal ds. R.C.E. Lafeber voorgaan. Fijn, dat hij nog eens bij ons kan en wil 
voorgaan! 
 
Op zondag 8 juli hopen we ds. Helene van Noord nog eens te ontmoeten, want dan hoopt zij 
voor te gaan in de dienst. 
 
Op zondag 15 juli is er een Dienst voor Jong en Oud, waarin dhr. H.C. Perdok zal voorgaan. 
Deze dienst wordt verzorgd door de band Follow uit Ten Boer en staat in het teken van 
de tekst uit Prediker 9:7 en het thema is ‘Geniet van het leven!’ 
Aan de hand van de muziek en teksten van Marco Borsato wordt dit thema verder 
vormgegeven. 
Laat je raken en inspireren door deze verrassende invulling van de zondagochtenddienst! 
 



 

 
- 9 - 

 
 
 
 
 



 

 
- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 11 - 

De Bijbel in een uur! 
   
Jeugddienst op zondagavond 10 juni om 19.00 in de Nicolaïkerk. 
 

 
Op zondagavond 10 juni speelt Kees Posthumus zijn 
voorstelling ‘De bijbel in een uur’ tijdens een 
jeugddienst in de Nicolaïkerk. 
De hele Bijbel in één uur? Kan dat? Kees Posthumus 
gaat deze uitdaging graag aan! 
In ‘De Bijbel in een uur’ komen in een hoog tempo 
vrolijke en ontroerende Bijbelverhalen voorbij, van 
Genesis tot voorbij Pasen. Het verhaal ‘De krekel en 
de schildpad’ begint met het tsjirpen van krekels in het 
gras, onder een hemel die steeds zwaarder bewolkt 
raakt.  
 
Met ‘Inpakken en wegwezen’, een actuele en 
levendige hervertelling van het aloude verhaal over de 
uittocht uit Egypte, raken we in het hart van de Bijbelse 
verhalen.  
Inclusief alle tien plagen, met hagel, ziektes, veel te 
veel kikkers en sprinkhanen.  

Het Nieuwe Testament komt voorbij met de geboorte van Jezus en het verhaal over het 
dochtertje van Jairus.  
 
Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vroom en vrolijk opnieuw vertelde Bijbelverhalen 
wil hij zijn publiek vermaken, verrassen en tot nieuwe inzichten brengen. 
De dienst begint om 19.00 uur. Wees allemaal van harte welkom! 
 
Meer informatie nodig? 
Bel Jenny Baron: 06-41654817  
 
 

Zomeravonddienst 
 
Op zondag 24 juni word de 2e Zomeravondienst weer gehouden in de mooie Kerk van 
Marsum. 
Voorganger in deze dienst is  ds R.C.E Lafeber  uit Gorredijk,  met als thema : 
 
                                      SPOKEN ! 
 
m.m.v   de Groep Ruth . 
 
Wij willen u en jullie graag weer uitnodigen om deze dienst mee te maken 
Aanvang:   19.00 uur 
 
Graag tot ziens op 24 juni op Marsum 
De I.K.E.Commissie.. 
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Rooster Kindernevendienst 
 
  3 juni  Jolanda Korblet 
 
10 juni  Esther Jansema  
 
17 juni  Anita de Boer  
 
24 juni  Janneke Weidenaar 
 
 
 
 
  1 juli  Janet Ploegh 
 
  8 juli  Aardina Neumann 
 
15 juli  Esther Jansema 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
  3 juni Esther de Boer 
  
10 juni Regina Lafeber 
       
17 juni Judith Gootjes 
 
24 juni Regina Lafeber 
  
 
 
 
  1 juli  Evalien Pentinga en Myrthe 
 
  8 juli  Kirsten Bosma en Laura Postma 
 
15 juli  Lidy Postma 
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Lied van de maand juni  
 
     
Lied 850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Wie was erbij toen Gij de zeeën, 
 de chaos tot bedaren riep? 
 Waar waren wij toen Gij het leven, 
 het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 
 
  3. Wie zijn wij dat wij zouden weten 
 de oorsprong van wat leven is, 
 de tijd door U ons toegemeten, 
 de toekomst, uw geheimenis? 
 
  4. Hoe zouden wij U kunnen peilen? 
 Ons meetsnoer is zo klein en broos. 
 Verborgen blijven uw geheimen, 
 uw schepping maakt ons sprakeloos. 
 
  5. Geen mens bij machte uit te leggen 
 wat in uw plan besloten ligt. 
 Wij hebben het van horen zeggen 
 en dorsten naar uw onderricht. 
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Lied van de maand juli  
 
     
Lied 393  
  

  
 
 
  2. Als er tot Uw gedachtenis 
 de viering van het nachtmaal is 
 en Gij het brood des levens zijt, 
 de beker van de dankbaarheid – 
 o Heer dat Gij gelijk het graan 
 te gronde gaat om op te staan. 
 
  3. Gij deelt met mij de laatste nacht 
 en breekt tot alles is volbracht; 
 en dit is het genadebrood, 
 Gij hebt mij lief tot in de dood; 
 en dit is de genadewijn, 
 Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
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Opbrengst collecten 
 
 
22 april Diaconie        €  179,71 
  Kerk         €  457,44 
  I.K.E.        €  391,12 
 
29 april Diaconie        €  182,79 
  Kerk         €  160,60 
 
  6 mei Diaconie        €  203,40 
  Kerk         €  167,85 
 
13 mei Diaconie        €  160,81 
  Kerk         €  162,87 
 
20 mei Diaconie        €  250,98 
  Kerk         €  180,47 
 
 
 
 
 
 
 
I.K.E. avond van 26 april:  €  72,45 
 
 
 
 
 
  
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 16 - 

 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  3 juni  10.00 uur, Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinden  
    Mw. drs. G.Huis  
 
24 juni  10.00 uur, ds. F. Fennema  
 
  8 juli   10.00 uur, drs. A. Trox.  
       
          
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  3 juni 11.00 uur,  ??? 
 
10 juni 11.00 uur,  ds. G. Knol 
 
17 juni 11.00 uur,  ds. J. Schimmel 
       
24 juni 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
  1 juli 11.00 uur,  ??? 
 
  8 juli 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

10 juni Dienst 
Baptistengemeente 

 5 augustus Mw. J.. Doekes 

8 juli Dienst 
Baptistengemeente 

   

12 augustus Mw. J. Doekes    

     

16 september Ds.???? 
Avondmaal 
 

   

28 oktober Dienst 
Baptistengemeente 

 21 oktober Mw. J. Doekes 

11 november Mw. J. Doekes    

9 december Dienst 
Baptistengemeente 

   

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



 

 
- 17 - 

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
    
   Van de voorzitter: 
 
 
 

Beste Gemeenteleden, 
De laatste tijd stelden diverse gemeente leden mij de vraag: “Hoe staat het met het 
beroepingswerk”?  Mijn antwoord was steeds : “Achter de schermen wordt heel hard gewerkt”.  
En dat is er!! De beroepingscommissie is zorgvuldig, maar voortvarend te werk gegaan. Alle 
regels, welke de landelijke PKN stelt,volgend. Het resultaat was dat u, als gemeente, op 3 april 
heeft kunnen kennis maken met ds. G.M. van den Berg-de Haan, dominee te Schoonrewoerd 
en ds. J. van den Berg, dominee te Leerdam, kerk aan de Linge. Op 3 april is, met meerderheid 
van stemmen, besloten om dit Dominees echtpaar te beroepen. Daarna moesten er nog heel 
wat formaliteiten worden gevolgd, voordat de beroepsbrief met aanhangsels kon worden 
overhandigd. Met dank voor de adviezen van de, toen nog, zittende classis predikant, ds. K 
Dijkstra, werden alle formulieren ingevuld en een werkplan opgesteld voor beide, deeltijd, 
predikanten. Op 7 mei zijn de scriba, dhr R. van der Ploeg en ondergetekende vroeg op pad 
gegaan richting Schoonrewoerd, om de beroepsbrieven te overhandigen. De dominees gaven, 
na het aan beide dominees officieel, persoonlijk overhandigen van de beroepsbrieven, per 
omgaande de getekende aannemingsbrieven mee terug.  Dankbaar keerden wij die dag terug 
naar Appingedam.  Nu wordt er hard gewerkt om in de pastorie aan de Farmsumerweg nr.1 het 
één en ander te reparen, isoleren en moderniseren. Op  D.V.26 augustus zal ds. G.M. van den 
Berg-de Haan afscheid nemen van de Gereformeerde kerk te Schoonrewoerd en op D.V  2 
september zal ds J. van den Berg afscheid nemen van de Protestantse kerk in federatie te 
Leerdam, kerk aan de Linge. De bevestiging, in de PGA, van beide predikanten zal D.V. plaats 
vinden op zondag 9 september 2018. De beide predikanten verheugen zich er op, om in de 
PGA samen met de collega pastores, Hanneke Doekes  en Jenny Baron aan het werk te gaan, 
zodat hun werk vrucht zal dragen tot eer van God en tot heil van de mensen in Appingedam 
e.o.              
Zij vragen ons, als gemeente, te bidden om Gods Zegen over hun besluit, het beroep  naar 
Appingedam aan te nemen .            
Tot slot wil ik de beroepingscommissie, nogmaals  hartelijk bedanken voor alle inzet en het 
werk wat is gedaan op een kundige en correcte manier, om naar een Dienaar des Woords voor 
de PGA op zoek te gaan en met een goed voorstel te komen met bovenstaande resultaat.  
Voor u allen, deze zomer, ver weg of dichtbij huis, een goede en gezegende zomer periode 
toegewenst, uitkijkend naar een nieuw seizoen met een predikanten echtpaar, samen werkend 
met 2 pastoraal werkers in de PGA.          
Dat mag ons, als gemeente, tot dankbaarheid stemmen. 
 
Adri Perdok, voorzitter PGA 
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Uit de KERKENRAAD 
 

 
 

Omwille van de actualiteit staat hieronder een verkort verslag van de laatstgehouden 
kerkenraadsvergadering. De kerkenraad heeft het verslag nog niet goed kunnen keuren. Het is 

daarom mogelijk dat er later correcties op het verslag volgen. 
 

 
VERSLAG 
van de vergadering van maandag 30 april 2018, gehouden in de Franse School, om 20.00 uur 
 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 
welkom. Speciaal welkom wordt geheten onze consulent ds. Wolters en ook een speciaal 
welkom is er voor Gert Jan Bouwhuis die a.s. zondag bevestigd wordt als 
ouderling-kerkrentmeester. “Fijn dat je erbij bent”, begroet de voorzitter hem. Ze leest 
vervolgens Math. 11 : 25 – 30. Na een korte meditatie over dit Bijbelgedeelte gaat ze voor in 
gebed. 
Als positieve gebeurtenis uit onze kerkgemeenschap: We denken terug aan de J & O dienst op 
15 april – complimenten hiervoor. Er waren ook veel kinderen aanwezig. Ook mooi dat de 
predikant van de GKV bij de PGA op de preekstoel stond. Het is toch geweldig dat wij als 
christenen, gelovigen, zo met elkaar om kunnen gaan.  
De vergadering gaat akkoord met de Jaarrekening 2017. De boekhouder wordt decharge 
verleend, onder dankzegging voor het gevoerde financiële beheer.  
Er zijn enkele opmerkingen en correcties op de notulen van 19 maart: 
Uit de notulen van 19 maart zou opgemaakt kunnen worden dat de beide predikanten 
gescheiden van elkaar leven. Dat is zeker niet het geval. Het gezin woont samen in de pastorie 
van Schoonrewoerd, Dorpsstraat 46! 
De vraag óf we Brim-gelden zullen ontvangen is niet juist, hier moet staan: we krijgen 
Brim-gelden. 
De zondagse lunch wordt niet alleen georganiseerd door Marieke de Vries en Janneke 
Pennink maar door een team van vijf leden van onze kerk. 
Om de komst van de beide predikanten – en hun kinderen – in onze gemeente feestelijk te 
laten verlopen wordt hiervoor een commissie samengesteld. Zitting hierin nemen: Berber 
Werkman; Janneke Pennink; Joke Smit en Jan Palsma. Ze zoeken er zo nodig nog wat 
mensen bij. Verwacht wordt dat de bevestiging plaats zal vinden op zondag 9 september 2018. 
Ds. G. Knol uit Bierum-Holwierde-Krewerd is de voorganger bij de bevestigingsdienst. Met alle 
vreugde die er is, omdat Gert Jan Bouwhuis bevestigd zal worden, gaan we afscheid nemen 
van mevrouw G.F.Brinkema;  mevrouw G. Bulthuis-Blaak; mevrouw J. S. Huisman-Haaksma; 
mevrouw M.Y. Kuizenga-Bos; de heer H. Veenhuis; de heer J. Weima. We kunnen gelukkig 
ook nog melden, dat Jetty Blok en Thijs Lubach hun periode verlengen, daar zijn wij erg blij 
mee. Jannie Huisman neemt afscheid omdat ze het te druk heeft en het allemaal niet kan 
bolwerken. Grietha Brinkema heeft in een indrukwekkende brief aan de kerkenraadsleden haar 
afscheid toegelicht. Hiervoor bestaat groot respect. De voorzitter wenst Grietha veel zegen in 
haar nieuwe geloofsgemeenschap. Ook Johan Scholtanus vertrekt als speciale afgevaardigde 
naar de classis. Hij heeft daar nog 2 jaar werk verricht, na zijn 8 jaar ambtstermijn als 
diaken/scriba van de PGA.  Hij gaat wel verder werken voor de RCBB, (Regionaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken) Een organisatie van de landelijke kerk waar alle 
jaarrekeningen van de kerken worden bekeken. Veel werk is er gedaan door alle 
afscheidnemende ambtsdragers. “Heel veel dank voor al dit door jullie verrichte werk en de 
prettige samenwerking”, aldus de voorzitter. 
 
Vanuit de geledingen worden nog de volgende zaken gemeld: 
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Diaconie: Tijdens de paasdagen is een Paasgroet gestuurd naar politieke gevangen. – de 
bijenactie voor Roemenië is succesvol verlopen, het heeft € 1200,== opgebracht. – op 31 mei 
is de “Langste koffietafel tegen eenzaamheid” in Kabzeël. Ook de PGA zal daarbij 
vertegenwoordigd zijn.  Vanuit de diaconie zijn brieven gestuurd naar alle fractieleiders in de 
gemeenteraad van Appingedam met de vraag om kennis te maken. De diaconie is van plan om 
aan te sluiten bij “Groene Kerken Actie” voor meer duurzaamheid. Hiervoor moet er een plan 
van aanpak komen. Wat kunnen we doen? Daar moet nog over nagedacht worden. Maar in 
ieder geval is het streven om papierloos te vergaderen, oude mobieltjes verzamelen, echt 
nadenken over afval. Er zijn vele mogelijkheden.  
Jeugd: Helaas moet afscheid genomen worden van Marianne Kuizenga en van Grietha 
Brinkema. Het werk gaat echter wel door! Er wordt druk gezocht naar vervanging. De 
voorbereiding voor het kampweekend is in volle gang. José Spijk is ondersteunend lid bij de 
Jeugd. 
Kerkrentmeesters: Binnenkort wordt begonnen met de renovatie van de pastorie. De actie 
kerkbalans zal geëvalueerd worden. Er zijn zorgen over leden die erg weinig of helemaal niet 
betalen voor de kerk. Een aantal adressen zijn bezocht door de kerkrentmeesters, maar dan in 
de eerste plaats in hun hoedanigheid als ouderling. Enkelen lieten zich direct uitschrijven, 
anderen willen beslist lid blijven en hebben toezeggingen gedaan, of kunnen gewoon niet 
betalen. In ieder geval zijn er goede gesprekken gehouden. Maar mogelijk is het ook beter om 
het pastoraat hierbij te betrekken. Vanuit het pastoraat wordt gezegd dat ze hier positief 
tegenover staan.                                                                                                                                       Door 
de kerkrentmeesters wordt gewerkt aan een notitie betreffende privacy in de kerk. Dit in 
verband met binnenkort van kracht worden van de nieuwe wet op de privacy: A.V.G. 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat kunnen we nog wel, wat kunnen we niet 
meer. Het Kerkblad mag natuurlijk gewoon verschijnen en we mogen het wel en wee van de 
kerk daarin plaatsen. Maar we moeten heel erg nadenken over het plaatsen op de website van 
het Kerkblad wat nog wel/niet meer kan, dit geldt ook voor de Zondagsbrief, vooral voor de 
Zondagsbrief zelfs. Veel persoonlijke dingen staan daarin. Met naam en adres. En het 
dievengilde maakt hier graag misbruik van door in te breken bij adressen waar deze lieden van 
kunnen weten dat er waarschijnlijk niemand in huis is. Voorgesteld wordt om ook geen 
kerkbladen meer in de kerk en bibliotheek te leggen. Misschien moeten we overwegen om voor 
het meeleven met elkaar een los inlegvel bij het Kerkblad te voegen en dit niet meer online 
plaatsen. Vaak zal expliciet toestemming gevraagd moeten worden voor publicaties. Ook met 
foto’s op onze website zullen we toch wat terughoudendheid in acht moeten nemen. Het 
vermelden van emailadressen kan ook zomaar niet meer. Op overtredingen staan gigantische 
boetes. 
Pastoraat: Doordat er geen nieuwe ouderlingen gevonden konden worden, hebben we nu 
twee vacante wijken. Dit kan vooral bij begrafenissen problemen gaan geven. Ds. Wolters 
zegt, dat er een mogelijkheid is om ambtsdragers met een beperkte taak te benoemen. Deze 
ambtsdragers zouden dan ook bij uitvaarten ingezet kunnen worden. Mogelijk willen ook de 
diakenen bijspringen. Janneke Pennink zal dit in de diaconievergadering inbrengen en Anja 
Venhuizen zal dit in de pastoraatvergadering bespreken. Vanuit de kerkrentmeesters wordt 
opgemerkt, dat ook de kerkrentmeesters ouderling zijn. We zijn een team en zullen samen 
problemen moeten oplossen en samen het werk moeten doen.  
Pastoraal werkers: Jenny Baron is na haar ziekenhuisopname en operatie weer aanwezig en 
ze voelt zich gelukkig redelijk goed. Ze neemt ook alweer wat werkzaamheden op zich. 
Vorming en Toerusting: Aan het nieuwe Groene Boekje wordt gewerkt. V&T gaat door met de 
dingen die goed liepen en nieuwe dingen komen erbij. 
Voorzitter: Enkele keren per jaar is er een overleg met alle geloofsgemeenschappen en de 
burgemeester. Waarschijnlijk is dit overleg nu in juni a.s. De voorzitter wil graag dat de PGA 
dan vertegenwoordigd is. Zij is dan zelf met vakantie. Het zijn interessante bijeenkomsten waar 
updates van verschillende zaken gegeven worden. Vorige keer waren er ook mensen van de 
moskee aanwezig.  
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We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers, ook al is dit ook eerder in deze 
vergadering al min of meer gebeurd. Maar, nogmaals dank aan allen die aftreden, veel dank 
voor al het werk dat gedaan is. De voorzitter wijst nog op de geheimhoudingsplicht, die ook 
blijft gelden na het aftreden. Ik wens jullie allemaal Gods nabijheid en zegen voor de toekomst, 
aldus de voorzitter.  
Bij de Rondvraag komen nog de volgende punten aan de orde: 
Nu Marianne Kuizenga is afgetreden bij de Jeugd moet er een andere afgevaardigde namens 
de Jeugd naar de moderamenvergaderingen komen. Dat wordt Hans Postma. 
Ds. Wolters zegt, dat dit de laatste kerkenraadvergadering is dat ze in ons midden is als 
consulent van onze gemeente. Ze heeft zich altijd welkom gevoeld in onze vergaderingen 
maar ook in de gemeente en in de beroepingscommissie. Ik heb het heel plezierig gehad, 
aldus ds. Wolters. Zij krijgt van de vergadering applaus. De voorzitter bedankt ds. Wolters 
namens de PGA voor haar goede raad en inzet. Wij hebben dat als fijn ervaren, je was gewoon 
één van ons. En we blijven samenwerken! 
Wij besluiten de vergadering met het zingen van Lied 443 uit Liedboek 1973. Jaap Weima 
begeleidt ons op het orgel. 
De voorzitter sluit met woorden die staan ná Lied 204:  
 

In uw handen, barmhartige God, 
bevelen wij onszelf vandaag; 
laat ons, van begin tot einde, 

bewust zijn van uw aanwezigheid; 
herinner ons eraan dat wij 

in alle goeds dat we doen, U dienen; 
maak ons attent en waakzaam, 

zodat we in alles uw wil onderscheiden, 
die ook vreugdevol vervullen, 

tot eer en glorie van uw Naam, 
door Jezus Christus, onze Heer. 

 

A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                         R. van der Ploeg, scriba 
 
 
Wij besluiten het vergaderseizoen met nog een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
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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 27 mei  hebben we kunnen luisteren naar het Persoonlijk Lied van mw. Mijna Hadders. 
 
In verband met vakanties stoppen we in de maanden juni, juli en augustus. We hopen dan in 
september weer nieuwe mensen te hebben. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u 
dan aan bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.
  
 
 

Van het Verjaardagsfonds 
 
Het Verjaardagsfonds deelt u en jullie hierbij schrifetelijk mee, dat voor een deel van de 
opbrengst van het Verjaardagsfonds over 2017 de volgende projecten/doelen zijn gekozen:  
 
A.: Een bijdrage van € 500,00 voor de Stichting ‘De Gelukssteen’.  
 Op de logeerboerderij van Jan en Greet Boekweg worden kinderen  / jong 
 volwassenen met een beperking opgevangen en door hen begeleid. Het bedrag wordt 
 o.a. besteed voor aanschaf van een oma / loopfiets. 
 
B.: Een bijdrage van € 500,00 voor de Stichting “Mensenkinderen” voor het ‘bijenproject’ 
 voor arme mensen in Armenië. Meer over dit project hebt u al kunnen lezen in het 
 kerkblad van  maar j.l.   
 
We willen iedereen graag HARTELIJK BEDANKEN voor zijn/haar bijdrage. 
Samen als gemeenteleden hebben we dit kunnen realiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Verjaardagsfonds, 
 
P.M. Waalkes,  (voorz., secr.) 
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Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand april bedraagt € 229,45. 
 
Alle gevers/geefsters hartelijk bedankt !. 
 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  

 
 
 
 

Oproep! 

 
De jeugddienstcommissie zoekt nieuwe leden! 

 
Vanwege extra studie activiteiten moet een van onze 
commissieleden haar taak voorlopig neerleggen. Daarom zijn 
we op zoek naar een nieuw lid voor onze commissie. 
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, hou rekening met 4 x per jaar, maximaal anderhalf 
uur per keer), om de afgelopen georganiseerde diensten te 

evalueren, ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. 
Kleine zaken worden meestal via de mail of de whatsapp-groep geregeld (uiteraard optioneel, 
geen spam!). 
Wat er vaak geregeld moet worden zijn bandjes benaderen, invulling van 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 een 
komen kijken bij een vergadering? Laat het ons weten! 
 
Contactpersoon: Jenny Baron 
E-mail:   jenny.baron@hetnet.nl Telefoon:  06-41654817 
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==================================================================== 
 
     (Advertentie) 

 

VoetVertier 
Laat uw voeten spreken: 
Voeten vragen, vertellen en vertonen veel van uw fysieke gestel en uw 
emoties. 
 
Voelt u zich gespannen, vermoeid, lusteloos of heeft u pijn? 
De VoetreflexPlus massages zorgen voor ontspanning en bij pijn en klachten kunt u al snel 
verbetering voelen.  
 
Bel gerust voor het maken van een afspraak of als u vragen heeft. 
 
Jannie Huisman – Haaksma    
tel. 06-20189214  
jannie@voetvertier.nl    
www.voetvertier.nl 
 
  
 
 
 
==================================================================== 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente 
 
In juni wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk     tel. 623474       
        e-mail: wa@wabreedijk.nl                     
 
en in juli door  mw. Annemarie Postma    tel: 624910 
       e-mail: annemariepostman@ziggo.nl 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens 
u in aanmerking komen voor de bos bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
 
mw. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostman@ziggo.nl   tel: 624910 
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Amnesty International 
 

Egypte duldt geen kritiek rondom presidentsverkiezingen. 
 

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind maart arresteerden de Egyptische 
autoriteiten presidentskandidaten, activisten, journalisten en publieke figuren die op sociale 
media en in  interviews hun kritische mening gaven.  Ook censureerden ze bijna 500 websites. 
Ezzat Ghoniem is medeoprichter van een mensenrechten organisatie. Hij werd op 1 maart 
opgepakt. 
Drie dagen lang wist niemand waar hij was. Azzoz Mahgoub zit ook sinds 1 maart vast. Hij is de 
advocaat van een moeder die in een BBC documentaire vertelde over de verdwijning van haar 
dochter.  Ook de journalisten Mustafa al Aassar en Hassan al Banna Mubarak  waren na hun 
arrestatie op 4 februari dagenlang verdwenen. 
Journalist Moataz Wadnan publiceerde een interview met iemand die een presidentskandidaat 
steunde die het wilde opnemen tegen de herkozen president Al Sisi. Kort daarna pakten de 
autoriteiten hem op. 
De vijf mannen worden  beschuldigd van lidmaatschap van een verboden groep, het 
verspreiden van onjuist  nieuws en het geven van valse informatie aan internationale 
instanties. 
Ze kunnen hiervoor veroordeeld worden tot 15 jaar celstraf.  

 
 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 
De Openbare Aanklager 
Nabil Sadek 
Kantoor van de Openbare Aanklager 
Dar al-Qada al-Ali, Down Town 
Cairo, Egypte   Copy to: 
     Ambassade van de Arabische Republiek Egypte 
     Z.E. Mr. Ambassador Amgad Maher Abdel Ghaffar 
     Badhuisweg 92 
     2587 CL Den Haag 
     E-mail: info@ambeg.nl 
Appingedam, 03-06-2018 
 
Uwe Excellentie, 
 
Wij schrijven U om uitdrukking te geven aan onze zorgen over de verdediger van 
mensenrechten Ezzat Ghoniem, de journalisten Mustafa al Aassar, Hassan al Banna Mubarak 
en Moataz Wadnan, en advocaat Azzoz Mahgoub. 
Zij zijn enkel gevangen gezet om hun vreedzame werk voor mensenrechten en het gebruik 
maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting. Ze zijn momenteel in gevangenschap in de 
Tora gevangenis. 
Wij vragen u om deze vijf mannen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. 
 



 

 
- 25 - 

Verder vragen wij u dringend om een onderzoek in te stellen naar meldingen van verdwijningen 
waaronder die van Ezzat Ghoniem, Mustafa al-Aassar, en Hassan al Banna Mubarak, de 
resultaten openbaar te maken, en diegenen die worden verdacht van verantwoordelijkheid 
voor deze misdaden voor het gerecht te brengen. 
 
Dank voor uw aandacht voor deze dringende zaak. 
Wij wachten vol hoop op uw antwoord.                                            
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
       

 
 
 
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Privacy wetgeving 
Zoals u misschien al hebt meegekregen is op 25 mei de nieuwe Europese wet voor de privacy, 
de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden.  
Deze wet heeft ook voor ons als kerkelijke gemeente consequenties voor het beheer en 
omgaan met privacy gevoelige informatie. Op de website is een voorlopig regelement 
geplaatst waarin dit is neergelegd. Over een aantal zaken zal de kerkenraad nog een 
definitieve beslissing moeten nemen, waardoor er in dit document nog wijzigingen kunnen  
optreden.  
Een aantal punten is ook nu al voor u van belang. Zo zullen kerkblad en zondagsbrief niet meer 
buiten onze eigen gemeente verspreid kunnen worden gezien de persoonlijke informatie die 
hierin staat. In de versie die op de website wordt geplaatst zullen persoonlijke gegevens 
verwijderd worden. Ook foto’s op de website waarop personen die geen functie in de kerk 
vervullen herkenbaar staan afgebeeld zijn niet meer toegestaan.   
Verder heeft u recht op inzage in de door de kerk opgeslagen gegevens die op u betrekking 
hebben. Ook het uitzenden van onze kerkdiensten via  internet staat ter discussie. Als mensen 
b.v. in de voorbeden worden genoemd of bevestigd worden moet hiervoor eigenlijk schriftelijk 
toestemming worden gegeven. Een andere mogelijkheid zou zijn om alleen voornamen te 
noemen. 
U ziet dat het lastig is een evenwicht te zoeken tussen privacy en het openbaar maken en 
delen van gegevens die voor het functioneren van ons als kerkelijke gemeente noodzakelijk 
zijn.  
Mocht u naar aanleiding van deze problematiek vragen hebben dan kunt u die stellen aan 
Roelof Hadders (roelof.hadders@planet.nl). 
 
Solidariteitskas 
In de Bijbel is het woord solidariteit slecht één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer 
krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat 
zijn offers waarin God behagen schept” (Hebreeën 13 :16)  
Door een klein offer te brengen, namelijk € 10,00 per belijdend- en/of dooplid, houden we als 
gemeente de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Per lid wordt € 5,00 afgedragen; 
de rest mogen wij bestemmen in onze eigen gemeente.   
Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig in de wereld te staan. 
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan 
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menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas 
er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben, die kansen zien om nieuwe wegen 
in te slaan. Ook onze gemeente kan daarvoor een beroep doen op dit fonds. 
Bij dit kerkblad ontvangt u een acceptgiro. Morgen wij rekenen op uw solidariteit en uw 
bijdrage? 
Alvast onze hartelijke dank daarvoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
JEUGDDIENST met cabaretier Kees Posthumus (zie elders in het kerkblad) 
Zon. 10 juni  Iedereen  Nicolaïkerk   19.00 
 
MARCO BORSATO DIENST 
Zon. 15 juli  Iedereen  Nicolaïkerk   09.30 
           
U4C WORSHIPNIGHT 
Zon. 3 juni  vanaf  14 jaar Dijkstraatkerk     19.30- 21.30 
Zon  1 juli   vanaf  14 jaar Dijkstraatkerk     19.30- 21.30 
 
Om alvast te noteren: 
 
KAMP: 
6,7,8 juli  gr 5-16 jr  Camping de Otter 
 
Iedereen heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen, zo niet, in dit kerkblad hebben we ook 
nog een uitnodiging geplaatst. 
Kijk maar op de volgende bladzijde. 
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Hallo allemaal!              

 
    

We tellen af want bijna is het weer zover: het kampweekend  van de VPGA en de Hervormde 

gemeente Tjamsweer! En het leuke is dat jij ook (weer) mee mag ! Natuurlijk wordt het weer een 

fantastisch leuk weekend, bol van allerlei leuke activiteiten op het strand, in het bos en langs of in 

het water. Ook dit jaar is het kamp weer op onze vertrouwde plek:  Camping “De Otter” aan het 

Schildmeer. 

We hopen dat jij er (weer) net zoveel zin in hebt als wij !  

 

 

 

Voor wie ;  kinderen vanaf groep 5 t/m 15 jr. die bij onze kerk betrokken  zijn.   

Wanneer : vrijdagavond 6 t/m zondagmiddag 8 juli 2018. 

Kosten  :  € 28 per kind;  voor 2e,3e,4e kind uit hetzelfde gezin:  € 18 per kind 

 

Je slaapt in je eigen tent of als je die niet hebt, regel je dat je bij een vriendje of vriendinnetje in 

de tent slaapt (uiteraard wel in overleg met degene van wie de tent is!). Mocht dat echt niet lukken 

dan proberen wij wat te regelen. 

 

Opgeven doe je natuurlijk zo snel mogelijk maar in elk geval uiterlijk vrijdag 22 juni a.s. bij Hans 

Postma, Klaprooslaan 12 (wijk Oling) 

 Alleen schriftelijk met onderstaande strook en bij opgave direct betalen 

 Alleen opgave met betaling zijn geldig.  Envelop zonder geld is geen opgave! 

 

Als er nog vragen zijn, bel met of mail gerust naar Hans : 624910 /postma.j@ziggo.nl,  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=pkn+&source=images&cd=&cad=rja&docid=m2ToMofW5Y4QDM&tbnid=wZrH3IgRo98siM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hervormdhaamstede.nl/&ei=qJk_UaOcI8XL0AXUlIDQCA&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNHFJZTf_eCXlycorkzONP_-hYEa-g&ust=1363208983474942


 

 
- 28 - 

Eind juni ontvang je een bevestiging met meer informatie over het weekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Naam :  ……………………………………………………………………………………… 

  

Adres : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum : …………………………… Groep/Klas :…………..… 

 

Telefoon thuis : …………………..… Mobiel ouders :………………………………..(in geval van nood) 

 

o Heeft  een tent voor ……  personen, daar slapen bij in : 

.……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

o Heeft geen tent, maar slaapt bij ………………………………………….....in de tent. 

 

Bijzonderheden (bijv. dieet/medicijnen) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kerk 2025 Terugblik op de synode van 18 en 19 april 
 

Met dankbaarheid kijk ik terug op de vergadering van de generale synode van 19 en 20 april j.l. 
In deze vergadering is Jurjen de Groot benoemd tot algemeen directeur van de dienstenorganisatie. In 
zijn maidenspeech benadrukte hij de waarde van de dienstenorganisatie als dienstenorganisatie: ten 
dienste van de lokale gemeenten. Hij benadrukte zijn benoeming te ervaren als roeping van God. Diverse 
gemeenteleden werden benoemd in verschillende commissies. Zo ook prof. J.P.H. Donner. Hij wordt de 
nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protetantse Theologische Universiteit. 
De synodeleden zijn bijgepraat over de catechese en de plek van jongeren in de gemeenten. Als ook het 
onderzoek dat momenteel breed in de kerk wordt gehouden naar het functioneren van nieuwe vormen 
van kerk-zijn in relatie tot al veel langer bestaande kerkvormen.  
In de vergadering van november a.s. hoopt de synode hierover door te praten. 
De synode heeft intensief gesproken over migratie. Prof. dr. Dorottya Nagy, missioloog aan de  
PThU, hield hierover een uitdagende inleiding. De inleiding en het gesprek zullen worden verwerkt tot een 
publicatie. 
Voorafgaand aan de bespreking van de laatste kerkordelijke wijzigingen ten gevolge van Kerk 2025 stond 
de synode stil bij het 70-jarig bestaan van de staat Israël. Na een korte inleidende tekst sprak de scriba een 
gebed uit en zongen de synodeleden Ps. 122. 
 
Besluiten inzake Kerk2025 over mobiliteit en flexibiliteit 
Op 20 april j.l. heeft de generale synode het sluitstuk van de kerkordewijzigingen als gevolg van Kerk 2025 
behandeld en definitief vastgesteld. Het betrof deel III van het kerkordepakket over mobiliteit en flexibiliteit 
van predikanten en gemeenten. 
Opnieuw behandelde de synode een rapport van het generale college voor de kerkorde. Daarin werd 
verslag gedaan van de opbrengst van de consideraties over de voorstellen in eerste lezing die de synode 
over dit onderwerp in november 2017 had aanvaard. Ondanks de korte redactietermijn hadden vrijwel alle 
74 classicale vergaderingen een consideratie ingestuurd en heeft het college deze op tijd kunnen 
verwerken tot een voorstel voor een definitieve tekst. In de synode was veel waardering voor deze inzet 
van classes en college. 
Hierdoor was het mogelijk om dit deel nog voor 1 mei 2018 af te werken. 
 
Ik licht er de meest spraakmakende elementen er uit: 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.beestachtiggoed.nl/catalog/images/SCHAAR-BEW.gif&imgrefurl=http://www.beestachtiggoed.nl/catalog/index.php?cPath%3D1_31&h=400&w=400&sz=20&tbnid=Xn2m5d0eWo4J:&tbnh=120&tbnw=120&start=9&prev=/images?q%3Dschaar%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
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Bevorderen van samenwerking tussen gemeenten 
Zowel de kerkenraad als de classicale vergaderingen hebben er een taak bij gekregen: het bevorderen 
van de samenwerking tussen gemeenten met het oog op de vitaliteit van de gemeenten en het behoud of 
verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang predikanten. Dat laatste is nodig om in tijden van 
krimp verdere versnippering van de formatieplaatsen tegen te gaan. Standplaatsen met voldoende 
omvang bieden predikanten de kans een beroep aan te nemen naar een andere standplaats zonder 
(grote) teruggang in inkomsten. De kerkenraad heeft voortaan de plicht om met het oog hierop waar 
mogelijk met andere gemeente samen te werken. Het breed moderamen krijgt de bevoegdheid hierop toe 
te zien, voordat een kerkenraad met het beroepingswerk kan beginnen. In de synode is nog eens 
onderstreept dat van het breed moderamen mag worden verwacht dat het op een dienende wijze met deze 
bevoegdheid zal omgaan. 
 
Werktijdvermindering bij insolvabiliteit 
De huidige regeling voor de situatie dat de gemeente haar predikant niet meer kan betalen waarbij in het 
uiterste geval onder strikte voorwaarden de werktijd van de predikant kan worden verminderd met 
toestemming van het breed moderamen van de classicale vergadering, wordt versoepeld. Daarom is de 
regeling in de ordinantie-tekst opgenomen in plaats van in de generale regeling, zoals tot nu toe het geval 
is. Als nieuwe norm wordt gesteld dat het voor het voortbestaan van de gemeente wenselijk is dat de 
werktijd van de predikant wordt verminderd. 
De kleine synode gaat hiervoor nadere toetsingscriteria opstellen. Er is een wachtgeldregeling. 
 
Ontheffing en losmaking op eigen verzoek na 12 jaar 
Verreweg de meeste discussie in de classes en de synode is gevoerd over het voorstel voor de – wat in de 
wandeling is gaan heten – ’12 jaarsregeling’. Dit voorstel houdt in dat een predikant voor gewone 
werkzaamheden die minimaal 12 jaar achtereen in een gemeente staat, samen met de kerkenraadeen 
verzoek kan indienen bij het breed moderamen van de classicale vergadering om te worden losgemaakt 
van de gemeente, met behoud van wachtgeld. 
De reacties waren van meet af aan zeer verdeeld, sinds het voorstel in april 2017 op de synodetafel lag. 
De consideraties waren dan ook zeer verdeeld. Enerzijds is het belang van bevordering van mobiliteit en 
flexibiliteit kerkbreed erkend. Anderzijds waren er sterke twijfels over de effectiviteit, de negatieve 
bij-effecten en de betaalbaarheid van deze regeling. 
Uiteindelijk is de synode met deze maatregel akkoord gegaan. In het synodeverslag op de website van de 
Protestantse kerk kunt u lezen hoe de discussie in de synode is verlopen. 
Daarin leest u ook hoe en wanneer deze maatregel in werking zal treden. 
 
Generale colleges visitatie en behandeling beheerszaken 
In een eerdere fase van Kerk2025 heeft de synode besloten tot wijziging van de taak en samenstelling van 
het generale college voor de visitatie. Voortaan heeft dit college tot taak om als samenbindend orgaan 
voor de visitatie algemene leiding te geven aan de visitatie. 
Daarnaast verleent het college alleen in overleg met het betreffende classicale college voor de visitatie 
bijstand bij de visitatie in de classes. Deze wijziging hangt samen met de nieuwe samenstelling van het 
college. De (deels vrijgestelde) voorzitters van de classicale colleges vormen vanaf 1 mei tezamen het 
generale college voor de visitatie. De voorzitter is benoemd door de generale synode. Per 1 mei is dit ds. 
Klaas Bakker, predikant te Doetinchem. Hij is de opvolger van ds, Wijnand Sonnenberg, die in de 
synodevergadering afscheid nam. 
 
Al eerder heeft de generale synode besloten een nieuw college te vormen: het generale college voor de 
behandeling van beheerszaken. Dit college krijgt de opdracht om zorg te dragen voor de wijze waarop het 
toezien op het plaatselijk geheer van gemeenten en diaconieën – door de gelijknamige classicale colleges 
– vorm en inhoud wordt gegeven. Het college bewaakt de kwaliteit van dit werk door het geven van 
adviezen, richtlijnen en modellen voor de classicale colleges en draagt zorg voor de coördinatie. Ook 
houdt het college oog op de gelijke behendeling van gemeenten. Tenslotte is het generale college 
bevoegd tot het doen van voorstellen voor de inhoud van de generale regeling inzake dit werkveld. 
De vorming van dit nieuwe college is noodzakelijk vanwege het toenemende belang van de kwaliteit en 
transparantie van de zorg voor het beheer in de kerk. 
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Het college bestaat uit één lid van elk classicaal college en één lid namens de evangelisch-lutherse 
synode. Voor elk van deze leden wordt een toegevoegd lid benoemd. Alle leden zijn in de vergadering van 
de generale synode benoemd, evanals de voorzitter, drs. Wim Oosterom uit Amersfoort. 
 
1 mei 2018 – begindatum nieuwe classicale structuur 
Inmiddels is het  1 mei geworden en zijn de meeste kerkordewijzigingen als gevolg van Kerk 2015 van 
kracht. De tekst van alle nieuwe bepalingen staat in middels op de website. 
Elf classicale vergaderingen met een nieuwe taak en samenstelling zijn aangetreden. 
De 74 ‘oude’ classes hebben hun laatste vergadering – vaak met een feestelijk tintje – gehouden. Hun 
werkzaamheden zijn afgerond. Met dankbaarheid is teruggeblikt op de vierenhalve eeuw dat deze classes 
in onze kerk hebben bestaan. Als teken van waardering ontvangen alle afgevaardigden het boekje 
‘Geloven in de classis’. 
 
Dit is op verzoek van de regiegroep Kerk 2025 geschreven door prof. dr. Leon van den Broeke. Hij weet 
‘alles’ over de geschiedenis en het functioneren van de classis de eeuwen door. 
 
Ontmoeting en samenwerking van gemeenten zijn vanouds een belangrijke functie van de classis. 
Gelukkig kunnen de oude classes een doorstart maken door als ring van gemeenten deze ontmoeting en 
saamhorigheid van gemeenten inhoud te geven, zonder de last van bestuurlijke taken. Deze laatste 
worden per 1 mei 2018 behartigd door de 11 classicale vergaderingen.  Deze maand komen deze 
vergaderingen voor het eerst bijeen. 
Het belangrijkste agendapunt zal dan de benoeming en beroeping van de classispredikanten zijn. In 10 
van de 11 classes is een voordracht voor een kandidaat tot stand gekomen, in goed overleg tussen classis 
en kleine synode. In één classis loopt de procedure nog. 
Ik zie uit naar 1 september a.s., het moment wanneer alle classispredikanten met hun dienstwerk zullen 
beginnen. Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare samenwerking. 
U vraag ik om deze classicale vergaderingen en de nieuwe classispredikanten in uw gebeden te 
gedenken. 
 
Laatste Nieuwsbrief over Kerk 2015 
Met de bespreking en besluitvorming van de laatste tranche van kerkordewijzigingen is de kerkordelijke 
implementatie van Kerk 2025 een feit. Vanaf 1 mei j.l. zijn deze nieuwe bepalingen reeds van kracht. Dit 
betekent dat dit de laatste Nieuwsbrief in het kader van Kerk 2025 is. 
Met grote waardering zie ik terug op het vele werk dat in de afgelopen tijd is verzet, zowel door de 
werkgroep kerkorde, het generaal college voor de kerkorde (GCKO), gemeenten, classes en 
synodeleden. In relatief korte tijd zijn binnen de gestelde termijn alle zaken besproken en besloten. Voor 
de enorme inzet en betrokkenheid van velen in heel onze kerk heb ik groot respect. De vele consideraties 
en grondige discussie hebben duidelijk gemaakt dat velen ons samen kerk zijn ter harte gaat. 
 
Mijn wens en gebed is dat de besluiten die zijn genomen mogen bijdragen aan een kerk die transparant is 
tot op haar kern Jezus Christus en met eenvoudige regelgeving ruimte biedt aan lokale gemeente om in 
hun context met vreugde gemeente van Christus te zijn. 
 
Namens het moderamen wens ik u een goede Pinkstertijd toe. 
 Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende 
  Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde!  (Lied 681). 
 
Met een hartelijke groet, 
 
ds. R. de Reuver, scriba generale synode 
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‘t Wordt altied wel weer licht 

 
EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS           

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd”                                          
(naaste familie van Ede Staal)      

              
Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de 
CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd 
aan Peter Breukink, directeur van de Stichting 
Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in 
de verkoop voor 10,-  (in full colour 6 pagina 
digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten 
zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst 
komt ten goede aan deze SOGK. De stichting 
stelt zich ten doel het in stand houden van 
historische kerken in de provincie Groningen. Er 
zouden al heel wat van deze kerken verdwenen 
zijn als de SOGK niet zou bestaan. De 
betekenis van de SOGK voor het Groninger 
cultuurgoed is daarom van onschatbare 
waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze 

CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk 
van de SOGK.  
Lied zonder woorden                                         
Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in 
Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren vijftig in het 
uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar mijn wortels liggen. Mede 
daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, historische orgels, hierin al jaren geleden 
gestimuleerd door mijn docent orgelimprovisatie Sietze de Vries.  Afgelopen zomer bespeelde 
ik diverse orgels en koos als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. 
Toen ik in Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk 
gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam bij iedere 
noordeling  vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.   
 Ede Staal en het kerkorgel                                                        
Toen ik voor het eerst ging improviseren op de liedjes van Ede Staal merkte ik meteen, dat het 
orgel zich prima leende voor zijn muziek. Tegelijk besefte ik dat Ede waarschijnlijk niets met 
orgels had. Toch was er iets in zijn muziek, het dromerige, het mooie, zachte ritme van de 
gezongen ballade, wat bijna vanzelfsprekend aansloot bij de klankmogelijkheden van het 
orgel. Maar klopte mijn gevoel ook?  Een improvisatie kan mooi uitpakken, maar paste mijn 
benadering bij wat Ede Staal muzikaal wilde uitdrukken? Aan wie kon ik dat beter vragen dan 
aan mensen die Ede het beste gekend hebben. Ik liet de opnames horen aan Fieke Spoel, 
weduwe van Ede en kreeg al snel een reactie. Ze was ‘aangenaam verrast en ook persoonlijk 
geroerd’. In latere contacten met de familie kreeg ik nog wat aanvullende informatie die ik niet 
had verwacht. Hoewel Ede niet kerkelijk was, ging hij in Leens af en toe met zijn opa mee naar 
de kerk om naar het orgel te luisteren. En hij vond het prachtig.  
Dus toch, dacht ik… Alsof het orgel in zijn liedjes iets naar boven haalt wat Ede toch ergens in 
zijn muzikale herinneringen moet hebben opgeslagen. Het zou kunnen verklaren waarom zijn 
liedjes en het kerkorgel het zo verrassend goed met elkaar kunnen vinden.      
Voor 10,- kunt de CD t Wordt altied wel weer licht kopen en daarmee het belangrijke werk van 
de SOGK ondersteunen. Informatie over de wijze van bestellen vindt u op:  
                                                                www.edestaal.weebly.com   

http://www.edestaal.weebly.com/


 

 
- 32 - 

 
 

Concerten 
 

      
 Zaterdag 2 juni  14.30 uur 
 Nicolaïkerk Appingedam 
 
 
Concert “Groninger 
Vergezichten” door het Noordelijk Vocaal 
Ensemble. 
Locatie:  
Nicolaïkerk Appingedam, Wijkstraat 32. 
 
De titel van dit concert verwijst naar muziek 
van componisten die allen hun wortels 
hebben in Groningen.  
Het Noordelijk Vocaal Ensemble (eigentijdse 
klassieke muziek o.l.v. Leendert Runia) voert 
de wereldpremière uit van het “Requiem 
Athée”,  
een compositie van Nanne van der Werff, op 

basis van een tekst van de franse filosoof Michel Onfray, onder begeleiding van het strijkers 
ensemble ‘isaac’. Het programma wordt aangevuld met werken van Gerard Ammerlaan, Jacob 
ter Veldhuis en  Renilde Duif. Tijdens de concerten wordt in het kader van de Groninger 
Vergezichten werk geëxposeerd van de Warffumer kunstschilder Gerard Oostra.  
Entree: € 18,– / jongeren € 10,– inclusief programmaboekje en consumptie.  
 
De kerk is een half uur voor aanvang van het concert geopend. Toegangskaarten zijn 
verkrijgbaar bij VVV Appingedam,  Oude Kerkstraat 1 en via info@nvensemble.nl. 
 
 

Gewelfconcert 
De Nicolaïkerk staat overal bekend als een van de mooiste kerken van het land. 
Naast de prachtige preekstoel en het pas gerestaureerde Hinsz-orgel zijn ook de gewelven 
bewonderenswaardig. 
Maar hoe vaak kijkt u nu omhoog? 
 
Op 17 juni kunt u van gewelven en het Hinsz-orgel genieten. De klank en de schilderingen 
neemt u helemaal in u op tijdens het Gewelfconcert. 
U zit of ligt op uw matje (of tuinstoel, zitzak, stretcher, etc.) dat u zelf van huis meebrengt, zodat 
u de gewelven rustig kunt bekijken. 
De cantor-organist van de Nicolaïkerk, Vincent Hensen, speelt dan op het orgel sfeervolle, 
rustige muziek. 
Natuurlijk zorgt hij er ook voor dat u niet in slaap valt! 
In de lange pauze kunt u, als u dat wilt, met een gids ook de gewelven van de andere kant 
bekijken. Erg spannend! 
Vervolgens schudt Vincent u nog even goed wakker in de korte tweede helft van het 
Gewelfconcert. 
 
Waar: Nicolaïkerk Appingedam 

mailto:info@nvensemble.nl
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Wanneer: zondag 17 juni, 15.30 uur 
Toegang:  € 8,00     Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 
 
Halfuurtjes Hinsz en Marktconcerten 

 
Het Hinsz-orgel is gerestaureerd en uitgebreid. Dit wordt gevierd met het Damster 
Hinsz-orgelfestival. 
Daarom is in juli en augustus elke zaterdag van 11.30 tot 12.00 uur het orgel te horen en te 
zien! 
De Halfuurtjes Hinsz en de Marktconcerten vinden afwisselend plaats op zaterdag 7,14, 21 en 
28 juli, 4,11 en 18 augustus en 1 september, telkens van 11.30 uur tot 12.00 uur.  
Voor de Marktconcerten zijn de regionale top-organisten Dirk Molenaar, Henk de Vries, Pieter 
Pilon en Adolph Rots uitgenodigd die het Hinsz-orgel in alle facetten laten horen.  
De Halfuurtjes Hinsz, te beginnen op 7 juli, worden verzorgd door de cantor-organist van de 
Nicolaïkerk, Vincent Hensen (op 21 juli door Dirk Molenaar). 
Verschillende regionale top-organisten laten tijdens de Marktconcerten het Hinsz-orgel in alle 
facetten horen. 
Tijdens de Halfuurtjes Hinsz zorgt de techniek ervoor dat u bijna bij de organist op de bank zit, 
en toch het orgel hoort op zijn best, namelijk vanuit de kerk. 
De organist vertelt, laat zien en horen wat er nou zo bijzonder is aan dit orgel. 
 
Waar: Nicolaïkerk Appingedam 
Wanneer: elke zaterdag in juli en augustus, 11.30 uur 
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang 
       Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 

Stichting Concerten Nicolaïkerk    Appingedam 
 
Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
 
17 juni  15.30 uur  Gewelfconcert door Vincent Hensen 
     Toegang € 8,00. 
 
  7 juli    Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
14 juli    Organist Dirk Molenaar te Eenrum, Marktconcert 
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11.30 – 12.00 uur   Het marktconcert dankt zijn naam aan de warenmarkt die 
     elke zaterdag rondom de Nicolaïkerk wordt gehouden 
     Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
21 juli    Organist Dirk Molenaar, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
      
28 juli    Organist Henk de Vries te Zuidbroek, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
 4 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
11 augustus   Organist Pieter Pilon te Groningen, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
18 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
 1 september   Organist Adolph Rots te Garrelsweer, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
28 oktober 15.30 uur Orgelconcert door Stef Tuinstra 
     Toegand € 8,00. 
 
 


