
 

Zondagsbrief 

 

Gemeentenieuws uit de  

Protestantse Gemeente Appingedam 

Zondag 21 mei 2023 Jaargang 18, nr. 34 

  Nicolaïkerk : Exaudi 

Aanvang dienst : 9.30 uur 

Voorganger : ds. R. P. Oosterdijk 

Ouderling van dienst : Alie Bos 

Schriftlezingen : Ezechiël 39: 21-29 

 : Johannes 15:9-17 

Lector : Gert v.d. Kroef 

Organist : Vincent Hensen-Oosterdijk 

Koster : Tonnie Mulder / Abel Kuizenga 

Collecten : Diaconie (Missionair werk PKN) 

 : Kerk 

Beamteam : Jan Palsma 
 

 

Bloemen: 

 

 

In mei wordt dit verzorgd door: mw. Anneke Weidenaar, 

e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl      tel: 0596-624784 
 

 

 

 

We zingen vanmorgen:  

Ld 280: 1,2,3,4,5,7 Ld 663 

Ps 27: 1,2 Ld 339A 

Ld 304 Ld 607 

 Ld 54 uit Het Liefste Lied van 

Overzee I 

mailto:a.weidenaar@ziggo.nl


Zieken: 

 

Wij wensen ook al onze, niet genoemde, zieke gemeenteleden 

heel veel sterkte en, waar mogelijk, genezing. 

Laten we de zieken in onze voorbeden gedenken. 
 

 

 

 

 

Dienst volgende week 

Op zondag 28 mei (Pinksteren) zal Ds. G. M. v.d. Berg-de Haan 

voorgaan in de dienst van 9.30 uur. 

De collectes zijn voor diaconie (Zending Egypte) en Kerk. 

Er is ook kindernevendienst 
 

 

 

Opbrengst collectes in de kerk: 

14 mei: Diaconie: € 116.10; Kerk: € 104.40 
 

 

 

 

Zomer avonddienst: vanavond 19.00 in het kerkje op 

Marsum 

Voorganger is ds. R. C. E. Lafeber. Er is medewerking van Henk 

Samplonius en Didy de Vries. Thema van deze avond is: 

Brokstukken uit de Hemel voor onderweg. Bij goed weer gaan 

we na afloop gezamenlijk koffie drinken. De collecten zijn voor 

IKE en Kerk 
 

 

 

 

Cantatedienst: 28 mei Pinksteravond: 

Volgende week zondag, Eerste Pinksterdag, is er ’s avonds om 

19:00 uur een cantatedienst in onze kerk. Het is een 

kerkdienst waarin we zingen, bidden, bijbellezen en luisteren, 

én waarin het Pinksterverhaal vertolkt wordt door het 

Cantatecollectief Ewiges Feuer. Bach wilde met zijn muziek 

het Evangelie verkondigen. Een cantatedienst is een mooie 

manier om mee te maken hoe hij mensen raakt met zijn muziek. 

Van harte welkom, als je een liefhebber bent van Bach, maar 



ook als je er niet zoveel van weet. De dienst is toegankelijk 

voor iedereen.  

Bij de uitgang is er een collecte als bijdrage voor de onkosten. 

 
 

 

 

 

Zondag 4 juni: School en Kerk-dienst Wie bakt er mee? 

In de School en Kerk-dienst op 4 juni hopen we op veel 

moeders, vaders, oma’s en opa’s van de kinderen van De Citer. 

Wie wil ons helpen om ook het koffiedrinken na de dienst extra 

feestelijk te maken? We zoeken bakkers en baksters die de 

gasten en ons met iets lekkers uit de oven willen verrassen. 

Graag horen we of u/jij mee wilt helpen en wat u/je dan gaat 

bakken. Het is handig als we weten waar we op mogen rekenen. 

Vergeet dus niet dat door te geven aan ds. Johan van den Berg: 

e-mail dsjvandenberg@solcon.nl, telefoon (0596) 788702 
 

 

 

 

Activiteiten deze week 

in de Franse School: 

 

Tenzij anders vermeld 

23 mei 19:30 uur Vergadering Kerkenraad 
 

 

 

 

 QR CODE COLLECTEN 
 

   

DIAKONIE 
 

KERK 



Scan de QR-code met uw telefoon en geef uw collectegift via de 

bank-app. Hartelijk dank. 
 

 

 

 

Diversen: 

Wilt u berichten voor de zondagsbrief sturen naar het 

e-mailadres: zondagsbrief@pg-appingedam.nl  
 

 

 

 

Nieuw in onze gemeente en/of in de kerk?  

Interesse voor: activiteiten of vragen?   Bel of mail 

ds. G.M. van den Berg-de Haan, tel. 0596-788702  

e-mail: dsgvandenberg@solcon.nl  

ds. J. van den Berg tel. 0596-788702 

e-mail: dsjvandenberg@solcon.nl  

ds. R.P. Oosterdijk tel. 0598-786001 

e-mail: rpoosterdijk@hetnet.nl  
 


