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27e Jaargang, nr. 8         april 2019 
  
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 1 april (geen grap !!) gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte 

welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  
    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 
 

 De vorige maand hebt u  allen een envelop gehad met het verzoek om uw  
abonnementsgeld voor 2019 te betalen. De redactie hoopt, dat u het bedrag van € 9,00 zo 
spoedig mogelijk wilt betalen, zodat de administratie vlot verwerkt kan worden. Werkt u 
daaraan mee?  Alvast bedankt !! 

 
 

 Oproep: 
De commissie ‘Openstelling Nicolaïkerk’ zoekt voor het zomerseizoen meer gastheren 
en – vrouwen, die tijdens de maanden mei tot en met half september af en toe een paar 
uurtjes in de kerk aanwezig willen zijn.  
Er wordt geprobeerd om met twee mensen tegelijk te kunnen werken, maar daar zijn tot op 
heden niet voldoende mensen voor. Doet u ook mee?  
U kunt zich aanmelden bij mw. Didy de Vries, tel. 623385. 

 

 Bij dit kerkblad ontvangt u een acceptgiro voor de Paascollecte 2019. Een deel van deze 
collecte mogen wij als gemeente zelf besteden; een deel moet worden afgedragen aan de 
landelijke kerk. 
Geef dus met gulle hand !! 
 
 
 
 
 



 

 
- 3 - 

Meditatie 
 

Eeuwigheidsleven 
 

Al staat het in ons Liedboek gerangschikt onder Pinksteren, toch biedt het lied Geest van 
hierboven ons ook een mooi uitzicht op het Paasfeest. Het eerste vers van Lied 675 eindigt 
namelijk met de woorden: 
 

Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 
Dit lied zingt heel compact over de betekenis van Christus en zijn opstanding. Allerlei bekende 
woorden uit het Nieuwe Testament worden aangehaald; en we krijgen even zoveel doorkijkjes 
op de opstanding. Duidelijk is: die opstanding geldt niet alleen voor Christus zelf. 
 

Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 

 
Het is de bedoeling dat wij mét Christus opstaan. We worden opgeroepen om daarnaar te 
verlangen: Opnieuw geboren mogen worden - God, de wereld en onszelf met nieuwe ogen 
leren zien. En… daarnaar leren leven en handelen. 
Dat is voor ons - we weten dat maar al te goed - vaak geen weg van recht vooruit en steeds 
omhoog, maar een weg met kuilen en gaten, een weg van vallen en opstaan. Een weg van 
onderuitgaan én weer op de been geholpen worden. 
 
Vallen en opstaan - lijden en verrijzen, het is de weg van Jezus. Je kunt er lang over filosoferen 
of het nou zo de bedoeling is. Of het lijden en de ellende die zo veel mensen ondergaan een 
doel of bedoeling heeft. 
Het antwoord moet volgens mij allereerst luiden: NEEN! En al helemaal wanneer het bij dat 
lijden blijft en er geen verrijzenis, geen opstanding volgt. 
Maar zelfs mét de opstanding - met een grote en een kleine letter - blijft het de vraag of het 
lijden een doel zou hebben. Christus’ opstanding is eerder een weg - zoals Vlamingen zeggen 
- doorheen het lijden, dan een weg via het lijden. 
 
Het heeft weinig nut om meer te zeggen dan dat het lijden nu eenmaal een bepalend onderdeel 
van onze wereld is. Het is er, mensen lijden. Maar daarnaast en daartegenover zegt God: Ik 
ben er - en dus is er Opstanding mogelijk. 
Het lijden kan ons diep tekenen, maar niet eeuwig ketenen. Die ketens zijn in Christus voor 
eeuwig verbroken. 
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Door zijn weg is het lijden niet langer een ondoordringbare zwarte wolk, maar wordt het 
doorzichtig tot op God en zijn eeuwigheid. God heeft het laatste woord: het woord dat leven 
geeft en leven is. Dat woord heeft geklonken in zijn Zoon; de Weg, de Waarheid en het Leven 
– tot in eeuwigheid. 
Dat levende woord is ons in handen gegeven, meer nog: het wordt ons in het hart gelegd als 
we onszelf opnieuw geboren durven laten worden. 
 
Herboren worden is evenmin als géboren worden, iets dat je zelf presteert - het ‘geschiedt’ aan 
je. Iemand anders verricht het grote werk, lijdt de pijn, doorstaat de weeën. Het kind volgt de 
bewegingen van de moeder, de weg die in en door de moeder wordt geopend. Zo mogen wij de 
weg volgen die in en door Christus is geopend. 
 
Hij is die weg én gaat ons tegelijk vóór op die weg. Zijn weg is de onze: lijden… én opstanding! 
Zijn eindpunt is het onze: verheerlijkt voor de Vader staan, bekleed met eeuwigheidsleven. 
Met de eerste stap op die weg is dat eindpunt al het onze…  
Eeuwigheidsleven hier en nu - voor ieder die zich door de hemel herboren durft laten worden. 
 

Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 

 
Zo is het, zo zal het zijn.  
 

ds. Johan van den Berg 
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Agenda voor de maand  april 
 
 
  1 april 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen 
 
  8 april 19.45 uur, Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 

 
  9 april 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School 
 
15 april 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen 
 
17 april  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw  
    Spreker: mw. J. Prins-Pestoor uit Norg, over Pasen 
 
23 april 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
  14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: mw. S. Luth uit Norg, over een natuurreis 
      door Australië en Nieuw Zeeland 
 
29 april 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen  
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Rondom de diensten 
 
Zondag 7 april: Vijfde Zondag in de 40 dagen-tijd / Judica  
 9.30 uur, ds. G.C. Hovingh, Zuidlaren 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  584 
    
   collecten: - Diaconie (Rwanda) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
   

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken achter in de kerk  

 
 
Toelichting bij de collecten: 40dagentijd KIA (Zending, Rwanda) 
25 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 
mannen, vrouwen en kinderen per dag! Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar 
verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees 
waren geworden op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana 
Ukundwa, ‘geliefd kind’.  
Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen. Tegenwoordig zijn het kinderen die 
ouders aan aids verloren zijn. Sommige kinderen zijn zelf besmet met hiv. Door de opvang in 
pleeggezinnen kunnen zij een nieuw begin maken en trauma’s verwerken. De kinderen gaan 
weer naar school. Via de organisatie van Rose krijgen zowel kinderen als pleegouders een 
steuntje in de rug. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
 
 

Zondag  14 april: Zesde zondag van de 40 dagen-tijd / Palmzondag 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  584 
    
   collecten: - Diaconie. (Voedselbank) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   Br. M. de Rooij van de Geref. Vrijgemaakte kerk 
 
   
Toelichting bij de collecten:  Voedselbank 
Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in 
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het 
armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
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De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in die 
om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % goed 
zijn.  
Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, 
de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de 
verpakking niet helemaal in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel 
heeft in sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de 
richtlijnen als opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en 
organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.   
Iedere vrijdag deelt de Voedselbank Appingedam-Delfzijl ongeveer 160 voedselpakketten uit 
aan cliënten in onze omgeving. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
 

   Diensten in de Stille Week 
 
Maandag  15 april:  Avondgebed past.w. mw. J. Doekes 
 19.15 uur,     
    collecte: Diaconie / Kerk 
 
    kleur: paars 
 
 
Dinsdag 16 april:  Dienst in de Tjamsweersterkerk 
 19.15 uur,  Avondgebed mw. M. Samplonius-Ottens 
 
    collecte: Diaconie / Kerk 
 
    kleur: paars 
 
 
Woensdag 17 april: Avondgebed mw. D.H. de Vries-Kuiper 
 19.15 uur,   
    collecte: Diaconie / Kerk 
 
    kleur: paars 
 
 
Donderdag 18 april: Witte Donderdag  
 19.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    Viering van de Maaltijd van de Heer 
    m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
 
    collecten: - Diaconie 

- Kerk 
 
    kleur: wit 
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Vrijdag 19 april:  Goede Vrijdag 
 19.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
    collecten: - Diaconie 

- Kerk 
 
    kleur: paars 
 
 
Zaterdag 20 april:  Stille Zaterdag 
 22.00 uur,  ds. J. van den Berg 
     
    kleur: paars / wit 
 
 

Toelichting bij de collecten: Van 15 april t/m 19 april (stille week): Syrië, interactief 
project diaconie PG Appingedam 
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar 
oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens 
de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, 
hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. Veel 
huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een 
tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van 
hoop. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische 
christenen willen voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken 
christenen terugkeren. 
Om hoop te houden hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze 
hulp nodig. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de 
kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is. 
 
 
Zondag 21 april: Pasen 
           9.30 uur: ds. G.M. van den Berg-de Haan 
       
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  584 
 
   collecten: - Diaconie (Pakistan) 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
 
 19.00 uur, Paasavondzang 
   m.m.v.: Geref. Brassband Groningen 
 
Toelichting bij de collecten:  Zending KIA (Kerk Pakistan) 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een 
minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. 
Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt 
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samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij 
ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over 
discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar 
doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader 
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouwt u mee aan een sterke 
en vernieuwende kerk in Pakistan?  
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit 
project in Pakistan. Wij bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan.  
 

 
Zondag 28 april: Tweede zondag van van Pasen / Quasi Modo Geniti   
 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  584 
 
   collecten: - Diaconie  (De Gelukssteen)  
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
 
 
Toelichting bij de collecten:   De Gelukssteen, Appingedam 
Sinds januari 2013 is de Stichting “De Gelukssteen” actief. Deze stichting is in het leven 
geroepen om logeer- opvangmogelijkheden te bieden aan kinderen en jongvolwassenen met 
een beperking. Zij worden in het gezin van Jan en Greet Boekweg, met veel liefde en zorg, 
opgevangen en begeleid. “We vinden het belangrijk om het de kinderen tijdens het verblijf zo 
veel mogelijk naar de zin te maken zodat het begeleiden en/of logeren een extra dimensie 
geeft aan hun leven, waarin ze uniek zijn. Hiermee kunnen wij enigszins verlichting bieden aan 
de ouders in hun taak van opvoeden” zeggen ze.  
Gezien de kinderen zeer uiteenlopende leeftijden en interesses hebben, komen er steeds 
nieuwe ideeën en wensen voor het logeren en de veiligheid in en rondom de logeerboerderij.  
 
 

Bij de diensten 
 
In deze maand vieren we het Paasfeest, de opstanding van onze Here Jezus. 
Voor we Pasen gaan vieren, mogen we eerst samen de Stille Week ervaren. Evenals 
voorgaande jaren is er op de maandag, dinsdag en woensdag een Avondgebed. 
Het Avondgebed op de dinsdagavond is in de Tjamsweersterkerk en NIET in de 
Nicolaïkerk. 
Daar wordt n.l. op die avond de Matthäus Passion uitgevoerd. De Kerkenraad heeft dit 
goedgevonden en de Hervormde Gemeente Tjamsweer heeft hun kerk beschikbaar gesteld. 
Fijn, dat we zo kunnen samenwerken!!  
 
Zondag 14 april – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Palmzondag – zesde zondag 
van de Veertigdagentijd 
We lezen vanmorgen het verhaal van Jezus’ feestelijke intocht in Jeruzalem volgens de 
beschrijving van Lucas (Lc 19:29-40). Het projectthema voor deze zondag van Palmpasen is 
‘Juichen’. Wanneer de mensen bij Jezus’ intocht juichen: “Gezegend Hij die komt als koning in 
de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!”, vinden een paar 
farizeeën dat niet passend. Zij willen dat Jezus zijn leerlingen het zwijgen oplegt. Jezus 
antwoordt hun: “Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.” De 
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vreugde om de komst van Koning Jezus kan niet worden onderdrukt. Het is een belofte die in 
de komende week ernstig onder druk komt te staan, maar die uiteindelijk sterker zal blijken dan 
de dood: uit de dode rotssteen zal het Leven tevoorschijn barsten. 
 
Maandag 15 april – Nicolaïkerk, 19.15 uur – Avondgebed 
In de Stille Week houden we van maandag t/m woensdag een avondgebed met liederen, 
bijbellezing, stilte en (gezongen) gebeden.  
 
Dinsdag 16 april – Tjamsweer, 19.15 uur – Avondgebed 
Door omstandigheden houden we ons avondgebed vandaag in Tjamsweer. 
 
Woensdag 17 april – Nicolaïkerk, 19.15 uur – Avondgebed 
 
Donderdag 18 april – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Witte Donderdag – Maaltijd 
van de Heer 
Op deze avond van Witte Donderdag worden wij uitgenodigd om samen de Maaltijd van de 
Heer vieren. Wij horen de woorden die Jezus aan de tafel uitsprak bij brood en wijn, op de 
avond dat Hij gevangen werd genomen: Lucas 22:7-24. Zo komt Jezus dicht bij ons en wij dicht 
bij Hem. We mogen in geloof aanschuiven bij de discipelen: een kruimeltje brood, een slokje 
wijn ontvangen. Mosterdzaadjes van geloof, genoeg om van te leven. Hoewel het straks nóg 
donkerder gaat worden en de dood dichterbij kruipt, krijgen we nu al het Leven Zelf aangereikt: 
neem en eet, gedenk en geloof dat God ook u en jou van harte wil verwelkomen in zijn 
Koninkrijk! 
 
Zaterdag 20 april – Nicolaïkerk, 22.00 uur – ds. J. van den Berg – Stille Zaterdag – Paaswake 
Als wachters die wachten op de morgen wachten wij op het licht van het Leven dat de dood 
overwint. De rotssteen barst open en het leven komt juichend tevoorschijn in Christus. 
 

De dode zal leven 
de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  (Lied 608:3) 

 
Zondag 28 april – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. R.C.E. Lafeber – Tweede zondag van Pasen – 
Quasi modo Geniti - belijdenisdienst 
Zie het stuk over de belijdenisdienst elders in dit blad. 
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Stille Week 
We beginnen de Stille Week met drie avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag om 
19.15 uur. Deze bijeenkomsten worden geleid door gemeenteleden en volgen een korte, 
sobere liturgie van psalmen, gezangen, schriftlezing, stilte en gebed. Door omstandigheden 
wordt het avondgebed op dinsdag 15 april gehouden in de kerk van Tjamsweer. 
In alle rust en bezinning leven we zo toe naar de Witte Donderdag waarop we ondersteund 
door de cantorij het Laatste Avondmaal gedenken en ook zelf de Maaltijd van de Heer mogen 
vieren. 
Op Goede Vrijdag staan we stil bij Jezus’ vernedering en kruisdood, waarna we in de nacht van 
Stille Zaterdag samen waken om het licht van Pasen te begroeten. 
U wordt als gemeente van harte uitgenodigd voor de avondgebeden en kerkdiensten waarin 
we samen biddend en zingend toeleven naar het Feest van Jezus’ Opstanding. 
 
 
 
 

Belijdenisdienst 
Op zondagmorgen 28 april hopen vier jonge mensen belijdenis van het geloof af te leggen in 
de kring van onze gemeente. Het zijn Regina Lafeber en Jeroen Balkema (beiden Dr. J. ten 
Brinkstraat 1), Maaike van Ramshorst (Kloosterweg 6, Krewerd) en Marjelle Schutter (PG 
Garrelsweer-Winneweer-Wirdum). Alle vier nemen ze deel aan de 18+ Groep van het cluster 
Garrelsweer-Tjamsweer-Appingedam, die wordt geleid door ds. Jake Schimmel uit Spijk. 
Als gemeente en kerkenraad zijn we heel blij met hun keuze en feliciteren hen hartelijk met hun 
mooie voornemen. Het is altijd weer een blijde gebeurtenis als mensen hardop in het openbaar 
“ja!” antwoorden op Jezus’ oproep “Volg mij!”. Na dat “ja!” komt er voor iedereen een eigen weg 
met God, maar altijd een weg die je niet alleen hoeft te gaan. Want tegelijk met de belofte van 
Gods Geest krijg je de toezegging dat de gemeente van Christus jouw thuis wil zijn. Samen 
leren we stap voor stap (en steeds opnieuw) wat dat betekent: geloven, hopen en liefhebben. 
We leren van Jezus en van en met elkaar. Is de gemeente perfect? Nee, en dat zal ze ook nooit 
worden, evenmin als ieder van ons afzonderlijk. Maar we kunnen wel groeien in geloof, hoop 
en liefde. Aan God en aan elkaar beloven we, dat wij elkaar daarin willen helpen en 
bemoedigen, gedragen door de Heilige Geest.  
De kerkenraad heeft er in goed overleg met onze beide predikanten mee ingestemd dat deze 
belijdenisdienst wordt geleid door onze oud-predikant ds. Ron Lafeber (inderdaad: de vader 
van Regina). De voorbereidende gesprekken met de belijdeniscatechisanten zijn geleid door 
ds. Ron Lafeber en ds. Johan van den Berg, met advies en ondersteuning van ds. Jake 
Schimmel. 
We bidden met elkaar om een goede, vreugdevolle en gezegende belijdenisdienst en bovenal 
om Gods rijke zegen voor de belijdeniscatechisanten. 

ds. Johan van den Berg 
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Kindernevendienst - project 
 
Kindernevendienst; Project veertigdagentijd en Pasen 2019 
 
‘Een nieuw begin’ 
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles 
weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw 
begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat 
maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, 
laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons 
allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 
 

 
Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor 
doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen 
oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw 
begin te kunnen maken. Elke week bespreken we een 
vaardigheid.  
De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de 
verschillende zondagen; ‘Kiezen’, ‘Wakker worden’,’ 
Geduld’, ‘Vergeven’, ‘Teruggeven’, ‘Juichen’ en ‘Hulp 
krijgen’. 
 

Elke zondag zien we op de beamer een kort filmpje over het thema van die zondag en we 
zingen het projectlied; “Een nieuw begin”, voordat we naar de KND gaan. 
 
Op 14 april, Palm Pasen; willen we met de kinderen weer een palm stok versieren en een 
rondgang door de kerk houden als we terug komen in de kerk. 
Hebt u nog een Palm Pasen-stok liggen en u gebruikt hem niet meer; wij zijn er heel blij mee!  
Wilt u deze aan de KND leiding geven? Of op de kast in de KND ruimte neerleggen?  
 
ALVAST BEDANKT! 
Groetjes van de Kindernevendienstleiding 
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Paasavondzang 
 
Zoals u al jaren gewend bent, is er ook dit jaar weer op eerste Paasdag - 21 april -  een 
Paasavondzang in de Nicolaïkerk te Appingedam, aanvang 19.00 uur. 
Er is medewerking van de Gereformeerde Brassband Groningen o.l.v.dirigent Jan Werkman. 
Er zullen weer veel mooie liederen worden gezongen, begeleid door deze goed bekend 
staande brassband. 
Ook zullen ze zelf muziekstukken voor ons gaan spelen. 
Het belooft weer een mooi muzikaal zanguur te worden. 
 
De toegang is gratis; wel wordt er een collecte gehouden. 
Allemaal hartelijk welkom, 
namens de Evangelisatie Commissie  
IKE Appingedam 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  7 april Janneke Weidenaar 
 
14 april Aardina Neumann 
 
21 april Esther Jansema en Maaike   
 
28 april Janet Ploegh  
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
Er is in 2019 alleen Kinderoppas tijdens bijzondere diensten. 
Op de overige zondagen zijn er kleurplaten en kleurtjes aanwezig voor de eventueel 
aanwezige kinderen, of kan iemand uit de kerk gevraagd worden om kinderoppas te doen. 
 
 
21 april  Berber Werkman   
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Lied van de maand april 
 
 
Lied 584 
         

  
 
  2. Waar wij allen hem verlaten, 
 in onszelf gevangen zaten, 
 wordt de weg door Hem volbracht. 
   
  3. Zie, de Jodenkoning! Woorden 
 waar ik Gabriël in hoorde. 
 Is dit vader Davids troon? 
 
  4. Aan de schandpaal hoog geheven 
 kroont Hij met zijn dood het leven. 
 Is Hij zo Gods lieve zoon? 
 
  5. Die ik laafde aan mijn borsten, 
 vindt Hij antwoord op zijn dorsten 
 nu mijn kruik gebroken is?   
  6. Vreugdewijn in Kana schonk Hij. 
 Spot en gal zo bitter drinkt Hij, 
 maar mijn dorst kent lafenis: 
 
  7. De woestijn zal rozen geven 
 en zijn bloed vult ons met leven, 
 wordt als bruiloftswijn van kracht. 
 
  8. Hij gaat heen, maar Hij blijft bij mij. 
 Met zijn laatste adem geeft Hij 
 stem aan psalmen in de nacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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Opbrengst collecten 
 
 
24 febr. Diaconie        €  208,50 
  Kerk         €  149,90 
    
  3 mrt. Diaconie        €  195,75 
  Kerk         €  170,81 
  De Paasweide (voor de ‘Wilde Ganzen’  €    61,10 
 
10 mrt. Diaconie        €  241,50 
  Kerk         €  280,55 
  Damsterheerd       €    44,00 
  I.K.E.        €  112,71 
 
17 mrt. Diaconie        €  337,71 
  Kerk         €  366,07 
 
 
 
 
 
 
Collecte I.K.E. avond op 21 februari  €  56,95   
         
Deeldoosjes € 165,14 en € 44,25 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  7 april     10.00 uur, ds. Jan Johan Kuiper 
 
21 april     10.00 uur, Pasen      
     mw. drs. G.F. Huis 
          
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
28 april  11.00 uur,  Huib de Groot 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

14 april Br. M. de Rooij, 
(Ger. vrijg.) 

   

   5 mei Mevr. H.Doekes 

   26 mei Bapt. gemeente 

2 juni Mw. H. Doekes    

   14 juli Bapt. gemeente 

   18 augustus Bapt. gemeente 

15 september Ds. J van den Berg 
Avondmaal 
 

 15 september Ds.G. van den Berg-De Haan 
Avondmaal 
 

   13 oktober Baptisten gemeente 

?? November ??  17 november Bapt. gemeente 

   1 december Mw. J. Baron of A. Kloosterhof 

   22 december   Bapt. gemeente 
 

 
 
De diensten  van de Prot. Gemeente Appingedam zijn op zondagmiddag  van 15.30 uur 
tot 16.30 uur; er is koffie en thee na de dienst 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
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Vorming en Toerusting 

 
 

De workshop op vrijdag 12 april 2019 voor het maken van een liturgisch bloemstuk in  
verband met Pasen 2019 kan geen doorgang vinden omdat er veel te weinig opgaven 
hiervoor zijn binnengekomen. 
De gemeenteleden die steeds de liturgische bloemstukken  in de kerk maken en de taakgroep 
Vorming en Toerusting ,   
hadden zich verheugd op een gezellige en inspirerende dag onder leiding van mevrouw Emma 
van Dijk-Beeftink . 
Jammer. 
  
  
De taakgroep Vorming en Toerusting nodigt U uit bij de predikanten en/of ouderlingen of 
diakenen activiteiten of ideeën aan te dragen die kunnen worden georganiseerd in het kerkelijk 
seizoen 2019 /2020 en dus vermeld kunnen worden in het aanbod Kringwerk 
van de cluster waarin we samenwerken met Tjamsweer en Wirdum/Garrelsweer. (groene 
boekje).  
 
 

Wat geweest is 
 

In het weekend van 8-10 maart bezocht een kleine groep gemeenteleden van vrijdagmiddag 
tot zondagmiddag het klooster Koningsoord bij Arnhem, een klooster van de trapistinnen.  
De zusters trappistinnen leggen zich toe op stilte en gebed en zorgen zelf voor hun onderhoud.  
Ze wonen met ongeveer 25 zusters in een nieuw en duurzaam gebouwde abdij in de bossen 
van Oosterbeek en voorzien in hun eigen onderhoud. Hun leven is gericht op stilte, gebed en 
werk.  

Het weekend werd een goede en verrassende belevenis. Dit werd o.a. als volgt verwoord. 
“In een boeiende film aan het begin van ons verblijf leerden we het leven de zusters al 

enigszins kennen, en dat kreeg de volgende dag een vervolg in het gesprek met een van hen. 
Hun leven daar en onze levens hier verschillen in vorm, maar er was over en weer toch een 
diep begrip en aanvoelen van elkaar. Gesterkt en geïnspireerd door de sfeer, de 
gebedsdiensten en door het contact met elkaar gingen we weer op huis aan.” 

“Het was voor mij een hele fijne ervaring om samen met een klein groepje gelijkgestemden 
een weekend in een klooster door te brengen. Door mee te draaien in het ritme van de zusters 
stap je even een heel andere wereld binnen. Thuis is even ver weg en er is veel ruimte voor 
stilte, rust en bezinning. Even helemaal tot jezelf komen en misschien ook wel (onbewust?) 
een glimp van God ervaren? Misschien niet zoals ik het zelf gehoopt had, maar misschien wel 
door de gesprekken die we als groep gevoerd hebben of een moment dat je een speciaal 
gevoel krijgt  tijdens een dienst of door iets te lezen in een boek… Het was ook mooi om door 
een film en een gesprek met een zuster meer over het kloosterleven te weten te komen. Ik heb 
deze dagen dan ook veel bewondering gekregen voor de manier waarop de zusters leven. 
Kortom: een heel bijzondere ervaring om met een goed gevoel op terug te kijken!” 

“Na een inspirerende gespreks- en kennismakingsavond gingen we naar Abdij 
Koningsoord in Oosterbeek.  Een paar dagen bezinnen, zoekend naar God, rust en stilte in een 
mooie omgeving, binnen en buiten de kloostermuren, sprak me aan. En van het leven en 
motivatie van de zusters wilde ik graag meer weten.  Door een prachtige dvd over Abdij 
Koningsoord kregen we een indruk hoe de zusters leven, bidden, werken, bezinnen en alles in 
relatie met God vormgeven.  

Ook mochten wij deelnemen aan de vieringen, 7 keer per dag bidden, luisteren, zingen en 
mediteren. Dat voelde als een geweldige ervaring, om dicht bij God, elkaar en jezelf te zijn in 
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een serene omgeving. Het raakte me diep hoe inspirerend een weekend in een klooster werkte 
op mijn leven. 
Een verfrissende kijk op geloven mocht ik ervaren in mijn relatie tot God en elkaar. Een 
bewustwording dat elke dag een nieuw begin mag zijn op mijn levensreis.  Mede dankzij de 
klooster- èn de Damster (buiten)-zusters voelde ik een diepe genegenheid en door het Licht, 
de vieringen, de gesprekken en de stiltes, waren en zijn we enorm met elkaar verbonden weer 
op weg gegaan.” 

“Het kloosterweekend was een viering van gemeenschap. Tussen de Groninger zusters en 
met de zusters trappistinnen. Samen stil worden voor God, zingen en bidden, biddend zingen 
en zingend bidden. Teruggeworpen op jezelf zodat je ogen opengaan voor de Ander en de 
ander. Vertrouwen.” 

 
“Zacht zingende vrouwenstemmen 
Over en weer gaan de psalmen 
Dan weer is het stil 
Gevolgd door een paar Bijbelse zinnen 
 
Wat geven ze me veel 
Deze 20 gedreven zusters 
In een strak ritme door de dag 
Bidden, eten, arbeid, rust 
 
Niet voor zichzelf of eigen eer 
Nee, voor mij en voor de wereld 
Het bidden gaande houden 
Zichzelf daarvoor opzij zettend 
 
Even mag ik meekijken en meeleven 
Zeven gebedsmomenten op een dag 
In de vroege ochtend al tot bezinning komen 
Als een soort aanvulling op de slaap 
 
Stilte. Het duurt even voor ik het te pakken heb 
De zorgen, de drukte, het maalt nog door 
Maar heel langzaam wordt het rustiger 
Zelfs bijna helemaal stil 
       
Het geeft kracht, het geeft adem 
En het vervult van dankbaarheid 
Dankbaar dat ik dit eindelijk mag ervaren 
Rust.” 
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Bijbelclub de Zijlen 

 

Martha Holwerda en Anneke Weidenaar, die vele jaren de bijbelclub leidden, hadden me 
verteld aan het eind van dit seizoen te willen stoppen. Ze zijn, samen met Jannie Weima en 
Mieke Hesseling die ook leiding aan de club geven, op zoek gegaan en vonden zelfs drie 
enthousiaste mensen, die nu ook al meedoen: Anja Kampinga, Geeske Mulder en Mieke 
Scheper. 
Natuurlijk zijn we daar, met de deelnemers aan de club, erg blij om!  
De anderen verdelen het momenteel meestal zo dat er elke 14 dagen drie de groep 
begeleiden. Gezien de groepssamenstelling is dat ook niet teveel. Erg fijn dus, dat dit zo kan!  
 
Hierbij wil ik, ook namens contactpersonen, ouderling en diaken van de wijk, Anja Kampinga, 
Geeske Mulder en Mieke Scheper een fijne tijd bij de bijbelclub toewensen, samen met de 
groepsleden en Jannie Weima en Mieke Hesseling. 
Martha Holwerda en Anneke Weidenaar alvast vanaf deze plek van harte bedankt voor jullie 
inzet en enthousiasme gedurende al die jaren!   
 
Namens onze gemeente, Hanneke Doekes  
 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand februari bedraagt € 103,70. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds   
Didy de Vries-Kuiper.       
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Paasmiddag 
 

Uitnodiging   Paasmiddag    11 april 2019 
 
 

   
 
Dit jaar zal de Paasmiddag gehouden worden op donderdag 11 april a.s. in de Franse 
School. 
Deze middag begint om 14.30 uur (half drie) en zal eindigen om ongeveer 16.30 uur (half 
vijf). 
 
Aan deze middag zullen meewerken: ds. Johan van den Berg, meditatie; 

past. werker mw. Hanneke Doekes; 
      dhr. Henk Samplonius, orgel; 
      de Commissie Kerst- en Paasmiddagen. 
 
Er is een liturgie en met elkaar zullen we bekende Paasliederen zingen, onder begeleiding van 
Henk Samplonius en natuurlijk is het ook een gezellig samenzijn, waarin voldoende tijd is om 
met elkaar te praten. 
 
Als u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden, wilt u dat telefonisch melden bij  
mw. J. Blok-Alserda, Kruizemuntlaan 4, tel. 622306; e-mail: ad-blok@ziggo.nl. 
Graag vòòr 28 maart. 
 
Ook voor nadere inlichtingen kunt u mw. Blok bellen. 
 
Graag ontmoeten we ook u op deze Paasmiddag.  U bent allen hartelijk welkom !! 
 
 
 

P.C.O.B. 
 
Op 11 april is er weer een bijeenkomst van de P.C.O.B. in Kabzeël. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Spreker: dhr. Karsten over de geschiedenis van de Ommelanden in deze buurt (Appingedam, 
Delfzijl, Schildmeer) in de Middeleeuwen. 
 
Gasten zijn van harte welkom. 
 
 

mailto:ad-blok@ziggo.nl
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Blijdschap met effect 
 
Na de koffie op de interne draait ze zich naar mij toe en zegt: “Volgens mij zijn wij ongeveer 
even oud. Ik ben 86.” Dan stelt ze eerst vragen over mijn jeugd en concludeert: “Dus u bent wel 
gelovig opgevoed.” 
“Ja, en we gingen ook naar de Christelijke school.” 
“Nou, wij wisten van niks,” zegt ze, “hadden nooit van geloof of godsdienst gehoord.  
En u dan?”, vraagt ze. 
“Ik behoor bij de PKN”, zeg ik. 
“Ik ook, en als ik kan ga ik naar de kerk. Wij waren een mooi gezin in Zwolle.  
Vijf kinderen, maar we hadden zelfs nog nooit gehoord van het Kindje in de kribbe.  
En toen is er iets gebeurd. Sommigen van ons werkten al. Mijn broer in Amersfoort is geraakt. 
Nee, geen ongeluk, hij is aangeraakt, heel anders. Hij was helemaal begeesterd. En hij had het 
maar over Jezus en wij in Zwolle wisten niet wie dat was. Collega's, vrienden die naar de kerk 
gingen, hielpen hem. In een stoomcursus van vijf weken las hij de hele Bijbel en leerde 
liederen. Eindelijk kwam hij naar huis. Hij was zo veranderd en vertelde over zijn geloof.  
Moeder zei: “Die blijdschap, dat wil ik ook!” 
“Ons hele gezin met aanhang volgde en ooms en tantes neven en nichten. Het breidde zich uit 
in de driehoek Zwolle, Apeldoorn, Deventer. Er waren ook schippers bij. Het werd een hele 
opwekkingsbeweging.” 
Dan zegt ze: “Het gaat erom in het leven zaadjes te planten en het gaat om de blijdschap.” 
“De blijdschap van het geloof”, vul ik aan. 
Wij voelden ons geestverwanten.  
Bij het afscheid zegt ze: “Ik ben oud, ik heb niet veel meer over, maar ik ben gelukkig.” 
 
Een gemeentelid (naam bij de redactie bekend) 

 
 
 
 
 

Zingen naar de Zondag 
 
Op zaterdagavond 13 april is er weer een Zingen naar de Zondag. 
De avond begint om 19.00 uur, en gaat uit  van de gezamenlijke kerken in Appingedam en 
Tjamsweer. 
Deze keer wordt de samenkomst gehouden in het ASWA-gebouw (Burg. Klaukelaan), het 
gebouw waar de Baptistengemeente Appingedam ‘s zondags samenkomt (zij-ingang aan  
de rechterkant). 
De avond wordt geleid door de heer Henk Veldman en er is muzikale medewerking van een 
combo, die ook de samenzang zal begeleiden. 
 
Er zullen weer meerdere verzoekliederen worden gezongen en  ook is er weer de mogelijkheid 
om liederen aan te dragen. 
Voor de onkosten wordt ere en collecte gehouden. 
 
Namens de gezamenlijke kerken: allen hartelijk welkom. 
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Van de Werkgroep Armenië 
 
We willen u graag op tijd informeren over onze volgende actie zodat u deze datum vrij kunt 
houden. Het is de bedoeling om een fiets-puzzeltocht te houden van ca 25 km en wel op 
zondag 23 juni. 
We willen graag starten om ca 14 uur. Onderweg zal er een hapje en een drankje zijn. 
 
We hebben als werkgroep besloten voor het bijenproject te blijven sparen.  Hier zijn goede 
resultaten mee gehaald en er is behoefte genoeg om dit ook op andere plaatsen in Armenië op 
te kunnen starten.  
We vragen geen vaste bijdrage voor de fietstocht maar aan het eind stellen we een donatie 
voor dit project zeer op prijs. Want het gaat er uiteindelijk om om onze medemens in Armenië 
de helpende hand te kunnen bieden.  
We hopen dat u weer meedoet !! Zet u de datum vast in uw agenda?? Nadere informatie hoort 
u te zijner tijd van ons.  
 
Hartelijke groet,  
Anja Kampinga,   namens de werkgroep Armenië. 
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Activiteiten Protestantse Gemeente 
 

Op zondag 7 april hebben we weer de Zondagse Lunch!  
 
De vorige keer hebben we een gezellige lunch met zijn allen gehad. En we gaan er deze keer 
ook een succes van maken!  
 
Er komen steeds meer mensen. Komt u ook?  
U bent van harte welkom !! 
 
Graag vooraf opgeven bij Janneke Pennink tel: 623813,e-mail: janneke@pennink.nl  
of Marieke de Vries tel: 626927, e-mail marieke.dijkman@hotmail.com of op de lijst achter in 
de kerk. 
 
 

High tea, wie doet mee! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zondag 28 april na de ochtenddienst hebben we in de Franse School een high tea.  
 
We gaan eerst koffiedrinken daarna de bingo en voor de liefhebbers schaken of sjoelen. 
Vooraf aan de high tea beginnen we met een  kopje soep. 
Laat jullie verrassen met lekkernijen en gezelligheid! 
 
De bijdrage voor de High Tea is € 5,00 per persoon. 
 
Leuk als je/ jullie meedoen, opgeven kan t/m zondag 21 april bij Janneke Pennink, tel:623813 
e-mail: janneke@pennink.nl of Marieke de Vries, tel: 626927 e-mail : 
marieke.dijkman@hotmail.com of op de lijst achter in de kerk. 
 
 
 

https://images.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmvijs7TZAhVBbVAKHSgbDJsQjRwIBw&url=https://www.tuincentrumborghuis.nl/high-tea-enschede&psig=AOvVaw2APQaaOah61xTinfVN75Xb&ust=1519212918078614
mailto:janneke@pennink.nl
mailto:marieke.dijkman@hotmail.com
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Passage 
 
De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen wort 
gehouden op woensdag 17 april a.s. in het 
ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Aanvang: 19.45 uur       
 
Mevr. Janny Prins-Pastoor (Pastoraal werkster in Uithuizen) spreekt over   
“Het Paasverhaal”. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 
 

Middengroep 
 

Op 23 april is de volgende bijeenkomst van de Middengroep, in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Deze middag komt mw. Stinet Luth uit Norg spreken over een natuurreis door Australië en 
Nieuw Zeeland. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 
 

Tenslotte….. 
 

 
Direct nadat de tsaar in 1881 de impopulaire Jodenwetten had ingevoerd, zaten drie joden bij 
elkaar en uiten hun ongenoegen. 
“Hij is een idioot en een nietsnut”, zei de één. 
“Hij is een dronkaard en zuipt wodka als water”, zei de ander. 
“Niet alleen dat, maar hij is ook een dief en steelt als de raven. Hij stopt het belastinggeld in 
eigen zak” riep de derde woedend. 
Net op dat moment kwam er uit niets een politieagent en schreeuwde: “Lelijke joden, hoe 
durven jullie onze heilige tsaar zo te beledigen! Kom mee, jullie staan onder arrest”. 
De agent nam de drie doodsbange joden mee naar het bureau en vertelde de 
hoofdcommissaris  wat hij gehoord had. 
“Hoe halen jullie het in je hoofd om onze tsaar zo te beledigen?”, vroeg de commissaris. 
“Hoe bedoelt u, de tsaar beledigen? Wij spraken over keizer Wilhelm, de vijand van Israël”, 
antwoordden de joden gevat. 
Het gezicht van de commissaris klaarde op. 
“Als dat het geval is….Maar wees in het vervolg toch voorzichtiger met wat je zegt. Hoe kunnen 
mijn agenten immers weten dat jullie, wanneer jullie het hebben over een idioot, een dronkaard 
en een dief, het niet hebben over de tsaar?” 
 
Doordenker 
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Van de Diaconie 
 
In april wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Pieterman  

e-mail: alpieterman67@gmail.com   tel: 624910 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens 
u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Willy Kooi                 e-mail:  wg.kooi@ziggo.nl                 tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail: alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
 
 

Zendingswerkgroep (Goede Doelen Markt) 
 
Sorry, in het Kerkblad van maart stond dat onze markt op woensdag 24 april zou zijn. Het moet 
zijn woensdag 17 april. 
Wij hebben, door ziekte, een probleem met het adres waar u uw boeken, puzzels etc. kunt 
brengen. 
 
Vriendelijk verzoek: 
De spullen mag u nu brengen op maandagmiddag 15 april of dinsdagmiddag 16 april tussen 
14.00 en 16.00 uur naar de Franse School en het neerzetten in de garderobe.  
Voor het halen kunt u bellen met: Lien Kramer, tel.:625577 of Sieny Veenstra, tel.: 626146. 
 
Komt u koffie of thee drinken met zelf gemaakte taart ? 
Of mag u graag lezen, puzzelen of uw geluk beproeven bij 
de verloting ?   Dit is allemaal mogelijk.  
 
En om 12.00 uur:  Heerlijke snert !! 
 
Mogen we zeggen: “Tot woensdag 17 april a.s. ? “ 
 
Namens de werkgroep: 
Aaf Hut-Klungel,        tel.: 629059 
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219 
 
 
De Paasgroetenactie 
 
Vanuit heel de Protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een 
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de 
groetenlijst van Amnesty International. 
En dit jaar hebben een aantal gedetineerden in de penitentiare inrichting in Vught zich verdiept 
in het thema van het 40-dagenproject  van Kerk in Actie "Een nieuw begin", samen met  ds. 
Anne v.d. Voorst. 
Er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de 
ander bij de hand neemt.  Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand genomen 
wordt." 
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Wij leven toe naar Pasen,  feest van een nieuw begin.  Jezus’ liefde leert ons dat we steeds 
weer een nieuwe start kunnen maken en zijn liefde mogen delen met anderen. 
 
Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie.  Op zondag 7 april a.s.  
kunt u vóór en na de dienst, 
kaarten kopen en ondertekenen.  Het zijn dit jaar ook weer dubbele kaarten,  die we versturen 
t.w. één is voor de gevangene zelf en één die hij/zij zelf kan versturen aan familie of 
vrienden.  Ze gaan naar gevangenen in Ned. gevangenissen.  De kaarten kosten € 2,00 per 
stuk en zijn al voorzien van postzegels.  Voor gedetineerden is het bemoedigend,  als ze 
kaarten krijgen,  zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.  Ook al weet u niet precies 
wie de kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u er van overtuigd zijn, dat het feit dat er 
om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet.   Het is een feestelijke gebeurtenis als 
de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uit- gedeeld. 
 
Ook mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd,  voelen zich 
altijd weer gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem,  en het is 
moeilijk werk als je voortdurend bedreigd wordt.  Het doet je goed als mensen je door een kaart 
een hart onder de riem steken. 
 
We hopen dat velen van u de Paasgroeten zullen versturen!! 
 
Namens de Diaconie,    de Missionaire Werkgroep. 
 
 

Amnesty International 
    
 

Protestantse Gemeente Appingedam  
 
 
 

ICE Field Office Director, Mr. Corey A. Price 
ICE Enforcement & Removal Operations   Copy to: 
11541 Montana Ave Suite E    Ambassade van de Verenigde  
EL PASO, TEXAS, 79936         Staten van Amerika 
United States of America     His Excellency Mr. Peter Hoekstra      
        John Adams Park 1 
        2244 BZ Wassenaar 
Appingedam, 7 april, 2019 
 
Geachte meneer Price, 
 
Graag vestigen we uw aandacht op Valquiria (dossiernummer ###-###-418). In maart 2018, 
ontvluchtten Valquiria en haar 7-jarige zoon Brazilië. Zij vroegen om bescherming bij de grens 
van de VS en Mexico in El Paso. Valquiria vertelde dat ze verschillende keren door 
drugsmokkelaars met de dood was bedreigd. Nadat ze één nacht met haar zoon samen in 
detentie had doorgebracht, werden de twee tegen hun wil en zonder uitleg van elkaar 
gescheiden. Op 27 maart verklaarde een asiel-ambtenaar van de VS dat Valquiria’s verhaal 
geloofwaardig was, maar op 10 september werd haar asiel aanvraag toch afgewezen. Ze ging 
in beroep. Tegenwoordig zit zij vast in het opvangcentrum El Paso in El Paso. Sinds maart 
vorig jaar heeft ze haar zoon niet meer gezien.   
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Met verschuldigd respect dringen we er bij u op aan, dat Valquiria onmiddellijk op humanitaire 
gronden voorwaardelijk wordt vrijgelaten, zolang zij nog wacht op de uitspraak over haar 
asielaanvraag. Zij vormt geen bedreiging voor de openbare veiligheid en er is geen 
vluchtgevaar.  
Daarnaast dringen we er bij u op aan, dat u verzekert dat asielzoekers alleen gevangen 
worden gezet als dat echt nodig is. Ook dat u asielzoekers om humanitaire redenen zoveel als 
mogelijk voorwaardelijke vrijheid verleent.  
 
Wij danken u voor uw aandacht en tijd. Vol hoop wachten we op uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 

Verenigde Staten: herenig moeder en kind 
 
De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om 
bescherming bij de grens tussen Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en 
zonder reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een jaar niet gezien. 

Valquiria’s zoontje woont bij zijn vader aan de andere kant van de Verenigde Staten. Hij is 
getraumatiseerd en begrijpt niet waarom zijn moeder niet thuiskomt. Hij mag haar wel 
bezoeken, maar er is geen geld voor de reis. De scheiding is traumatisch voor moeder en kind 

Valquiria besloot te vluchten nadat drugshandelaren haar en haar zoontje meermaals 
bedreigden met de dood. Een asielambtenaar oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquiria’s 
verhaal geloofwaardig was. Ze mocht asiel aanvragen. Maar in september werd haar verzoek 
afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog altijd vast. 
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I.K.E.  ontmoetingsavond 
 

I.K.E.     Uitnodiging    I.K.E. 
 
                                   I.K.E.  ONTMOETINGSAVOND  
 
 
Het winterseizoen loopt weer ten einde, zo ook onze maandelijkse bijeenkomsten van de I.K.E. 
Op deze laatste ontmoetingsavond is iedereen weer  VAN HARTE WELKOM 
op donderdag 25 april 2019 in de Franse School. 
 
           Aanvang: 19.30 uur. 

M.m.v.: ds. B.B.Wolters uit Tjamsweer. 
              Chr. Dameskoor Meedhuizen o.l.v. Mevr. C. Schep. 
              Organist: dhr. J. Weima. 
              Bingo: dhr. S. Moesker en mevr. G. Krol. 
 
Mede door uw aanwezigheid wordt het vast weer een mooie avond! 
 
Als u vervoer nodig hebt, deze keer even bellen naar: mw. G. Krol,  tel. 622053 
 
Tot ziens en groeten,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
 
Annie Blaak-Hidding. 
 
 
 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda april 2019 
 

Club groep 5 t/m 8 

 
Meisjes groep 5: Fabiola en José: donderdag 11 april 

 

Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 23 april 

 

Jongens groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 18 april 

 

Meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 2 april 

 

Meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 9 april 

 

Jongens groep 7/8:  Arjen en Rene: de jongens worden via de mail op de hoogte       

gebracht. 
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T-café: 

Vrijdag 5 april  19.00-20.30 uur: brugklas 

Vrijdag 12 april 19.00-20.30 uur: klas 2 

Vrijdag 10 mei 19.00-20.30 uur: groep 7 
 

Factor 12+ 
Datum nog niet bekend. Iedereen wordt persoonlijk 

uitgenodigd.  

 

Factor Lidy en Irene 
Datum nog niet bekend.  
 

12 + 
Zondag 14 april, tijdens de kerkdienst 
 

U4C 
Zondag 21 april, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
 

Chr. Zanggroep Cantare Fides 
 
Chr. Zanggroep Cantare Fides    (Zingend Geloven) 
 
Hoe gaat het met ons? 
 
Graag willen we u vertellen hoe het met ons nieuwe 
koor gaat na de oprichting. 
Sinds januari jl. zijn we volop aan het repeteren . 
En dat is nodig, want we hebben 31 maart a.s. onze 
eerste optreden in de Hervormde kerk van 
Siddeburen ’s avonds om 19.00 uur.  
Verder staan er nog een zestal optredens gepland 
voor dit jaar. De sfeer op het koor is goed en we 
zingen met veel plezier, wat de juiste drive geeft aan het instuderen. 
Onze dirigent, Jan Beukema, is erg enthousiast en geeft op een leerzame wijze uitleg. Eerst 
doen we samen zangoefeningen om vervolgens aan het repeteren  van onze liederen  te 
beginnen. Het aantal leden groeit nog steeds, het koor telt momenteel 38 leden. 
Voor wat betreft de tenoren en bassen zouden er nog wel wat leden bij kunnen 
dus hierbij de oproep:  wil je zingen?......  kom en zing dan mee! 
Uiteraard zijn sopranen en alten ook van harte welkom. 
Kom gerust een keer kijken op een repetitie-avond.  
We repeteren op dinsdagavond in de Franse School te Appingedam van 20.00 uur tot 22.00 
uur. 
 
Namens het bestuur: 
Ria Buursema 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Volg de Bijbelvereniging op  en op   
                                                           
De Bijbelvereniging plaatst Bijbeluitgaven in hotels, motels, pensions, bed & 
breakfast-gelegenheden, vakantiebungalows, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, 
hospices, gevangenissen en op schepen. 
Ook verstrekt de Bijbelvereniging gratis Nieuwe Testamenten in vele talen voor vluchtelingen 
en (asiel)zoekers. 
Voor kerken en diaconale instellingen, voor evangelisatiecommissies en missionaire 
werkgroepen is er de Bible Box: een kistje met Nieuwe Testamenten in acht talen voor 
geïnteresseerden in het christelijke geloof. Voor deze missie is de vereniging geheel 
afhankelijk van giften, donaties en collecten. Warm aanbevolen! 

De Bijbel: het meest uitgelezen boek! 
 

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel 
zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs 
helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis 
ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo 
simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog 
aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook 
enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met 
veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Goot 
Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging 
wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter 
beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 
9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd. 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl 

 

 
 
 

Jaap van Middendorp, 
bureaumanager Bijbelvereniging, 
Copernicusstraat 17, 
3772 CV Barneveld 
 
T  085 104 17 14 
E  info@bijbelvereniging.nl 
I   www.bijbelvereniging.nl 
 

 
 
 

http://www.bijbelvereniging.nl/
mailto:info@bijbelvereniging.nl
mailto:info@bijbelvereniging.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijbelvereniging.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C10a995b2448c4c21e26808d6a2d2617a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636875423244866210&sdata=sU03EYJM9FE41c3z%2BilSiNtO3EjVVsJoKWiNVgRr5fo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/pages/Bijbelvereniging-voorheen-de-Nederlandse-Gideons/127583330655765?ref%3Dhl&data=02|01||10a995b2448c4c21e26808d6a2d2617a|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636875423244876215&sdata=75%2B%2BvDxzVkL14Z8p/4I/kF1yPlI/rsWGgR7zFWw%2BqhU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bijbelver_&data=02|01||10a995b2448c4c21e26808d6a2d2617a|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636875423244886226&sdata=N3aPpBE/K%2BjNKGsDk65fWrDdxXj/707DiLI2PGpNS2s%3D&reserved=0
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Concerten 
 
Op zaterdag 6 april geeft het Toonkunstkoor Delfzijl onder de titel ‘Passie en Piétà’ 
 
Uitgevoerd zullen worden: Franz Schubert – Stabat Mater in f moll D.383; 

Joseph Haydn - Symfonie nr.49 (La Passione); 
Joseph Haydn – Salve Regina in g. 

 
Solisten zijn: Elizabeth Kooy, sopraan; 
  Merel Wentink, alt; 
  Jeroen Helder, tenor; 
  Ben Brunt, bas. 
 
Orkest: Suonare d’Amatori 
 
Het geheel staat onderleiding van Vincent Hensen-Oosterdijk. 
 
Entree: € 20,00 
In de voorverkoop  € 18,00; CJP studenten  € 10,00. 
 
 
AANVANG:  20.00 uur 
 
 
De kerk is open vanaf 19.30 uur. 
 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:   
 

- VVV Appingedam en Delfzijl; 
- de koorleden; 
- via 

www.toonkunstkoordelfzijl.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toonkunstkoordelfzijl.nl/
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Kamerkoor Dualis geeft op 12 april a.s. een concert in de Nicolaïkerk 
 

Passieconcert: Via Crucis van Liszt 

 

Franz Liszt (1811 - 1886) streefde in zijn muziek 
altijd naar een grote eenheid, maar zijn 
meesterwerk voor koor, ‘Via Crucis’ - dat in goed 
Nederlands ‘kruisweg’ betekent – vertoont alles 
behalve dat. Liszt volgt in dit koorwerk de 
lijdensweg van Jezus, die veertien staties telt, 
vanaf het moment dat hij wordt veroordeeld tot 
aan de graflegging. Het zijn veertien zeer 
verschillende delen die variëren van serene 
eenstemmigheid tot breed massieve 
koorstukken, van kalme pianosolo’s tot heftig 
contrasterende passages vol emotie, 
vertwijfeling en verdriet. En het is vooral de 
bijzondere verstilling die de luisteraar bijna de 
adem beneemt. 

m.m.v.: Victoria Dmitrieva, piano 

 

 

 

 

Naast het Via Crucis zal Dualis o.a. ook het betoverende O vos Omnes van Pavel Lukaszewski 
(1968) en het Miserere van Kodaly (1882 - 1967) zingen. 

Het geheel staat onder leiding van Geert Jan van Beieren Bergen en Henegouwen. 
 
Aanvang concert: 20.15 uur  
 
Nicolaïkerk, Wijkstraat 32 te Appingedam  
 
Entrée: € 17,50 (Normaal; aan de kassa);  

€ 15,- (Voorverkoop; online via deze site) 
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Uitvoering Matthäus Passion in Appingedam 
 

    op 16 april 2019  

De Matthäus Passion bij het Noord Nederlands Orkest is dit seizoen extra bijzonder, want 
Peter Dijkstra – één van de beste koordirigenten ter wereld – staat op de bok. Voor hemzelf 
voelt dit als thuiskomen. Als jongeman zong hij hier al mee in de Matthäus, in het door zijn 
vader Bouwe opgerichte Roder Jongenskoor. 

Inmiddels dirigeert Peter Dijkstra de beroemdste koren van Europa, waarmee hij optreedt met 
toporkesten als de Berliner Philharmoniker, de Wiener Philharmoniker en het 
Concertgebouworkest. In Peter Dijkstra’s brede repertoire neemt Bach een speciale plek in. Hij 
maakte met prijzen bekroonde cd-opnames van diens grote koorwerken en dirigeerde de 
Matthäus onder andere bij de Nederlandse Bachvereniging: hét Bachkoor van Nederland. 

De Matthäus Passion vertelt het verhaal van het verraad, de kruisiging, het lijden en sterven 
van Jezus. Solisten en koor vertolken de partijen die daar direct bij betrokken waren. Elke 
uitvoering is een unieke ervaring. Al vaak beluisterd of nog nooit, gelovig of niet: de muziek 
raakt telkens opnieuw recht in het hart. Deze Matthäus Passion onder leiding van Peter 
Dijkstra belooft dat ook zeker te doen! 
 
Aanvang concert:  19.30 uur 
 Kerk open: 19.00 uur 
 
Dirigent: Peter Dijkstra 
Koor NNCK 
Kinderkoor Roder Jongenskoor 
Evangelist Martin Lattke 
Bass Äneas Humm 
Jezus Lars Johansson Brissman 
Tenor  Linard Vrielink  
Sopraan Louise Kemény 
Alt Minho Jeong  
Inleiding  Merlijn Kerkhof  

 
 
Kaartverkoop: via de website van Noord Nederlands Orkest. 
 
Prijs:  € 29,50. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


