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28e Jaargang, nr. 4        december 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 2 december 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. 
 
      Oproep:   
      De groep mensen die er voor zorgen dat de kerk elke maand schoongemaakt wordt,     
      moet eigenlijk worden uitgebreid. Er worden vooral dames gezocht. 
      Wilt u ook meedoen?  
      U bent hartelijk welkom op maandag 2 december, om 9 uur in de kerk. (Ze beginnen    
      altijd met een kopje koffie !!).   
 

 Denkt u aan het doorgeven van vergaderdata? De redactie wil graag zoveel mogelijk 
vergaderingen plaatsen in het kerkblad. 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle medewerk(st)ers van het kerkblad wensen u allen heel fijne en gezegende 
Kerstdagen !! 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
https://pixabay.com/nl/photos/kerst-decoratie-kerstmis-vakantie-2937873/
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Meditatie 
 

“Waar is de Koning van de Joden die kortgeleden geboren is?” 
Mattheus 2 : 2 

                  
In de komende weken gaan wij, al dan niet met behulp van een Advent kalender, op zoek naar 
de Koning. 
En onze verwachting is, vandaar Adventijd = verwachtingstijd, dat wij deze Koning met Kerst 
mogen vinden. 
Dus:                     Op zoek naar de koning 
 
Dat zijn inderdaad, wat wij noemen “wijze mannen uit het Oosten”. 
Zij zijn op zoek naar de Koning. 
Met heel hun levensschat – geladen op vele kamelen – zijn ze er achteraan gegaan. 
Over bergen en door woestijnen, in de hitte van de stekende zon en in de kilte van de donkere 
nachten. 
Helemaal uit het Oosten kwamen ze. En dan komen ze in Jeruzalem. 
Dat is een wijs besluit om daar heen te gaan. 
Want waar moet je de Koning van de Joden anders zoeken dan in Jeruzalem.? 
Ze zochten naar dat ze wijs waren, deze “wijzen”. 
Dat wil zeggen: langs de lijn van hun eigen gedachten en voorstellingen en wensen. 
En zo kwamen ze natuurlijk bij de grootsheid en praal en macht, bij de heersers en groten van 
de aarde terecht. 
En zo vinden ze wel een koning, maar niet dé Koning. 
 
Tenslotte heeft “een ster” deze verdwaalde wijzen terecht gebracht. 
Opeens was er “de ster” weer die ze al eerder zagen. 
De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. 
De ster heeft hun de plaats aangewezen en…ze over “die plaats” heen geholpen. 
Zo konden ze het Kind eren en hulde bewijzen. 
 
Tot zover mooi, maar….maar als ze, zeg maar nog dertig jaar langer gezocht hadden, zouden 
ze dan ook voor Hem in aanbidding zijn neergevallen? 
We moeten – als we op zoek zijn naar de koning – de lijn doortrekken. 
Precies zover als God de lijn met deze Koning doortrekt. 
Wanneer de wijzen nog enkele jaren langer gezocht hadden, dan hadden ze een kruis 
gevonden. 
Dan hadden ze een Koning met een doornenkroon, in spotpurper en met een wiebelend rietje 
gevonden.  Dan hadden ze Golgotha gevonden, met “eli, eli”, waarin een mens zijn eeuwige 
ondergang uitgilt. 
Dan hadden ze bloed – wegvloeiend levensbloed – gevonden. 
Dan hadden ze drie duistere uren gevonden en daarin de hel en de dood. 
Toch – bij het licht van Gods ster vinden we de Koning zelfs in de duisternis van Golgotha! 
Zoekt en gij zult vinden. 
 
HP          
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Agenda voor de maand december 

 
  2 dec. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  9 dec. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
10 dec. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
11 dec. 14.00 uur, Vergadering comm. eredienst, Franse School 
 
16 dec  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
17 dec. 14.30 uur, Kerstmiddag voor iedereen, Franse School 
 
18 dec.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Kerstavond     
 
19 dec. 19.30 uur, Kerstavond I.K.E., Franse School 
 
20 dec. 10.00 uur, Redactievergadering kerkblad, Franse School 
 
23 dec. 19.00 uur, Bijbelgroep Centrum, Franse School 
   

 
   

Rondom de diensten 
 
Zondag 1 dec.: Eerste zondag van Advent 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Bevestiging ambtsdragers    
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  779 
    
   collecten: - Diaconie (Jeugd) 
     - Kerk 
 
   kleur:  paars 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 

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

  
15.30 uur, Woorddienst in Damsterheerd 

   past. werker mw. J. Doekes 
 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Er wordt gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk. We denken hierbij aan verschillende activiteiten voor 
en door de jeugd, zoals T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het is belangrijk dat de 
jeugd zich thuis voelt en blijft voelen en onze kerkgemeenschap, want de jeugd is de toekomst van de 
kerk. Deze activiteiten zijn belangrijk daarom verdienen ze onze steun. 
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Zondag  8 dec.: Tweede zondag van Advent  
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  779 
    
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   past. werker mw. J. Doekes 

 
Toelichting bij de collecten:  Voedselbank 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl gaat uit van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Op 
alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers. 
Het doel is (verborgen) armoede in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl 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.  Dit en producten die worden ingezameld door andere organisaties, zoals b.v. de 
kerken, worden uitgedeeld aan particulieren, die aan de vastgestelde criteria voldoen. Ook in de maand 
december vinden weer inzamelacties plaats bij meerdere winkels in Appingedam, Delfzijl en 
Loppersum. Zie de mededelingen in de regionale bladen. 
Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en ze alleen met vrijwilligers werken, is het voor 
hen onmogelijk met gesloten beurs te opereren. Ze proberen deze kosten te dekken via fondsen, 
sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij onze hulp nodig hebben. Daarom 
wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. 
 
Extra deurcollecte 8 december  
Naar aanleiding van de noodsituatie op Ambon t.a.v. de aardbeving van 26 september 2019 j.l. het 
volgende: 
Zoals u kunt vernemen via verschillende media ( YouTube, Facebook, krantenberichten en persoonlijke 
contacten met familie op de Molukken) is de nood heel erg groot. 
Wij, als Molukse stichting Masohi in Appingedam voelen ons mede betrokken aan de grote nood van 
onze landgenoten die op dit moment verkeren en mee maken. Tekortkomingen zijn met name voedsel, 
medicijnen, luiers, tenten e.d. Momenteel zijn er voor velen van hen geen normale huisvesting en 
verblijven ze noodgedwongen in tenten op hoger gelegen gebieden (de bergen). Door de slechte 
omstandigheden waar ze nu in verkeren is de kans groot dat verschillende epidemieën kunnen 
losbreken.  
Wij vragen daarom ook spoedige financiële hulp van de kerk en voor hen in gebed willen voorgaan. 
Met de Kerst en Nieuwjaarsdagen in het voouitzicht kunnen wij op deze manier gezamenlijk hen een 
hoop-en liefdevolle Kerst en Nieuwjaar bezorgen. 
Wij van stichting Masohi vertrouwen op uw medewerking en hopen zo gauw mogelijk bericht van u te 
mogen ontvangen. Stichting Masohi ondersteunt ook goede doelen b.v. Berkat Ambon. Verslagen en 
foto's kunt u op de site www.masukmakan.nl bekijken. 
 
Bij voorbaat onze dank voor uw spontane medewerking. 
Stichting Masohi Appingedam,  
Isaac en Ludia Souhuwat 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.masukmakan.nl&data=02%7C01%7C%7C858909e9484b481b398e08d76c5248bc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637096972967489624&sdata=cmpXpAWotGmk%2BJUpAHOX33lacpzzSeji5GjQb7eE%2Bvc%3D&reserved=0
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Zondag 15 dec.: Derde zondag van Advent 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  779 
 
   collecten: - Diaconie (Zending over grenzen) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 

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

 
 19.00 uur, Kerst Sing-in in de Tjamsweersterkerk 
   ds. B.B. Wolters en ds. J. van den Berg 
 
Toelichting bij de collecten: Zending over Grenzen  Een teken van liefde 
Voor mensen in Oost-Europa die leven in armoede is voedsel van harte welkom, al helemaal als de 
winter zich aandient. Daarom houden we ook dit jaar weer onze Voedselpakkettenactie, waarmee we 
30.000 pakketten hopen uit te delen. 
Dankzij één pakket hoeft een gezin zich één maand geen zorgen te maken om eten, maar bovendien 
weten zij dat ze geliefd zijn en niet vergeten worden in hun erbarmelijke omstandigheden. Een klein 
gebaar met een groot effect! Helpt u mee om de liefde te verspreiden? 
Deze collecte heeft als doel om voedselpakketten te geven aan deze arme mensen zodat de ergste 
lasten verlicht worden; als een warm gebaar dienend in koude wintermaanden.  
 
 
Zondag 22 dec.: Vierde zondag van Advent 
 9.30 uur, ds. S. Alblas, Bedum 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  779 
 
   collecten: - Diaconie  (Kinderen in de knel)  
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 

 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  
 

Toelichting bij de collecten:   Kinderen in de knel (KIA) 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in 
Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, 
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag 
worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. 
Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! Kerk in 
Actie steunt deze organisatie. De collecte wordt daarom van harte bij u aanbevolen.  

 Myanmar (collecte 22 december) 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar 
In Myanmar, wat eerst Birma heette, zijn al jarenlang conflicten. Veel Birmezen zijn daarom de 
grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt de de Mae Tao Clinic die hen opvangt en 
ervoor zorgt dat kinderen in het grensgebied naar school kunnen. Want ondanks dat de 
politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet 
terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in 
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Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals 
scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. 
Eén van die kinderen is Saw, 19 jaar. Hij wil graag dokter worden en zorgen voor de zieke 
mensen in zijn buurt. Om zijn doel te bereiken en zijn droom uit te laten komen doet hij goed zijn 
best. Zijn ouders en zijn oudere broer zijn gedood tijdens de burgeroorlog. Gelukkig heeft een 
andere broer hem naar school gestuurd in Thailand. Nu woont hij in een kosthuis, waardoor hij 
kan leren en zichzelf kan ontwikkelen. 
De collecte is bestemd om kinderen zoals Saw een betere toekomst te geven. Collecteert u mee 
om deze kinderen weer wat licht te geven? 

 
 
Dinsdag 24 dec.: Kerstavond 
 19.00 uur, Kinderkerstfeest in de Nicolaïkerk, 
   georganiseerd door de Kindernevendienst 
 
 21.30 uur, Kerstnachtdienst in de Nicolaïkerk 
   ds. B.B. Wolters en ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Thema:  ‘All you need …’  

 
M.m.v. ‘Cantare Fides’   o.l.v. Jan Beukema 
 
collecten: - Lukulu Ziekenhuis Zambia 

     - Kerk 
 
   kleur: wit 
  

21.20 uur, Kerstnachtdienst in de Geref. kerk, Dijkstraat 
  ds. P. Voorberg en dhr. F. Roelfsema 
 

   Thema:  ‘All you need …’  
 
  M.m.v. een speciaal samengestelde combo 

 
 collecten: - Lukulu Ziekenhuis Zambia 

     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
 
Woensdag 25 dec.: Eerste Kerstdag 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
    Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  779 
    
    collecten: - Diaconie (Kinderen in de knel) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  : Kinderen in de knel (KIA) 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in 
Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, 
oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. Geen enkel kind mag 
worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. 
Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! Kerk in 
Actie steunt deze organisatie. De collecte wordt daarom van harte bij u aanbevolen.  
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 Moldavië: Geef licht aan kinderen in Moldavië (collecte 1ste Kerstdag 25 december)  
Door hoge werkloosheid en armoede in Moldavië, werkt ongeveer een kwart van de bevolking in 
het buitenland. Ouderen én kinderen blijven dikwijls alleen achter, er is niemand die voor ze 
zorgt. Alleenstaande ouderen worden hard getroffen door de economische crisis, kunnen niet in 
hun eigen levensonderhoud voorzien en kinderen groeien op zonder of met weinig ouderlijk 
toezicht.  Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, doordat hun ouders 
naar het buitenland vertrokken zijn. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en lopen 
groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel. Ze voelen zich eenzaam en 
verlaten, en hierdoor liggen depressie en agressie op de loer. 
Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare kinderen hulp 
bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale hulp aangeboden. 
Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. 
Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, 
fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht. Er zijn dagelijks sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. 

 
 
Zondag 29 dec.:  Zondag na Kerst 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg Top 2000 dienst 
  
    Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  779 
    
    collecten: - Diaconie  (ZOA) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  ZOA (Zuidoost Azië) 
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. 
Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer 
worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast 
met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen 
weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is 
daarbij onze motivatie.  
Eén van de projecten is Syrië. 
De onrust in het noordoosten van Syrië houdt maar niet op. Opnieuw moeten duizenden Koerden en 
Assyrische christenen het gebied ontvluchten. Om deze nieuwe, enorme stroom vluchtelingen te 
kunnen helpen is jouw hulp hard nodig. 
Naar verwachting trekken de komende weken duizenden kinderen, vrouwen en ouderen de grens met 
Irak over. Door het onverwacht hoge aantal vluchtelingen zitten de kampen daar inmiddels zo vol, dat 
veel mensen geen hulp kunnen krijgen. 
ZOA maakt zich grote zorgen over de situatie. Zeker met de winter in aantocht, vertelt landendirecteur 
Esther Grisnich. “Veel vluchtelingen komen letterlijk alleen een tasje kleding de grens over, doordat ze 
zo halsoverkop zijn vertrokken voor het geweld. Ze hebben écht helemaal niets meer. In december 
worden veel regen en temperaturen onder het vriespunt verwacht. Maar noodzakelijke spullen om dat 
te overleven, zoals warme kleding, een kachel of dak boven hun hoofd hebben ze niet. Dat is iets waar 
we ons grote zorgen over maken, in de toch al schrijnende situatie.” 
Hoewel de eerste hulppakketten geregeld zijn door de VN, blijkt het aantal vluchtelingen veel hoger te 
zijn dan vooraf was verwacht. Om iedereen te kunnen helpen, is extra hulp nodig. ZOA start daarom 
een noodhulpactie. 
Geef een hulppakket aan een Syrisch gezin in nood 
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Dinsdag 31 dec.:  Oudejaarsavond 
 19.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan  
 
    collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  Voedselbank 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl gaat uit van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl. Op 
alle niveaus wordt gewerkt met vrijwilligers. 
Het doel is (verborgen) armoede in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Zie verder bij 8 december, als de collecte eveneens voor de Voedselbank is. 
 

Bij de diensten 
 
Advent 
Dit jaar zal de kindernevendienst(leiding) in de kerkdiensten geen Adventsproject uitvoeren, maar 
wordt alle energie besteed aan het kinderkerstfeest op Kerstavond. Wel geven we in de 
zondagochtenddiensten aandacht aan de Adventstijd door het aansteken van de Adventskaarsen en 
het uitspreken van een gedichtje. Onze predikanten hebben ervoor gekozen wel de schriftlezingen voor 
het Adventsproject van Kind op Zondag te volgen - net als in de kindernevendienst - en als 
heenzendlied voor de kinderen het bijbehorende projectlied te laten zingen. Zo heeft de 
kindernevendienstleiding de ruimte zich op het kinderkerstfeest te richten en houden we als gemeente 
tegelijkertijd vast aan de stapsgewijze “opbouw” van de Adventszondagen naar Kerst toe. 
 
Zondag 1 december – Nicolaïkerk, 9:30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Eerste Advent – 
Bevestiging ambtsdragers – m.m.v. de Cantorij o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
In deze Adventstijd, tijd van verwachting, lezen we teksten van de profeet Micha. Het thema van het 
adventsproject in de kindernevendienst is “Geef licht!” God geeft licht in een donkere wereld. Dat licht 
mogen mensen met elkaar delen. In deze dienst gaat het over Micha 2: Wie maakt het licht? 
Het wordt vast een mooie, bijzondere dienst, omdat we drie gemeenteleden mogen bevestigen als 
ouderling, en omdat de cantorij meewerkt aan deze dienst. 
 
Zondag 8 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. ds. J. van den Berg, Tweede Advent – Zondag 
Populus Sion. 
Op deze tweede zondag van Advent lezen we Micha 4:1-8. De profeet Micha voorspelt een stralende 
dag, waarop alle mensen samenkomen in de stad van de Heer. Ze zijn vergeten wat oorlog is, hun 
wapens hebben ze veranderd in gereedschap. En ze zitten ‘in de schaduw’: de plek waar je rustig 
geniet van een mooie dag.  
De Latijnse naam voor deze zondag, Populus Sion (Volk van Sion), is afgeleid van de beginwoorden 
van het Gregoriaanse introïtusgezang voor de Mis van de tweede zondag van de Advent. De tekst van 
dit gezang is gebaseerd op Jesaja 30:19 en 30:30 en op Psalm 80:2: 

Volk van Sion, zie! De Heer zal komen om alle naties te redden: 
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen, 
tot vreugde van uw harten. 
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde. 

 
Zondag 15 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Derde Advent – Zondag 
Gaudete.  
Op de derde zondag van Advent lezen we verder in Micha: hoofdstuk 6:1-8. Als de profeet Micha vertelt 
dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om 
het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar 
om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. 
De Latijnse naam voor deze zondag, Gaudete (Verheugt u!), is afgeleid van het beginwoord van het 
Gregoriaanse introïtusgezang voor de Mis van de tweede zondag van de Advent, ontleend aan 
Filippenzen 4:4 – Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! 
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Zondag 15 december – Tjamsweerster Kerk, 19.00 uur – ds. B.B. Wolters en ds. J. van den Berg – 
Derde Advent – Kerst Sing-In – m.m.v. het Dollard Vocaal Ensemble 
Deze zondagavond komen we weer samen om elkaar ‘naar de Kerst toe te zingen’. We worden daarin 
ondersteund door het Dollard Vocaal Ensemble, een kwartet met piano-ondersteuning. Wie zingt in de 
kerk, is niet zomaar aan het zingen, maar tegelijk ook aan het bidden. En terwijl wij soms het idee 
hebben dat we proberen de hemel naar beneden te bidden, kunnen we verrast worden door de ervaring 
dat het zingen ons juist optilt naar hemelse sferen. Zo is ook ons gebed voor deze dienst: Geef mij, 
Heer, mij los te zingen van de aarde en haar strijd; laat uw vrede mij doordringen die van alle vrees 
bevrijdt (Lied 914). 
 
Dinsdag 24 december – Nicolaïkerk, 21:30 uur – ds. G.M. van den 
Berg-de Haan en ds. B.B. Wolters – m.m.v. Cantare Fides o.l.v. Jan 
Beukema 
Het thema van de kerstnachtdienst is “All you need…”: alles wat je nodig 
hebt is liefde. De Beatles zongen het al en Robert ten Brink maakt er een 
tv-programma over: “All you need is love”. In dat goed bekeken 
programma worden voor deze kerstavond geliefden en familie bij elkaar gebracht om samen kerst te 
vieren. Wat dat met de geboorte van Gods Zoon te maken heeft, kunt u horen in de Nicolaïkerk, of in de 
Dijkstraatkerk, waar op hetzelfde moment een kerkdienst gehouden wordt over hetzelfde thema. Aan 
die dienst werkt een speciaal voor deze kerstavond samengesteld combo mee. Voorgangers in de 
Dijkstraatkerk zijn ds. P. Voorberg en dhr. F. Roelfsema.  
Na afloop van beide diensten zullen we weer gezamenlijk zingen op het plein. Daarna is er voor 
iedereen warme chocolademelk. 
 
Woensdag 25 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Eerste Kerstdag - 
Kerstviering.  
Vandaag vieren we de geboorte van onze Heer Jezus Christus: God geeft zichzelf kwetsbaar en 
weerloos in handen van de mensen. Hoe zullen zij Hem ontvangen? Wat zal Hij in hen teweegbrengen? 
Vanaf die eerste kerstnacht gaat de boodschap door de wereld dat God zijn Licht laat schijnen in het 
duister van onze wereld: het Goede Nieuws dat de duisternis niet het laatste woord heeft. Uiteindelijk is 
het Gods Woord dat het duister overwint, en dat op het laatst net zo machtig zal klinken als ooit op die 
eerste dag: “Er zij licht!” 
Dat vieren wij in onze lezingen, gebeden en liederen – dat zeggen en zingen wij elkaar toe in Jezus’ 
naam: Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint. 
 
Zondag 29 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Top2000-dienst – m.m.v. De 
Septimo’s en De Alto’s.  
Ook dit jaar zetten we de goede traditie van de Top2000-dienst voort tussen Kerst en Oud-en-Nieuw. 
Het is steeds weer verrassend hoeveel extra diepgang sommige liederen krijgen als je er met “gelovige 
oren” naar luistert, of alleen maar met extra aandacht. Zo ontdek je dat de uitgezongen kracht, 
bemoediging en troost van het Evangelie op meer plekken te ontdekken zijn, dan in de kerkmuziek 
alleen. 
De Septimo’s en de Alto’s zijn bereid gevonden een live bijdrage te leveren en de 
Jeugddienstcommissie heeft bijzondere onderdelen bedacht voor jong en oud! We hopen ook op een 
bijdrage van een BD-er, een ‘Bijzondere Damster’. Op het moment dat dit wordt geschreven wachten 
we nog vol spanning op het antwoord van de BD-er!  
Vorig jaar hebben we van een aantal Top2000-dienstbezoekers tips voor verbetering gekregen, waar 
we ons voordeel mee hopen te doen. We proberen nu bij Engelstalige liedjes zoveel mogelijk een 
Nederlandse vertaling te leveren, zo mogelijk op scherm. We kijken of dat ook nodig/mogelijk is bij de 
liederen die live worden gezongen door beide ensembles.  
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Oppasdienst 
 
25 dec. Regina Balkema 
 
29 dec. Kirsten Bosma en Laura Postma 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  1 dec. Esther Jansema 
 
  8 dec. Janneke Weidenaar  
 
15 dec. Anita de Boer 
 
22 dec. Krista Vieveen 
 
25 dec. Janet Ploegh en Maaike 
 
29 dec. Esther Jansema 
 

Projectlied voor de Adventszondagen 
 

 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Uitnodiging voor het Kinderkerstfeest:  

 
 
Op dinsdagavond 24 december 2019 organiseren wij weer het kinderkerstfeest.  
Het thema van deze kerstviering is: “GEEF LICHT”. 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Vincent Hensen en u wordt met muziek 
ontvangen door een aantal kinderen! 
We zingen bekende kerstliedjes en er wordt een mooi kerstverhaal opgevoerd. 
Na afloop is er iets te drinken met iets lekkers. 
Jullie zijn van harte uitgenodigd om het met ons te vieren! 
Tot ziens op dinsdag 24 december, om 19.00 uur in de Nicolaikerk, Appingedam  

 
Van de Kindernevendienstleiding     
Protestantse Gemeente Appingedam (zie ook onze facebookpagina) 

 
 

Welkom bij onze 
 
 
 
 
 
 
 
 
op  29 december 2019  om 09.30 uur 

in de Nicolaïkerk te Appingedam 
 
m.m.v. de Septimo’s en de Alto’s 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.kerkenindehoef.nl/wp-content/uploads/2017/11/2017-top2000kerkdienst-logo-facebook-share-delen.jpg&imgrefurl=https://www.kerkenindehoef.nl/top2000-kerkdienst/&docid=PCE6Kx9LLi82bM&tbnid=Jq6mio4V2wDUMM:&vet=10ahUKEwjDgcXWx9DlAhWmsaQKHYUZA88QMwhFKAIwAg..i&w=1300&h=680&itg=1&bih=655&biw=1366&q=top2000 kerkdiensten&ved=0ahUKEwjDgcXWx9DlAhWmsaQKHYUZA88QMwhFKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://onlinemuziekacademie.nl/assets/img/comp/onlinemuziekacademie.nl/muziek-noten-leren-lezen-201421-w750-h300.jpg&imgrefurl=https://onlinemuziekacademie.nl/muziek-noten-leren-lezen/&docid=3wJ0nzZaqck1DM&tbnid=ve-V7v8I9aAjqM:&vet=10ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwiVASgAMAA..i&w=750&h=300&bih=655&biw=1366&q=muzieknoten&ved=0ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwiVASgAMAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/9b/89/87/9b8987321fcf094e34112789374f9fb7.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/sandraoudshoorn/muzieknoten/&docid=l0Uj5UEzoYdVFM&tbnid=I6HnwLBk4MiVzM:&vet=10ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwi_ASgUMBQ..i&w=210&h=210&bih=655&biw=1366&q=muzieknoten&ved=0ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwi_ASgUMBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/236x/9b/89/87/9b8987321fcf094e34112789374f9fb7.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/sandraoudshoorn/muzieknoten/&docid=l0Uj5UEzoYdVFM&tbnid=I6HnwLBk4MiVzM:&vet=10ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwi_ASgUMBQ..i&w=210&h=210&bih=655&biw=1366&q=muzieknoten&ved=0ahUKEwj2hNCZyNDlAhWLMewKHRqJBVYQMwi_ASgUMBQ&iact=mrc&uact=8
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Opbrengst collecten 
 

20 okt. Diaconie        €  201,60 
  Kerk         €  181,66 
  
27 okt. Diaconie        €  236,92  
  Kerk         €  192,32 
   
  3 nov. Diaconie        €  384,43 
  Kerk         €  321,67 
     
10 nov. Diaconie        €   220,42 
  Kerk         €   206,95 
   
17 nov. Diaconie        €  182,22 
  Kerk          €  138,80 
  
Koffiegeld 13 okt.  €  14,15 
Koffiegeld 20 okt.  €  31,95 
Koffiegeld 27 okt.  €  31,60 
Koffiegeld 10 nov.  €  24,33 
  
Collecte Zingen naar de Zondag op 12 okt. €  170,60 
Collecte I.K.E. avond op 31 oktober:   €   99,60  
Deeldoosje €  5,50 
 
Gift: voor de Diaconie € 5,00 van een anonieme gever/geefster 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
  
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  8 dec. 14.30 uur,  ds. J.J. Kuiper 
  
24 dec. 19.30 uur, Solwerderkerk,  dra. G.F. Huis 
    (Kerstavond-viering) 
 
25 dec. 14.30 uur, p.w. mw. S. van der Laan 
 
31 dec. 16.30 uur, dra. G.F. Huis 
    (Gedachtenisdienst) 
  
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
29 dec.     11.00 uur,   Huib de Groot 

 
 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

8 december mw. J. Doekes  1 december mw. J. Doekes 

   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). 
 

 
 

Lied van de maand december 
 
Lied 779 

  
   
  2. Roepende ben ik geboren, 
 woorden zonder klank of zin, 
 wachtende wie mij zal horen, 
 kind nog, in een pril begin. 
 
  3. Stemmen hoor ik om mij spreken, 
 nauwelijks tot mij gericht; 
 dwalende in taal en teken 
 tast ik naar een lief gezicht. 
 
  4. Als het dan begint te dagen    5. kom dan, levenslicht der mensen, 
 en ik mens word, levenslang,  in mijn kwetsbare bestaan, 
 en er listen zijn en lagen   als een wachter aan de grenzen; 
 en ik zwak ben en ook bang,  laat mijn licht niet ondergaan. 
 
  6. Spreek steeds duidelijker woorden,   7. Als de avond dan zal komen 
 die mij richten op uw naam;   en de dag wordt als de dood, 
 laat mij aan U toebehoren,   reken mij dan bij de vromen 
 maak mij tot uw lof bekwaam.  die vertoeven in uw schoot. 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

 

 

Beste gemeenteleden, 
 
Het verheugt de kerkenraad u te mogen meedelen dat: 
 
Mw. M. Hadders-Algra, Regentesselaan 17, mw. D. Jager-Zwiers,  
Weth. Huismanlaan 61 en mw. G. Voshart-Timmer, Stadsweg 21, bereid zijn gevonden ouderling te 
worden. 
 
Voor wat betreft mevrouw Hadders is dit een ouderlingschap met een bijzondere opdracht. Zij mag, na 
de gedane studie daarvoor, in voorkomende gevallen voorgaan in de eredienst van de Protestantse 
Gemeente Appingedam. 
De bevestiging zal, als er geen bewaren worden ingediend, plaatsvinden op  
zondag 1 december door ds. Gerlinde van den Berg - de Haan. 
 
Wij wensen de nieuwe ambtsdragers Gods zegen toe bij hun werk in de Protestantse Gemeente 
Appingedam 
 
Namens de kerkenraad, 
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter   R. van der Ploeg, scriba 

 

================================================================================= 
 

 
 
Notulen van de kerkenraadvergadering van maandag 28 oktober 2019, gehouden in de 
Franse School. Om 20.00 uur… 
 

 
Opening: 
De voorzitter, mevrouw Adri Perdok, opent de vergadering en heet ons hartelijk welkom! Zij leest met 
ons 1 Timotheüs 1: 1 t/m 3 en 2 Timotheüs 4: 22 uit de bijbel in gewone taal. De woorden van Paulus 
mogen ons bemoedigen. En in die Geest mogen wij allen ons werk in onze gemeente doen, want de 
kerk gaat nog steeds voort de geslachten door. “Ga met God en Hij zal met je zijn” bij alles wat je doet 
in Zijn naam. Na de korte meditatie gaat zij voor in gebed. De voorzitter wens ons een goede 
vergadering! 
Met kennisgeving afwezig: Renso van der Ploeg (vakantie) en ds. Gerlinde van den Berg (i.v.m. 
voorbereiding bevestiging dienst) 
2: Positieve gebeurtenis uit onze kerkgemeenschap/vaststellen agenda: 
Er zijn veel aanmeldingen voor Vorming en Toerusting bij de gesprekskringen; Bijbelkring en 
Gespreksavond “Ubuntu” en het Liturgisch bloemschikken gaat dit jaar ook door. 
30 personen hebben zich opgegeven voor de bijeenkomst/ ontmoeting “Damster kerken en Moskee”. 
Op vrijdag 8 november is er spellenmiddag, rondleiding in de Moskee en samen koken.  
Zondag 1 december is de bevestiging van Mijna Hadders en Debbie Jager.* Zij worden beiden 
bevestigd als ouderling. Ds. Gerlinde van den Berg bereidt met hen samen de dienst voor. Alle 
ambtsdragers hebben dan dienst. 
*en Gea Voshart (werd enkele dagen na de vergadering bekend) 



 

 
- 18 - 

Geloofsonderwerp door ds. Johan van den Berg. 
Gelezen wordt Psalm 121 “Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan” 
Wat zijn die bergen? Van hoop? Een berg om tegen op te zien? Ds. Johan vertelt over de woorden van 
de psalm, aansluitend gaan we per tweetal in gesprek; hoe lezen wij de psalm, hoe denken we? De 
woorden van Lloyd Haft “Niet aan bergen” en de woorden van Anton Ent “Val” een pad langs afgronden, 
zal ik het redden? Hierbij wordt Psalm 121 in het Liedboek gelezen. 
Notulen van de kerkenraadsvergadering van 30 september 2019: 
Jaargesprek met de predikanten is op 19 november 2019 samen met de heren Jan Palsma, Roelof 
Hadders en Erik Ritzema. 
N.a.v. van de foto’s op facebook hoe en wanneer worden de gemeenteleden geïnformeerd als er foto’s 
gemaakt worden tijdens een dienst i.v.m de privacywet, de kerkrentmeesters komen hierop terug. 
Kerkrentmeesters: betreffende Mijnbouwschade daar zal subsidie voor aangevraagd worden dat is nog 
niet gebeurd.  De notulen worden goedgekeurd met veel dank aan Renso van der Ploeg. 
Belegging statuut: De penningmeester Gertjan Bouwhuis geeft hier een toelichting over. De 
beleggingen uit te besteden bij de banken en over laten aan deskundigen. Onder geldmiddelen wordt in 
deze regeling verstaan: 
A: Het eigen vermogen (spaarrekeningen/ deposito’s/ effectenportefeuilles)  
B: Revenuen daarvan waaronder begrepen opbrengsten uit pacht en beklemmingen  
C: Overige baten  
Het wordt maatschappelijk beleggen/duurzaam beleggen: Wij zijn een Groene kerk.  
De vraag aan de kerkenraad is of de vergadering akkoord gaat met de richtlijnen. 
De kerkenraad gaat akkoord en het statuut wordt vastgesteld en wenst de kerkrentmeesters veel 
succes en wijsheid. 
CCB-beheerszaken : Brief van 19 september 2019 betreft de Jaarrekening 2018: De Classicale 
College voor de Behandeling Beheerszaken heeft de jaarrekening van college van kerkrentmeesters 
van PG Appingedam ontvangen en beoordeeld. 
Het CCB-beheerszaken complimenteert de kerkrentmeesters met de invulling van de 
jaarverslaggeving en de adequate toelichting. Het CCB beschouwt deze rekening als afgehandeld. 
Begroting 2020 kerk: De penningmeester Gertjan Bouwhuis geeft toelichting over de begroting. Er is 
een nieuw boekhoudsysteem en daardoor is de begroting inzichtelijker geworden. 
Een vraag uit de vergadering: waar is de post “kosten niet kerkelijke eigendommen en inventarissen” 
voor? Het antwoord is de Franse School; Hier wordt mee bedoeld bv. onderhoud keukenapparatuur, 
lampen vernieuwen en dergelijke. 
De begroting ligt ter inzage bij de penningmeester, komen er geen wijzigingen of veranderingen dan 
wordt de begroting automatisch bevestigd. 
De begroting wordt daarmee goedgekeurd en vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 28 oktober 
2019 met veel dank voor de boekhouder Klaas Brontsema en de penningmeester Gertjan Bouwhuis. 
Diaconie begroting 2020: De penningmeester Jan Palsma geeft een toelichting over de begroting. Er 
zijn geen vragen over de begroting. 
De begroting ligt ter inzage bij de penningmeester, komen er geen wijzigingen of veranderingen dan 
wordt de begroting automatisch bevestigd. 
De begroting wordt daarmee goedgekeurd en vastgesteld in de kerkenraadvergadering van 28 oktober 
2019 met veel dank voor de penningmeester Jan Palsma. 
Collecterooster: Er is een vraag of het mogelijk is om een 2e collecte voor het Noaberschap in te 
plannen. Het Noaberschap doet goed werk voor de eenzame en kwetsbare mensen in Appingedam. De 
vrijwilligers bieden hulp en gezelligheid. De vraag wordt meegenomen naar de Diaconie. Collecte 
rooster 2020 wordt vastgesteld! 
Vrijwilligerswerk: Roelf Kok houdt een Power point presentatie over de regeling vrijwilligers PGA. Bij 
dit voorstel moeten we rekening houden met een structureel begrotingstekort. Dit gaat niet alleen over 
2021 maar ook voor de langere termijn. Het moet een besluit worden dat door ons als kerkenraad wordt 
gedragen. Roelf Kok schetst een beeld hoe we er financieel de komende jaren voor staan. 
Waarom nu dit voorstel? In het voorjaar van 2019 (landelijk) het tijdelijk besluit om de AOW-leeftijd 
minder snel te laten stijgen. Voor onze kerk gaat het dan om 2 functies: De pastoraal kerkelijk werker en 
beheer Franse School krijgen een vroegere pensioenleeftijd. Voor beide functies valt het pensioen nu in 
2021. 
Voorstel van de Kerkrentmeesters de vacatures niet meer in te vullen. Gezien de terugloop van 
lidmaatschap van de kerk, is dit niet financieel structureel op te brengen.  
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We zullen het werk dan verdelen onder de vrijwilligers. Is dit zomaar op te lossen met name voor het 
Pastoraat? Vervanging door ouderlingen voor de kerkelijk werker is niet eenvoudig. Er wordt opgemerkt 
dat het goed is om te blijven investeren in je leden, niet alleen in materialen.  
We moeten blijven “Dromen en creatief zijn” naar de gemeente en hoe wil je gemeente zijn. We weten 
allemaal dat de inkomsten naar beneden gaan.  Vervanging voor beheerder van de Franse School voor 
vrijwilligers met verschillende taken. 
Er komen heel veel vragen en opmerkingen aan de orde. We moeten dit met zorg overwegen. Het is 
ook een zorg van de hele gemeente.  
Het is goed om een financieel meerjaren begroting te laten zien in dit proces. De gemeente wordt 
ingelicht over de Regeling vrijwilligers op een gemeenteavond. 
Ook wordt er een extra Kerkenraadvergadering afgesproken op 20 januari 2020 met Agenda punt: 
Notitie Regeling vrijwilligers en de meerjaren begroting. 
Mededelingen en ingekomen stukken: We besluiten dat we weer mee gaan doen en we geven ons 
op voor het “Feest van de Geest” 2020. 
11 november 2019 Sint Maarten feest: de kerk is open van 16 tot 18 uur met muziek van ds. Johan van 
den Berg. 
27 januari 2020 is ds. Jan Hommes (regio predikant) aanwezig op de kerkenraadsvergadering.  
Joke Smit en Cathrien van Ramshorst brengen bloemen bij Jenny Baron. 
Organist Freek Reitsema is verhuisd. Hij zal op gepaste wijze worden bedankt. De kerkrentmeesters 
zullen iets bedenken en dit organiseren. 
Uit de geledingen: 
Jeugd: Hans Postma vertelt dat ze blij zijn met de nieuwe leiding voor T-café. 
Predikanten: ds. Johan van den Berg vertelt dat in de Jong en Oud dienst van 24 november 2019 de 
muziekgroep The Messengers de kerkdienst grotendeels zullen verzorgen. 
Kerkrentmeesters: Roelf Kok vertelt dat de actie kerkbalans van start gaat in de maand januari 2020. 
Sluiting: De voorzitter, Adri Perdok, dankt allen voor de aanwezigheid en de inbreng en stelt voor om 
samen te zingen het lied 263: “Wees Gij mijn toevlucht” met muzikale begeleiding van ds. Johan, 
accordeon. 
 
Tot slot zingen wij voor de bijna jarige ds. Johan. We verrassen hem met een verjaardagslied en een 
fles wijn. We feliciteren hem van harte met zijn 55e verjaardag! 
 
A.L.Perdok- Kamp, voorzitter                                      J.R.Pennink-Dijkman, notuliste 
  

 

Uit het Pastoraat 
 
Wijkmiddag voor wijk 5 en 6 
 
Op zaterdag 25 januari organiseren wij een gezellige wijkmiddag voor de wijken 5 en 6 in de Franse 
School. Om ongeveer 16.00 uur hopen wij u / jou te ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. 
Jan Dijkema zal ons verrassen met een fotoquiz over Appingedam. 
We sluiten af met een gezamenlijke snert/soep maaltijd. Zo rond 19.00 / 19.30 uur keren we huiswaarts. 
We hopen op een goede opkomst van jong en oud en kijken uit naar uw / jouw aanwezigheid. 
 
Alle gemeenteleden die in deze Wijken wonen, krijgen naast deze mededeling bij dit kerkblad een brief, 
waarin u zich kunt opgeven. 
 
Namens de wijkteams 
 
Janny Weima tel.624623 
Egbert Bosma tel.623079 
Cathrien van Ramshorst  tel. 624771 
 
 
 
 



 

 
- 20 - 

Welkom bij het pastoraat! 
 
Zeven vragen aan de wijkouderlingen 

Deze maand Erik Ritzema van wijk 9 
 
Hoe lang ben je al ouderling? 
In mei 2016 ben ik bevestigd als ouderling in wijk 9, dus nu drie en een half jaar. Daarvoor was ik al 
eens ouderling voor Vorming en Toerusting en ook ouderling  in wijk 8. 
 
Waarom heb je “ja” gezegd, toen je gevraagd werd? 
Nadat de voorzitter van het pastoraat er met mij over had gesproken wilde ik ook best weer een paar 
jaar  in het pastoraat meedenken en meedoen. 
 
Wat vind je er mooi aan? 
Door het werk als ouderling kom ik in contact met mensen  die ik anders niet zou ontmoeten en 
waarmee ik anders geen diepgaand gesprek zou hebben. Mensen die een stukje van hun leven met mij 
delen. Ik merk dan dat al die mensen hun eigen verhaal hebben en daardoor ook hun geloof op een 
andere- maar ook waardevolle manier- beleven. Dit verschil dus  ondanks dat ze dezelfde kerk 
bezoeken, dezelfde predikanten horen en dezelfde bijbel lezen. Ik word daar zelf ook door opgebouwd 
. 
 
Zijn er dingen die je moeilijk vindt en wat ervaar je daarbij? 
Ik heb soms een ontevreden gevoel over mezelf als het me niet lukt om mensen thuis  te treffen , een 
afspraak te maken of een goed gesprek te voeren. Later heb ik dan het gevoel me niet voldoende te 
hebben ingespannen, te kort te zijn geschoten  of te weinig te hebben kunnen betekenen voor die 
ander.  
 
Wat helpt je om je taak als ouderling te doen? 
In ieder geval de andere  kerkenraadsleden, ouderlingen, diakenen en contactpersonen. Door  hun 
enthousiasme  en inzet en hun talenten. Ook de wat meer informele gespekken tijdens de bezoeken, 
waarin niet alleen gewenste antwoorden worden gegeven of vragen worden gesteld, maar goede 
discussies mogelijk zijn.. 
  
Wat mis je?  
Dat vind ik wat moeilijk. Hoewel het in de vergaderingen van het pastoraat en de kerkenraad soms gaat 
over ingrijpende beslissingen en keuzes is de sfeer toch goed. 
In de wijk merk ik echter soms een ontevredenheid en intolerantie die mij pijn doet.  
Ik begrijp dat gemeenteleden vastigheid zoeken bij dingen die ze geleerd hebben of waar ze steun aan 
hebben of juist intensief zoeken naar nieuwe wegen, maar een enkele keer  voel ik een gebrek aan 
mildheid voor de mening van anderen of hoe de dingen geregeld zijn binnen onze lokale kerk.  
  
Wat heeft het je (persoonlijk) gebracht? 
Door ouderling te zijn krijg je een nog beter inzicht in het belang van een kerk in de gemeenschap van 
Appingedam. Je voelt je steeds meer betrokken. Door op 1 of meer gebieden bezig te zijn zie je de 
samenhang. Ik ben onder de indruk van de energie die in de kerk aanwezig is. Zoveel mensen die-- 
zonder daar iets voor terug te verwachten --zich inzetten voor  de kerk en daarbuiten.  Beheer van de 
kerk en de Franse School, voorbereiden kerkdiensten, Opzetten  lunchen na de kerkdienst, 
werkgroepen en gespreksgroepen, meehelpen bij de voedselbank, Dorcas, Noaberschap, 
mantelzorg,omzien naar elkaar, bezoeken van zieken en rouwenden en ga zo maar door. Velen zie je 
op meerdere terreinen bezig. Dat geeft mij ook inspiratie en energie. 
Verder vind ik de gesprekken met de mensen in  het pastoraat en de wijk fijn en die bouwen mij weer op. 
 
Graag geef ik de “interview pen” door aan mijn collega Cathrien van Ramshorst. 
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Van de Cantorij 
 
Kerstoratorium 
 
De cantorij heeft in een voor deze gelegenheden vergrote bezetting de afgelopen jaren twee oratoria 
uitgevoerd: 'Als de Graankorrel sterft' in de veertigdagentijd in 2018 en 'Aanwezig' met Pinksteren in 
2019. Beide oratoria zijn ontstaan door een samenwerking van dichteres Marijke de Bruijne met de 
componisten Anneke Plieger-van der Heide, Peter Rippen en Chris van Bruggen. Dit viertal heeft ook 
een oratorium geschreven voor Kerstmis, genaamd 'Als Appelbloesem in de Winter'. Deze oratoria 
werden alledrie voor het eerst uitgevoerd in de Pepergasthuisgemeente in de stad Groningen, waar de 
dichteres en de componisten ook werkzaam waren. 
 
Omdat de uitvoeringen van 'de Graankorrel'en 'Aanwezig' zoveel positieve reacties opleverden, heeft 
de cantorij besloten ook 'Als Appelbloesem' te gaan uitvoeren en wel op Eerste Kerstdag 2020. 
 
Uiteraard zijn velen van u actief in de voorbereidingen en uitvoering van de musical 'Vrolijke Frans', 
eind oktober 2020. Daarom wordt al voor de zomer begonnen met het repeteren van 'Als 
Appelbloesem'. Is de zomervakantie geëindigd, wordt pas na de musical weer gerepeteerd voor het 
oratorium voor Kerst. 
 
Dat repeteren gebeurt telkens op donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Franse School. 
Graag verwelkomt de cantorij iedereen die dit oratorium mee wil zingen op de repetities. 

Omdat de muziek besteld moet worden, willen we graag dat u zich opgeeft. Dat kan bij cantor Vincent 
Hensen-Oosterdijk per e-mail hensenv@gmail.com, o.v.v. 'Appelbloesem'. U kunt ook een berichtje 
sturen per sms of Whatsapp: 06 214 06 271. 
 
De cantorij hoopt dat met dit oratorium dezelfde verdieping in de Eredienst wordt gevonden als bij de 
uitvoeringen van de andere oratoria. 

   
 
 
 
 

Vorming en Toerusting 
 
Wat geweest is 
 
Op donderdagavond 24 oktober bezochten zo’n 20 mensen de kerk van Tjamsweer voor de 
thema-avond over God zien?. De avond werd geleid door oud-testamenticus dr. Michaël van der Meer 
(PThU, Amsterdam) en organist en cantor Vincent Hensen-Oosterdijk.  
 De avond begon met het zingen van Psalmen, al of niet in beurtzang. Psalmen die zeker niet alleen 
over het zien van God gingen, maar ook over Gods zien van de mens (Ps. 5, 13, 15 en 25a). Ook de 
roep om gezien te worden door God (Ps 13: “Aanschouw toch, antwoord mij, o Heer”).  
 Daarna gingen de aanwezigen aan de wandel om zich ervan te overtuigen dat de ogen van Jezus op 
de geprojecteerde icoon iedereen maar bleven aankijken, waar de persoon zich ook maar in de 
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kerkzaal bevond. Onmiddellijk rees de vraag: “Kan dat wel?” Die vraag was voor Michaël van der Meer 
de opstap naar de vraag over God zien. Wat zegt het Oude Testament daarover? Tegenstrijdige 
dingen? In Exod 33:20 staat bijvoorbeeld dat God tegen Mozes zegt: “Geen mens kan mij zien en in 
leven blijven”. Krasse taal. Maar een paar hoofdstukken eerder, namelijk in Exod 24:9-11 staat iets heel 
anders: “Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het 
volk, en zij zagen de God van Israël. …. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God 
gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken.” Die Exodus-teksten passen toch niet bij elkaar? Dacht 
men in de tijd van het Oude Testament dat je God kon zien,of vonden ze dat dat niet kon? Vermoedelijk 
dachten ze dat het wel kon, maar het zien van God wordt vooral bij bijzondere mensen beschreven, 
bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja (Jes 6) en bij Job (Job 42). De aanwezigen in de Tjamsweerster kerk 
raakten met elkaar in gesprek of we God wel of niet zouden kunnen zien. De meesten vonden van wel, 
waarbij men liever sprak van ‘waarnemen’ dan van ‘zien’.  
 Het nadenken werd afgewisseld met het zingen van Psalmen (42,119 en 139), het drinken van een 
kopje koffie en verder praten met elkaar. Daarna vertelde Michaël van der Meer over hoe de buren van 
Israël ten tijde van het Oude Testament dachten over het zien van God. Het zien van God was in de 
Egyptische, Babylonische en Griekse wereld geen enkel probleem. De goden waren zichtbaar als 
beeld; voor de mensen uit die wereld en die tijd was er geen verschil tussen het beeld van de god en de 
god zelf. De godenbeelden waren in de eeuwen rond de geboorte van Jezus vooral te zien in 
heiligdommen. Dat wil zeggen, de tempels die onder het beheer stonden van de machtige 
priester-elites. Elites die geld verdienden aan uitspraken van en wonderbaarlijke genezingen door de 
goden. Het is goed voorstelbaar dat ook in het oude Israël geleidelijk aan rond de tempel een politiek 
machtsspel ontstond: alleen de hogepriester had toegang tot het Heilige der Heiligen, alleen hij mocht 
God ontmoeten (God zien?) en alleen hij had het recht om allerlei gunsten uit te delen – tegen betaling, 
uiteraard. De Sadduceeën speelden hierin een belangrijke rol. De Farizeeën en later ook Jezus en nog 
weer later de Joodse Rabbijnen startten een tegenbeweging. Hun motto was: God woont overal, niet 
alleen in de tempel, waar alleen hoogwaardigheidsbekleders God kunnen ontmoeten. Waarschijnlijk 
werden op grond van deze belangrijke tegenbeweging sommige Bijbelteksten enigszins aangepast. 
Heel zichtbaar is dat in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse tekst uit die tijd (de Septuaginta) van 
Exod  24. In de Griekse versie van vers 10 staat niet “en zij zagen de God van Israël”, nee, er staat “Zij 
zagen de plaats waar de God van Israël stond”. Het lijkt een vertaling van de tegenbeweging: Aäron, de 
stamvader van de hogepriester, zag God niet, hij zag alleen de plaats waar God stond!  
 
 Wel blijft opvallend dat er over het onderwerp ‘God zien’ tegenstrijdige meningen in de Bijbel zijn 
blijven staan. Dit is heel kenmerkend voor de Bijbel: de Bijbel is een verzameling boeken met 
verschillen stemmen, waarbij elke stem een deel van het verhaal, dat ons verstand te boven gaat, 
probeert te vertellen. 
 Vincent Hensen-Oosterdijk sloot onmiddellijk bij die gedachte aan. Hij speelde een polyfone 
(meerstemmige), Bach-achtige improvisatie van Lied 313 (“en elk die in vertrouwen daarnaar (naar het 
woord van God) zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht”. De avond werd 
besloten met Liederen 492 en 834. 
 De avond was heel inspirerend. Dat bleek ook uit het feit dat de aanwezigen direct vroegen wanneer 
er weer een dergelijke avond georganiseerd ging worden (antwoord: donderdag in de herfstvakantie 
2020). En uit het feit dat de mensen nog lang bleven napraten.  
 
Wat gaat komen: 
 
U kunt zich nog steeds opgeven voor de ontmoeting rond de de film “LADY BIRD”. 
op vrijdag 22 november a.s., aanvang 20.00 uur. 
Nadat we de film hebben bekeken, gaan we er onder leiding van ds. Johan van den Berg over praten. 
Zie  aanbod kringwerk (groene boekje) blz 10, voor meer bijzonderheden. 
 
U dient zich wel op te geven voor dinsdag 19 november 2019 
bij Erik Ritzema , hbritzema@hetnet.nl of 622092 . 
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V&T FILMAVOND - Des hommes et des dieux 
 

De film die we hebben uitgekozen is Des hommes et des 
dieux. Een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal.   

Des hommes et des dieux is 
een Franse dramafilm uit 2010 onder regie van Xavier 
Beauvois.  
In een klooster in Algerije wonen acht 
Franse cisterciënzer monniken in harmonie samen met de 
islamitische dorpelingen. Langzaamaan breekt 
het islamitisch terrorisme door in het gebied. De monniken 
zijn niettemin vastbesloten om in de streek te blijven. Als 
ze enkele gewonde terroristen verzorgen, zetten de 

autoriteiten hen onder druk om het land te verlaten. Zo wordt deze film op Wikipedia beschreven.  
Persoonlijk vind ik dat deze film goed laat zien hoe je als gelovige kunt worstelen met het vinden van de 
juiste keuze en het leven vanuit de overtuiging een roeping te hebben. Tegelijk laat deze film mooi zien 
hoe de monniken omgaan met anders gelovigen en tegelijk trouw aan hun eigen geloof blijven. Het is 
een aangrijpende film, vind ik, doordat je meegenomen wordt in het religieuze leven van de monniken 
en hun angst. We zullen na de film er samen over napraten.  
Leiding:  ds. Christel Minnaard 
Datum:   vrijdag 17 januari 2020 
Tijd:    19.30 uur 
Plaats:   in de zaal achter de kerk in Garrelsweer 
Inlichtingen:   Ike Postma (scriba@pkngww.nl), tel. 0596-572215 

 

Uit onze gemeente 
 
Bijbelgesprekskring Appingedam: 
Deze maand komen we (net als straks in januari) bij elkaar op de tweede donderdag van de maand: 
12 december. Deze keer bespreken we het bijbelboek Amos met elkaar. Het is met zijn negen 
hoofdstukken wat langer dan Obadja en Jona, maar met zijn zeven bladzijden in de Bijbel toch nog 
steeds kort… én krachtig! We kijken op de avond zelf of we het boek “af” krijgen. Zo niet, dan gaan we 
er op 9 januari mee verder. Op de Bijbelkring lezen we ook uit de Bijbel in Gewone Taal ter hand. Want 
het lezen van verschillende vertalingen brengt soms bijzondere zaken aan het licht. Vanwege de lengte 
van het bijbelboek is het aan te raden het thuis al eens door te lezen met de volgende leesvragen in 
gedachten: 1. wat begrijp ik niet, waarover wil ik uitleg? 2. wat vind ik mooi? 3. wat staat me tegen? 
- Datum volgende bijeenkomsten: donderdag 12 december 2019 en 9 januari 2020 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
 
Uit de pastorie 
De zoektocht naar een andere auto, nu met automatische versnellingsbak, is goed verlopen. We hopen 
dat ook de aanpassing van de richtingaanwijzer vlot klaar zal zijn, zodat Gerlinde rond de tijd dat u dit 
blad onder ogen krijgt weer zelf kan autorijden voor privé en werk. Rijlessen en rijvaardigheidstest 
hebben gelukkig aangetoond dat zes jaar niet achter het stuur zitten, geen noemenswaardige invloed 
op haar rijvaardigheid hebben gehad. Dat allemaal was een goede reden om in huize Van den Berg-de 
Haan een grote ijstaart te fabriceren en met z’n vijven (in twee dagen) te verorberen.  
Het is te merken dat het “winterwerkseizoen” weer in volle gang is. Op allerlei vlakken bruist de 
gemeente van de activiteiten: de eerste enthousiaste bijeenkomsten voor de musical zijn geweest, 
verschillende vormings- en toerustingsactiviteiten zijn gehouden of gestart, met vaak verrassend veel 
deelnemers, de voorbereiding voor bijzondere (muzikale) diensten zijn in volle gang (Jong en 
Ouddienst met The Messengers, de Cantatedienst met Sonus Vita, de Kerst Sing-In, de 
Top2000-dienst, de Kerstnachtdienst, de Kerstmorgendienst). Het is een heel geregel en geplan, maar 
het loopt gesmeerd. 
Een flinke domper op dit alles voor ons was een anonieme brief aan een van onze kerkenraadsleden, 
nota bene ondertekend met “Protestantse Gemeente Appingedam”. Als predikanten hebben we de 
kerkenraad met klem geadviseerd deze brief in de open haard te gooien: kerkordelijk is een anonieme 
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Xavier_Beauvois&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%ABnzers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitisch_terrorisme
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brief gewoon niet ontvankelijk – punt. En belangrijker nog: in de gemeente gaan we zo niet met elkaar 
om; als je iets tegen hebt op andermans gedrag, bespreek je dat met open vizier onder vier ogen. Lees 
Jezus’ woorden in Matteüs 18 :15 - 17 er maar eens goed op na! Anonieme brieven verzieken de sfeer, 
en meer nog: de heiligheid van Christus’ gemeente. Je maakt het de ontvanger onmogelijk om nog 
onbevangen de kerkdeur binnen te gaan. Want wie is de afzender en van welke kant kan er nog meer 
kritiek komen? Zo wordt het onderlinge vertrouwen ondermijnd en de Christelijke liefde geschonden. 
We zijn sámen gemeente, en als er problemen zijn of verschil van mening dan lossen we dat sámen op. 
Er worden niet stiekem zwarte pieten bij een ander neergelegd. We hopen dan ook dat de anonieme 
briefschrijver of -schrijfster de eerlijkheid en liefde op kan brengen om persoonlijk haar of zijn excuses 
aan te bieden en zo onderweg naar het Kerstfeest de eenheid in onze gemeente weer te herstellen. 
Want dat is waar we naar op weg zijn: samen (!) vieren dat in het donker van deze wereld het licht van 
Christus is gaan schijnen. Dat licht is zó helder dat het kan doordringen tot in de donkerste diepten, 
zelfs tot in de duisterste hoekjes van ons hart. Het komt niet met geweld, als een verpletterende 
legermacht, maar in kwetsbaarheid en zachtheid, als een kind in een kribbe. Dat licht zoekt een 
onderkomen in ons hart en ons leven, zodat wij het verder dragen, de gemeente in, de wereld in. God 
geve ons dat we dat aandurven: 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat.  (Lied 925) 

 
Met een hartelijke Advent- en Kerstgroet van ons allemaal, 

Johan & Gerlinde van den Berg 
 
 

 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand oktober bedraagt € 156,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 

 
 
 

Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 18 december in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan. 
Er zal een Adventsviering worden gehouden. 
 
Aanvang: 19.45 uur     
 
Leden en gasten van harte welkom 
 
Het bestuur van Passage 
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Kerstboom in de kerk 
 
Als alles volgens plan verloopt zal er vanaf zondag 15 december weer de traditionele kerstboom in de 
kerk staan. 
Ook dit jaar komt deze boom uit onze gemeente en wel uit de tuin van Erik en Fabiola de Boer aan de 
Vrijheidslaan. 
 
Hartelijk dank,  Erik en Fabiola, voor het beschikbaar stellen van deze boom. 
Wij kunnen er als gemeente op deze manier ook nog van genieten tijdens deze dagen rondom kerst. 
Als u nou denkt: nou, dat zou ook wel wat zijn voor de boom die in onze tuin staat, 
volgend jaar hebben we er weer een nodig. 
Laat het maar weten. 
 
Geert Middelkamp 

 

  Toneeluitvoeringen 
 

                                                                                     
                                    
 
                                                        
 

 

 

 

 

 
 

voert op:      ’n MISREKEN’   een vrolijk spel in 3 bedrijven 

 

op: VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020  

                                                                                                                           

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

                                                  Anneke van Bostelen   tel.: 0596-622754  
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Activiteitengroep 
 
ZONDAGSE LUNCH: 
 
Beste mensen, 
 
Op zondag 1 december is er weer een Zondagse Lunch na de ochtenddienst in de Franse School. 
 
U/jij kunt zich opgeven op de lijst deze ligt achter in de kerk en bij Janneke Pennink, tel: 623813 en per 
mail janneke@pennink.nl of bij Marieke de Vries, tel: 626927 en per mail 
marieke.dijkman@hotmail.com  
(Gluten- of lactose vrij dieet even doorgeven) 
 
Het is altijd een heel gezellige bijeenkomst, die in een ontspannende sfeer verloopt, dus…… 
komt u ook eens? 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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Kerstmiddag     17 december 
 

Opgave voor de Kerstmiddag, 17 december 
 
De commissie Kerst-en Paasmiddagen van de Protestantse Gemeente nodigt u hierbij van harte 
uit voor de Kerstmiddag, die gehouden zal worden op dinsdag 17 december a.s. in de Franse 
School.  
De middag begint om 14.30u. (half drie) en zal, zoals ieder jaar, worden afgesloten met een 
gezamenlijke broodmaaltijd (met soep!). De sluiting is om ongeveer 17.30u. (half zes)  
U/je wordt ontvangen met koffie/thee, met natuurlijk iets lekkers erbij. Daarna is er een programma 
met bekende liederen, lezing van bijbelgedeelten en gedichten, gebeden, zang van ons kleine koortje, 
een meditatie (en accordeonspel!) door ds. Johan van den Berg én een kerstverhaal. Zo hopen we 
samen een fijne viering te hebben, én elkaar te spreken in de pauze en tijdens de maaltijd.  
U bent allen van harte welkom, maar in verband met de maaltijd willen we wel graag dat u zich opgeeft.  
Ook natuurlijk als u opgehaald en thuisgebracht wilt worden. Door een misverstand is er deze keer 
helaas geen opgavestrookje dat u bij uw contactpersoon in kunt leveren.  
Graag uiterlijk donderdag 12 december bericht naar Jetty Blok of Riek Vegter (gegevens, zie 
hieronder) als u zich wilt opgeven voor de middag 
 
en als u gehaald en thuisgebracht wilt worden, en dan ook vermelden of u een rollator 
meeneemt!!  
 
Jetty Blok, telefoon 622306,  e-mailadres: ad-blok@ziggo.nl    
 
Riek Vegter, telefoon  627353 
 
We hopen velen van u te ontmoeten en samen een heel fijne middag te hebben!  
 
En ten slotte, maar niet onbelangrijk:  
 
Bij deze wil ik alvast, namens ons allen, Riek Vegter en Meia Heidstra van harte bedanken voor hun 
jarenlange werk voor de Kerst-en Paasmiddagen! Zij stoppen er nu mee. Riek zette zich maar liefst 
35 jaar hiervoor in, en Meia zelfs nog langer. Geweldig, dames! Riek hoopt in de toekomst zeker nog 
aanwezig te zijn op deze middagen, maar dan “alleen “ nog maar als deelneemster. En Meia wil ook 
nog komen, en ter plekke hand-en spandiensten verlenen, fijn!  
Nogmaals hartelijk dank, allebei! 
 
Namens de voorbereidingscommissie, 
 
Hanneke Doekes  
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de 
gemeente gegaan naar: 
 

 mw. A. Weidenaar-Hoekstra, Gerrit Raapstraat 7; 

 mw. G.G. Wolthof-Ruben, Nassaulaan 4; 

 mw. J. Baron-van der Leest, Zeeborg 9, Winsum; 

 fam. J. Meijer-Spithost, Overdiep 3-C; 

 fam. H.T.G. Mulder-Buevink, Oranjeweg 2-A. 
 
In december 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. 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 
 
 
Opbrengst Deeldoosjes 2019 
 
Dit jaar is de totaalopbrengst van de spaardoosjes €. 286,46. 
Het bedrag is overgemaakt naar Kerk in Actie t.b.v. Kinderen in de knel voor een project in Oeganda: 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper 
te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun 
geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een 
beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de 
kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze 
willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de 
kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van 
armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten. Hartelijk dank 
daarvoor! 
 
Opbrengst Actie Missionair Aandeel 2019 
 
De actie heeft opgebracht € 2.450,00. 
Hiervan is de helft € 1.225,00 overgemaakt naar Stichting Mensenkinderen voor het project ‘Mijn 
kind, kind sponsoring’. 
De andere helft is overgemaakt naar Kerk in Actie t.b.v. Noodhulp Syrië. 
 
Allen die hierin hebben bijgedragen hartelijk dank. 
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Actie Voedselbank: ‘Werp een blik in de kerk’ 
 
Ook dit jaar gaan wij als Protestantse Gemeente Appingedam weer een inzamelinsactie houden voor 
de Voedselbank Appingedam-Delfzijl. 
Deze Voedselbank voorziet ruim 150 huishoudens in Appingedam, Delfzijl en Loppersum wekelijks van 
een zo verantwoord mogelijk voedselpakket. 
Deze pakketten zijn bedoeld voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel moeilijk kunnen 
rondkomen. 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl kan bestaan door subsidies en giften van bedrijven, particulieren 
en kerken. Helpt u ook mee? 
 
Hoe ? 
Op de zondagen 8, 15 en 22 december zal in de kerk weer de ‘blikvanger’ worden neergezet. Wij 
vragen u hierin blikken conserven en soep te doen, maar ook ander houdbaar voedsel, zoals rijst en 
pasta is van harte welkom. 
 
Hulp ! 
In december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl zelf ook weer haar jaarlijkse 
inzamelingsactie in diverse supermarkten in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. In 
Appingedam gebeurt dat op 21 december. Voor deze datum heeft de Voedselbank nog dringend 
vrijwillig(st)ers nodig bij de supermarkten. 
In blokken van twee uur worden met 2 personen flyers uitgedeeld en goederen ingezameld in de 
winkels. 
Wil(t) je / u meehelpen om de voedselvoorraden weer op peil te brengen, bel of app dan even naar 
Bram van der Krieke op telefoonnummer 06 – 11343746. 
 
Koffie: 
De Voedselbank Appingedam-Delfzijl zamelt behalve goederen ook nog Douwe Egberts 
waardepunten. Ook hiervoor wordt uw medewerking gevraagd.  
Douwe Egberts heeft n.l. besloten om de waardepunten om te zetten in pakken koffie, om de 
voedselpakketten mee aan te kunnen vullen. 
Normaal gesproken komt het weinig voor, dat er koffie in een pakketkan worden meegegeven, dus dit is 
een unieke gelegenheid die ongetwijfeld zeer gewaardeerd zal worden. 
Heeft u waardepunten in uw bezit, dan vragen wij u ze te doneren aan de Voedselbank en ze (bij 
voorkeur geteld) af te geven voor 31 december. 
U kunt dat per post doen (Voedselbank Appingedam-Delfzijl, Postbus 248, 9930 AE DELFZIJL). Ook 
kunt u de punten inleveren in de Nicolaïkerk, tijdens de actiezondagen of in de Franse School, waar 
in de grote zaal een doos staat, waar de punten in gedaan kunnen worden. 
 
Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw medewerking !! 
 
De Diaconie Prot. Gem. Appingedam. 
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Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 
Laatste appel-perensap! (van het themateam Appels & Peren) 
 
Op dit moment zijn we gestopt met de verkoop van appels & peren, ze 
zijn op. Gelukkig zijn er nog wel flessen appel-perensap te koop: erg 
lekker voor de feestdagen! Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met Lies de 
Boer (623788) of Anja Kampinga (627013). We zijn al erg trots met huidige resulaten en hopen u in 
januari de eindopbrengst te kunnen mededelen. Dit zal gebeuren vanuit de werkgroep Armenië 
waarmee wij nauw hebben samengewerkt. 
 
Voedselbenutting (van het themateam Appels & Peren) 
 
Wilt u meer doen tegen voedselverspilling? Bakkers, diverse supermarkten en andere ondernemers in 
ieder geval wel! Het steekt deze bedrijven goede producten te moeten weggooien die nog net genuttigd 
mogen worden of die niet meer supervers zijn. Deze producten bieden ze in pakketten aan op de 
Smartphone App ‘TooGoodToGo’, waar u deze tegen 30% van de winkelprijs kunt kopen. Goede koop! 
Let op: de winkeliers hanteren spefieke tijden om een pakket te te halen.  
 

   
Voorbeelden van TooGoodToGo pakketten (foto’s: Ineke Emmelkamp, Maarten Vieveen) 
 
Plastic soep begint dicht bij huis… (van het themateam Plastic consuminderen) 
 
In het kerkblad van oktober kondigden wij aan zichtbaar te willen maken hoeveel plastic 
statiegeldflessen wij als gemeente over hebben én recyclen! Daarom staan op 5 en 12 januari 2020 
winkelwagentjes in de kerk waar u uw flessen kunt inleveren. Wilt u de flessen schoon (omgespoeld) en 
met dop inleveren? Dan voorkomen we dat aan deze actie een luchtje gaat hangen. Op 8 en 15 januari 
worden de flessen ingeleverd bij de COOP.  
 
De clubkinderen stelden voor dat de opbrangst van de actie moet gaan naar het milieu, armen kinderen 
en ziekenhuizen. Thema’s die samenkomen in het project van Bart en Kirsten Arntzen die zich inzetten 
voor het verbeteren van de zorg in Lukulu te Zambia. In deze plaats, ongeveer 9 uur rijden van de 
hoofdstad, heeft de familie gewoond en heeft Bart gewerkt als arts in het ziekenhuis: het Lukulu District 
Hospital. Om de leveringszekerheid van elektriciteit voor het ziekenhuis, en dus veilige zorg, te borgen 
zijn acties opgezet voor eigen elektriciteit uit zonnepanelen. Op dit moment worden zonnepanelen 
geplaatst (zie foto) zodat de kans op uitval van apparatuur kan worden beperkt of zelfs voorkomen. Ook 
andere hulpposten in de omgeving zitten hierop te wachten! Helpt u mee deze actie tot een succes te 
maken? Begin dan nu alvast met het sparen van flessen! 
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Plastic flessen omzetten in zonnepanelen voor hulpposten in Zambia (foto rechts, fam. Arntsen) 
 
 
De ‘groene’ ruilkast (van het themateam Plastic consuminderen) 
 
Voor de zomervakantie introduceerden wij in het kerkblad: de groene ruilkast. 
Wij vinden het namelijk erg fijn als goede spullen die niet meer nodig zijn een 
nieuwe bestemming krijgen. Super dus dat we dit idee mogen gaan 
uitwerken! De eerste oproep doen we aan u: heeft u een kast over die 
geschikt is als ruilkast? We hebben uiteraard een aantal wensen, het is mooi 
als de kast hieraan voldoet:  
- degelijk materiaal, dus geen kast van waaibomen-hout;  
- afsluitbaar zodat we zelf kunnen bepalen wanneer er geruild wordt; 
- groene kleur is niet vereist; 
- ruilspullen mogen ‘zichtbaar’ zijn, bijv. met een matglazen venster.  
 
Denkt u een geschikte kast te kennen? Laat dat ons dan weten! 
 

Willekeurig voorbeeld potentiele ‘groene’ ruilkast  
 
 
Heeft u suggesties of wensen, of wilt u gezellig (een keer) meedoen?  
Stuur ons dan een berichtje naar groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Amnesty International 
 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
Public Prosecuter Hamada al Sawi  Copy to:          
Office of the Public Prosecuter           Ambassade van de Arabische     
Madinat al-Rehab            Republiek Egypte             
Cairo, Egypte                                   Badhuisweg 92 
                                     2587 CL Den Haag 
Appingedam, 01-12-2019 
 
Edelachtbare, 

 
Hierbij willen wij onze diepe bezorgdheid uitspreken over de arrestatie van de mensenrechten advocate 
Mahienour el Masry op 22 september 2019 bij het gebouw van het openbaar ministerie in Alexandria. 
Ze was in het gebouw geweest om navraag te doen naar de demonstranten die waren gearresteerd 
tijdens de protesten van 20 en 21 september 2019. 
Meer dan 2300 mensen werden gearresteerd n.a.v. deze protesten. 
De arrestatie van Mahienour el Masry vond plaats tijdens de ergste represailles van de regering van 
president Abdel Fattah al-Sisi. 

Wij vragen u vriendelijk om Mahienour el-Masry onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten 
aangezien ze enkel is gearresteerd vanwege haar vreedzame werk om slachtoffers van schending van 
mensenrechten te verdedigen. Ook vragen wij u dringend ervoor te zorgen dat zij, in afwachting van 
haar vrijlating, toegang heeft tot haar advocaten en familie en dat ze wordt beschermd tegen marteling 
of een andere slechte behandeling. 

Ten laatste vragen wij de Egyptische autoriteiten dringend om onmiddellijk allen vrij te laten die 
enkel en alleen in gevangenschap zitten omdat ze gebruik maakten van hun recht op vrijheid van 
meningsuiting en vergadering. 

Dank u voor uw tijd en aandacht Vol hoop wachten wij op uw antwoord. 
 
De Protestantse Gemeente Appingedam 

 

Amnesty International 
 
De bekende Egyptische mensenrechten advocaat Mahienour el-Masry verliet op 22 september het 
openbaar ministerie toen agenten in burger haar een busje in duwden en naar een onbekende plek 
brachten.  El Masry deed bij het OM navraag naar een aantal demonstranten die in de twee dagen 
ervoor waren opgepakt tijdens massale anti overheids-protesten. 
 
Massaprotesten en arrestaties: Op 20 en 21 september 2019 gingen in meerdere steden in Egypte 
mensen massaal de straat op uit woede tegen het regime van president Al-Sisi. De demonstranten 
eisten zijn aftreden omdat hij corrupt zou zijn. Al-Sisi sloeg genadeloos terug. Volgens betrouwbare 
bronnen pakte de politie tenminste 2300 mensen op.  Prominente activisten, journalisten en advocaten 
werden gearresteerd om kritische geluiden te smoren en nieuwe protesten te verijdelen. Ook werden 
TV kanalen zoals de BBC en verschillende communicatie-apps geblokkeerd. 
Verzonnen aanklachten: Een aanklager verhoorde El-Masry over ongefundeerde aanklachten, 
waaronder “het steunen van een terroristische organisatie”en “het verspreiden van onjuiste informatie”. 

Ze zit nu in voorarrest in afwachting van een onderzoek. 
El Masry bracht al vaker langere periodes door in de gevangenis omdat zij deelnam aan vreedzame 
protesten. 
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I.K.E. - ontmoetingsavond 
 

             I.K.E.  APPINGEDAM       Kerstviering  
 
Zo langzamerhand bereiden we ons weer voor op de kerstdagen. Een sfeervol feest, zo aan het einde 
van het jaar. 
 
Evenals voorgaande jaren, heeft de I.K.E. commissie ook weer een ontmoetingsavond gepland in het 
teken van Kerst. 
 
Iedereen die belangstelling heeft is  VAN HARTE WELKOM  op 
                        donderdag 19 december 2019 in de Franse School. 
                        Aanvang: 19.30 uur. 
 
      M.m.v.: Ds. J. van den Berg – bijbellezing  en meditatie; 
                      Cantorij o.l.v. dhr. Vincent Hensen-Oosterdijk; 
                      Organist: dhr. Jaap Weima. 
          
Samen met U, hopen we op een mooie kerstavond! 
 
Voor vervoer kunt U bellen met dhr. H. Perdok,  tel. 623256. 
 
Vriendelijke groeten, ook namens de I.K.E, commissie. 
Annie Blaak-Hidding.   
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 

 
Een Goed verhaal 
In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord 
is een bron van troost, bemoediging en inspiratie voor velen. Maar ook een boek dat cultureel en 
maatschappelijk relevant is, omdat de bijbelse verhalen ons uitnodigen om deze te vertalen naar ons 
eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse 
leven. 
Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten inspireren door de bijbelverhalen. We hopen 
dat het verhaal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten doorklinkt en ons in beweging zet om 
het te delen met mensen om ons heen.  
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen, 
catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. Daarom vragen we 
u aan het eind van het kalenderjaar om een extra gift, zodat we ook in het nieuwe jaar ons mooie en 
belangrijke werk kunnen voortzetten.  
 
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over via de 
acceptgirokaart. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. 
 
P.S. Geef voor je kerk! 
 
Actie Kerkbalans: 
Terwijl de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2020 alweer in volle gang zijn, komen  
de toezeggingen van 2019 nog steeds binnen. De stand op eind oktober was €130.975,66. We 

verwachten nog € 21.531,16 Alle gevers hartelijk dank.  
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Na de voorlopige vaststelling in de Kerkenraadsvergadering op 28 oktober 2019 publiceert het College 
van Kerkrentmeesters hierbij de begroting voor 2020 van de Protestantse Gemeente Appingedam.  
De volledige begroting ligt gedurende de periode van 2 tot en met 9 december ter inzage. Om de 
begroting in te zien of voor nadere inlichtingen erover kunt u telefonisch een afspraak maken met de 
penningmeester, dhr. Gertjan Bouwhuis, 0596-627082. 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda december 2019 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 

In de maand december zijn er geen gewone clubavonden. 

We gaan met alle groepen gourmetten op donderdag 12 december. 

Opgeven vóór 6/12 via appingedamclub@gmail.com 

Kosten € 2,00 

 

Waar: ASWA – Burg. Klauckelaan 16 Appingedam  

Tijd: 18.45 – 20.00 uur 

 

T-café: 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

In december is er geen T-café. De eerste T-café in het 

nieuwe jaar is op vrijdag 10 januari, voor groep 8. 

 

Factor 12+ 
Tussen 15 en 21 december doet Factor 12+ mee aan de 

voedselbankactie. Uitnodiging via de app of mail 

 

Factor Lidy en Irene 
In december is er geen factor.  
 

12 + tienerkerk 
Zondag 8 december is er weer 12+ tienerkerk 
 

Jongerenevent Eemsmond 
20 december kerstgala (onder voorbehoud),  

meer info volgt via: 

https://www.facebook.com/Jongerenevent-eemsmond , via whatsapp en de 

instagrampagina; https://www.instagram.com/jongereneventeemsmond/ 

 

U4C 
Datum via de ‘U4C Appingedam’ facebook pagina 

 

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
mailto:appingedamclub@gmail.com
https://www.facebook.com/Jongerenevent-eemsmond
https://www.instagram.com/jongereneventeemsmond/


 

 
- 38 - 

Voedselbank Appingedam - Delfzijl 
 
Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten ondersteunt in 
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse inzamelingsactie in diverse 
supermarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  
Bij de Albert Heijn vestiging in Appingedam is de actie op 6 en 7 december.  
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in ontvangst 
nemen van de geschonken voedselproducten. We maken per dag een schema met  blokken van 2 uur 
om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te laten worden.  
U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl 
(ook graag uw telefoonnummer vermelden), maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de 
vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 06- 83897365.  
 
Kunnen wij op uw steun rekenen? 
Voedselbank Appingedam Delfzijl 
 
Met vriendelijke groet, 
Secretariaat Voedselbank Appingedam-Delfzijl. 
Piet Mollema 

 

Pauline Broekema weer in Appingedam 

 
Voorstelling in de Nicolaïkerk, Appingedam 

op zondag 1 december, 15.00 uur 

 
Voorverkoop: VVV Appingedam en Read Shop Appingedam  
Prijs: € 7,50 per kaart en op 1 december bij de kerk vanaf 14.00 uur 
 

DE DOCHTER VAN MEIJER THE AMSTERDAM CONSORT & PAULINE BROEKEMA 
 
Meijer, de vader van de kleine Sara (1941) uit Appingedam wordt met de eerste trein van Westerbork 
naar het Oosten gevoerd. Sara en haar moeder Mies duiken onder, om veiligheidsredenen gescheiden 
van elkaar. Na de bevrijding blijkt bijna niemand van hun grote joodse familie nog in leven. De dochter 
van Meijer gaat over bezetting en bevrijding. Over eindeloze jaren in onderduik. Over angst, heimwee, 
rouw en ongelofelijke veerkracht. Het is het verhaal van schoften en meelopers. En van stille helden, de 
mannen en vrouwen die hun leven riskeerden om er voor anderen te kunnen zijn, die leefden in 
verbondenheid.  
 
Pauline Broekema is als geen ander in staat om het onnoembare te schilderen in verhalen. De 
voorstelling is gebaseerd op haar boek Het uiterste der zee. De Arbeiderspers bracht dit boek uit in 
2018. Pauline was 34 jaar verslaggever bij het NOS-Journaal. In januari 2019 nam zij 
afscheid. Daarnaast schreef ze verschillende boeken, waaronder de veelgeprezen familiekroniek Het 
Boschhuis, dat zich deels in Muiderberg afspeelt. 
In 2013 verzorgde Pauline op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei de jaarlijkse 4 mei lezing in 
De Nieuwe Kerk in Amsterdam. 
 
De musici van The Amsterdam Consort hebben elkaar gevonden bij ensembles als het Nederlands 
Blazers Ensemble en het Hexagon Ensemble. In deze voorstelling treden zij op in 
kamermuziekbezetting en omarmen de geschiedenis van Meijer, Mies en Sara met werken van 
componisten die destijds werden beluisterd zoals Max Bruch, Antonín Dvořák, Kees Olthuis, Maurice 
Ravel, Dmitri Sjostakovitsj. Simon Burgers heeft nieuw werk geschreven. 
 
fluit, piccolo - Jeannette Landré;    fagot, contraforte - Marieke Stordiau;   
viool, altviool - Albert Adams;    piano - Mariken Zandvliet. 

mailto:info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl
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Voorstelling De dochter van Meijer  
Pauline Broekema & The Amsterdam Consort 
 
Pauline Broekema over de voorstelling in Appingedam: 
“We hebben De dochter van Meijer nu een aantal keren uitgevoerd en de reacties zijn, mag ik wel 
zeggen, overrompelend. Om er op zondagmiddag 1 december uitgerekend in Appingedam mee te 
staan, is zo bijzonder. Immers de stad speelt zo’n belangrijk rol in het boek, maar ook in de voorstelling. 
De musici van The Amsterdam Consort vroegen me of ik het boek met ze wilde ‘verklanken’. Zij spelen 
en ik koos fragmenten, ben de verteller. Ik heb zelf het scenario geschreven en wel zo dat het verhaal 
ook te volgen is voor mensen die het boek (nog) niet lazen. Voor ieder optreden schrijf ik er bovendien 
een extra element in; een gebeurtenis of een persoonlijke geschiedenis uit de plaats of de streek waar 
we spelen. In Appingedam zal het nog een hele uitdaging worden te kiezen. Misschien dat ik over een 
gebeurtenis vertel die niet beschreven staat in het boek, maar die me pas later bekend werd. Zoals dat 
gaat. Het is nu eenmaal het lot van de schrijver. Dat je, na verschijning nog meer verhalen te horen 
krijgt.  
We waren met het muziekproject in Apeldoorn en daar stuitte ik op zo’n verhaal. Namelijk de 
geschiedenis van een verzetsman die tijdelijk onderdook bij zijn broer in de buurt van Appingedam, 
omdat hem thuis de grond te heet onder de voeten werd. Hij keerde terug naar Gelderland, werd helaas 
gepakt en door de bezetter gefusilleerd. Of die mail die ik kreeg van iemand die zich nog wist te 
herinneren hoe vlak na de bevrijding leden van de Jewish Brigade in Appingedam op bezoek waren. 
Twee soldaten logeerden bij hun thuis. De Brigade was een onderdeel van het Britse leger. De Joodse 
soldaten maakten in de maanden na de bevrijding een tour door Nederland en bezochten Joodse 
overlevenden. Er bestaat een foto van Sara Nieweg, de hoofdpersoon uit mijn boek, met enkele leden 
van de brigade. Maar nieuw voor mij was dat ze gelogeerd hebben bij particulieren in Appingedam, er 
enkele dagen zijn geweest.   
Het wordt nog even puzzelen wat ik er voor Appingedam ga uitlichten. Dat het een bijzondere 
voorstelling gaat worden staat voor mij nu al vast. In ieder geval krijgen ook ‘de stille helden’ extra 
aandacht. Mannen en vrouwen die tot op de dag van vandaag door hun moed een bron van inspiratie 
zijn. Zoals - ik schrijf over ze - de leden van het gezin Dijkema. De twee broers, geboren in Siddeburen, 
die uit protest tegen de anti-joodse maatregelen met een zelfgemaakte davidster over de Grote Markt in 
Groningen liepen.  
Na afloop van de voorstelling nemen we altijd ruim de tijd om met het publiek te praten.  Dan komen er 
verhalen los. Het lijkt wel of die combinatie muziek en vertelling extra emoties, extra verhalen 
losmaken. Dat kan ook iets anders zijn. Zoals een verdriet over het overlijden van een familielid. 
Iemand zei laatst: “jullie verklanken met de voorstelling een universeel verdriet”.  
Ik overdrijf niet als ik stel dat het voor mij echt een voorrecht is om De dochter van Meijer zondagmiddag 
1 december in Appingedam te kunnen uitvoeren.” 

 
 

Concerten 
e op zak rijd je Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes ezeedijken. 
THE MESSIAH – HANDELS MOOISTE 
George Frideric Handel (1685 – 1759) componeerde zijn (nu) bekendste, meest gespeelde en geliefde 
werk The Messiah in slechts 24 dagen. Het Hallelujah is overbekend en kan door iedereen worden 
meegezongen, maar er staan veel meer juwelen in. 
Het stuk is niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Toch heeft het zeven jaar geduurd 
voordat dit werk aan het Engelse publiek  ‘verkocht’ kon worden. Händel kreeg een opdracht van 
Charles Jennens om een oratorium te schrijven met als thema: “Mystery of Godliness”, waarbij Jennens 
verwachtte dat Handel – al reeds gevierd componist – het beste in hem naar boven te zou laten komen 
om zichzelf te overstijgen.  Jennens letterlijke woorden: “I hope he will lay out his whole Genius and 
Skill upon it, that the Composition may excel all his former Compositions,…”. 
Het stuk zou een avondvullend programma worden, in structuur gelijkend op de Italiaanse opera. Drie 
delen met verschillende scènes: voorspelling en de komst van de Messias, Christus’ lijden en 
wederopstanding, betekenis van het geloof. 
De compositie werd aanvankelijk niet goed ontvangen in Londen. Het was nogal gewaagd om een 
geestelijk oratorium in een theater op te voeren en het Londense publiek was er kennelijk niet klaar 
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voor. Pas zeven jaar later, in 1750, toen het stuk werd opgevoerd in een pas opgericht weeshuis om 
geld te werven voor de kinderen, kreeg het stuk waardering. Het was een benefietconcerten voor een 
weeshuis. Handel schonk het muziekstuk aan het weeshuis en het benefietconcert met de Messiah 
werd jaarlijks herhaald, waarna het verweven raakte met de Engelsen en hun cultuur. 
Toen Handel klaar was met het Halleluja-koor zou hij op zijn knieën zijn gevallen en geroepen hebben: 
‘Ik geloof dat ik de hemel voor mij heb gezien en de grote God zelf’. En die uitroep zal inmiddels zal door 
de vele bewonderaars van harte worden ondersteund.   

Zaterdag 14 december 19:30 uur Nicolaïkerk Appingedam 
  Programma: George Frederic Handel, Messiah (HWV 56) 

Uitvoerenden:  Lutherse Bach Academie (barok-orkest, projectkoor & solisten)  
o.l.v. Tymen Jan Bronda.  Lucie Chartin, sopraan   

Robert Kuizenga, countertenor   
Benedict Hymas, tenor   
David Greco, bas 

 
Kaarten: via www.luthersbachensemble of www.vanplan.nl  
 
Boekhandel Godert Walter Groningen, Oude Ebbingestraat 53;  
Boekhandel Daan Nijman Roden, Heerestraat 87 & winkelstraat UMCG;   
CIGO Appingedam, Overdiep 4. 
 
Entree: € 27,00.  Vrienden van L.B.E.  € 22,00. 
 

 

KERSTCONCERT VAN HET 

          CHRISTELIJK MANNENKOOR APPINGEDAM 

                                      
Op zaterdag 21 december organiseert het Christelijk Mannenkoor Appingedam 
weer het jaarlijkse kerstconcert in de Nicolaïkerk  te Appingedam, 
o.l.v. dirigent Nico Dijkman en begeleid op de vleugel door Jan Beukema. 
 
Er is medewerking van het Melodisch Slagwerk Ensemble Appingedam en van  
sopraan Ellen Palmen uit Woldendorp. 
 
Ook zal er samenzang zijn, begeleid op het orgel door Jan Beukema. 
 
Aanvang van deze avond is om 19.30 uur, de kerk is open om 18.45 uur. 
 
Entree: aan de kerk € 12,50 in de voorverkoop € 10,00. 
 
Voorverkoop adressen zijn: Cigo Overdiep, Appingedam; 
                                              Primera Dijkstraat, Appingedam; 
                                              Jean Christ’elle, Delfzijl 
                                              Primera,                   Delfzijl  
                                              Cigo  Boekwinkel, Delfzijl 
 
Of telefonisch bij: Menno Hofman    06 57421824 
                       Jan Sterenberg    06 53230276 
of per mail: jan.sterenberg@hetnet.nl 

http://www.luthersbachensemble/
http://www.vanplan.nl/

