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28e Jaargang, nr. 6        februari 2020 
  
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 3 februari 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. 
 
 

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

 
 

 De Kerkbalans-actie loopt van 18 januari tot en met 1 februari a.s. De inname van alle 
enveloppen, formulieren, enz. kunnen de lopers en loopsters inleveren op maandag 3 
februari in de Franse School. 
Er zijn daar mensen aan wie u alles kwijt kunt. Zij zijn daar van 14.00 – 17.00 uur en van 
19.00 – 21.00 uur. 

 
 

 Oproep!!  De Commissie Openstelling Nicolaïkerk zoekt uitbreiding van mensen, die de 
komende zomer gastheer of gastvrouw willen zijn in de kerk, tijdens de openstelling. 
Meer informatie vindt u elders in dit blad. 
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Meditatie 
 

                               ‘Maak je geen zorgen voor de dag van morgen…’. (Matt. 6:34) 
                               ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken’ (Ex. 33: 14)  
 
Een stukje hinkend op twee gedachten? Eerlijk gezegd, op nog veel meer, want m’n gedachten 
vlogen alle kanten op. Wat en hoe zal ik schrijven en hoe persoonlijk wil en moet ik het maken?  
Vele lied- en dichtregels schoten me te binnen, en het gedeelte uit Exodus. Heel veel dat ik 
mooi vind, wat me aanspreekt, maar waar dan ook weer gedeelten bij horen waarvan ik zou 
zeggen: nee, zo zie ik het niet, daar kan ik niets mee.  
 
Als ik dit schrijf, is het nieuwe jaar nog behoorlijk vers. Hoe zal het verder gaan? In de wereld, 
met de spanning tussen Iran en de VS, de klimaatverandering (branden in Australië, smeltende 
gletsjers…), de vluchtelingenstromen…? Toenemend geweld in onze samenleving, ook door 
heel jonge mensen…? En hier bij ons, de versterking van huizen, alle spanning en problemen 
die daardoor ontstaan…? En binnen onze kerkelijke gemeente, vragen omtrent de toekomst – 
hoe willen we verder, hoe kunnen we verder?  
In mijn persoonlijk leven en mijn werk – bij leven en welzijn, nog een jaar tot m’n pensionering? 
Maar vooral, met m’n man, die nu dan gelukkig wel opknapt van de zware longontsteking die hij 
begin november kreeg, maar verder ook een ernstige ziekte heeft. Hoe lang zal een 
behandeling daartegen mogelijk zijn, hoe gaat het verder?  
En velen zullen het herkennen, de zorgen die je kunt hebben over kinderen, kleinkinderen – je 
weet dat er opeens van alles kan gebeuren, ook met jezelf, met broers of zussen.  
 
“Maak je geen zorgen…”die woorden van Jezus schoten me ook opeens te binnen. Ik las ze bij 
Matteüs en ik las eróver. Ik las dat die woorden “ je geen zorgen maken over wat je zult eten, of 
waarmee je je zult kleden”, opgevat zouden moeten worden als: maak je je daar niet zó druk 
over, dat het je helemaal in bezit neemt. Toch blijf ik denken dat Jezus het heel goed zou 
begrijpen, als mensen die honger hebben en bijna dood gaan van de kou, b.v., dat wél doen. 
Maar er zijn mensen die in eigen ellende en zorgen tóch hun ogen open kunnen houden voor 
wat anderen nodig hebben. Zo las ik vandaag in dagblad Trouw over een vrouw die in het 
concentratiekamp uit het weinige eten dat ze had, iets weggaf aan iemand die daardoor weer 
verder kon. “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid”, zei Jezus....Er zijn 
mensen die dat in praktijk kunnen brengen, gelukkig wel!  
 
En je verder geen zorgen maken? Het lijkt zo makkelijk gezegd. In ieder geval is het vaak heel 
moeilijk om het níet te doen, al weet je dat het geen zin heeft en je er alleen maar door 
belemmerd kunt worden in je functioneren. “Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook 
maar één el aan zijn levensduur toevoegen?”(Matt. 6:27). Ja, als we er over nadenken, weten 
we dat dat waar is, maar vaak is het dus zo moeilijk om te stoppen met dat “je zorgen maken”. 
Toch wil ik het proberen. Alleen al door te letten op alles wat er ís aan goeds, en dat is, in mijn 
geval, heel veel. En daarnaast dan zoveel waar m’n aandacht en inzet voor gevraagd wordt. 
De dingen van het koninkrijk zoeken… 
Daarnaar leven, met vallen en opstaan, samen met andere mensen, én door de kracht van 
God. 
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“Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?” vroeg God aan Mozes. Waarop de leider 
van het volk die woorden zei: “Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken”.  
Of, zoals Peer Verhoeven schreef (Liedboek, tekst 926): 
Als Gij niet zijt 
de grond waarop ik sta 
de bron waaruit ik put 
de einder waarheen ik ga-  
als Gij niet zijt 
waar blijf ik dan 
in tijd en eeuwigheid? 
 
Hanneke Doekes     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand februari 
 

  3 feb. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 

  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
10 feb. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
11 feb. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
13 feb. 14.30 uur, Bijeenkomst P.C.O.B., Kabzeël 
    Spreker: dhr. Slopsema over zijn reis naar Syrië en Libanon 
 
17 feb. 19.00 uur, Bijbelgroep Centrum, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
19 feb.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: mw. Karla Leeftink over ‘Beleef de natuur’  
  20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School  
 
21 feb. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
25 feb. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: mw. Sylvia Mosterd, over de dijkverhoging 
 
27 feb. 19.30 uur, I.K.E. Ontmoetingsavond, Franse School 
 
29 feb. 16.00 uur, Wijkmiddag voor de Wijken 1 en 2, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 2 feb.: Vierde zondag na Epifanie  
 9.30 uur, Mijna Hadders-Algra 
   Dienst voor Jong en Oud, m.m.v. ‘Simi Jadech’  
  
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  858 
    
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Oeganda 

 
Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt 
steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de 
velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in 
hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun 
oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan 
iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen 
boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige 
ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. 
Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte 
in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?  
De Anglicaanse Kerk van Oeganda stimuleert 900 boeren en boerinnen om hun krachten 
bundelen in sterke boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen 
weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom: 

 energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen 
 over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen. 
 samen bomen planten om erosie te voorkomen 
 hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten  
 over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen 
 boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen) 
 spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen) 
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Zondag 9 feb.: Vijfde zondag na Epifanie / Septuagesima  
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan, 
   schooldienst met cbs ‘De Citer’  
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  858 
    
   collecten: - Diaconie (Noaberschap Appingedam).  
     - Kerk 
   kleur: groen 
 

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in Damsterheerd 
   mw. J. Doekes 
 
Toelichting bij de collecten:  Stichting Noaberschap Appingedam 
 

Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open 
groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het 
Noaberschap onmisbaar geworden. 
DOELSTELLINGEN: De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is: 
Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en hulp te bieden zodat hun isolement 
doorbroken wordt. Overige doelstellingen zijn: Versterken van het sociaal netwerk 
Ondersteuning van de mantelzorger en bieden van een luisterend oor 
 

 
Zondag 16 feb.: Zesde zondag na Epifanie / Sexagesima 
           9.30 uur: ds. G.J. Gardenier 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 858  
 
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken  
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Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Kameroen 
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen 
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze 
hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van elkaar leren en 
met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk.  
 
Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk 
wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.                                           
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in 
West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. 
Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers 
zonder opleiding. 
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk 
opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om 
meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar een theologisch 
onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt 
in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Met kan deze 
kerk doen met uw steun? 

● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro. 
● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro. 
● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro. 

De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de 
kerk, waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. 
 

                                         
 
 
Zondag 23 feb: Zevende zondag na Epifanie / Quinquagesima 
 9.30 uur, ds. H.E. van der Zwaag-Visscher, Veendam 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  858 
 
   collecten: - Diaconie  (Armenië) 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
 Etherfrequentie 105.4 Kabelfrquentie 104.1 
 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  
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Toelichting bij de collecten:  Armenië (mensenkinderen) 
Een arm dorpje in Armenië 
In het dorpje Hartagyugh wonen 450 gezinnen (1402 inwoners), waarvan 123 gezinnen 
extreem arm zijn. De meeste gezinnen hebben een klein stukje grond, maar ze verbouwen er 
niets op; ze hebben dus geen inkomsten van hun land. 

Er zijn twee redenen waarom deze mensen niets op hun grond verbouwen. 
a) Ze hebben geen geld voor zaai– en pootgoed (geld lenen is geen optie want de banken 
vragen minimaal 24% rente!) 
b) Ze hebben geen kennis van land– en tuinbouw. 

                  

Een plan voor structurele hulp  
Om de arme mensen te helpen heeft Mensenkinderen samen met de werkgroep Armenië uit 
Diever en een lokale organisatie in Armenië een plan ontwikkeld. Het plan bestaat uit vijf 
onderdelen en beslaat vijf jaar. 
 
Het agroproject in 5 punten 
1. Educatie 
We geven jongeren en arme gezinnen educatie op het gebied van land– en tuinbouw. Ze 
krijgen onderwijs over: bodemsamenstelling, bemesting, irrigatie, plantenkennis, wisselteelt, 
marketing etc. 
2. Praktijk 
De kennis wordt in de praktijk gebracht op een akker (5 ha) die door de burgemeester ter 
beschikking is gesteld. 
3. Kennismaking met nieuwe producten 
Er worden nieuwe gewassen en groenten geïntroduceerd. 
Middels kookworkshops gaan we de dorpsbewoners kennis laten maken met (het bereiden 
van) nieuwe groenten. 
4. Verkoop, Voorraad en Voedselhulp 
Een deel van de groente- en aardappeloogst zal op de markt worden verkocht. 
Een ander deel wordt gebruikt als zaai– en pootgoed voor het volgende jaar. 
En een derde deel van de oogst wordt als voedselhulp aan de extreem arme gezinnen 
gegeven.  
5. Elk gezin eigen groente 
Elk gezin krijgt een zadenpakket met 15 verschillende soorten groentezaden. 
De dorpsbewoners worden professioneel begeleid bij de verbouw van deze groenten; immers 
sommige groenten zijn nieuw voor hen. 
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Bij de diensten 

 
Zondag 2 februari – Nicolaikerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra – Jong en Ouddienst – m.m.v. 
Simi Jadech 

In de Jong en Ouddienst van deze zondag zal het Damster Gospelkoor Simi Jadech een 
belangrijke bijdrage leveren. Het thema van de dienst is “De wereld op zijn kop”. Dit naar 
aanleiding van de Zaligsprekingen van Jezus – zijn Bergrede. Die Zaligsprekingen zijn dwarse 
op-de-kop woorden. Bijvoorbeeld: “Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. 
Verdriet, twijfel, en onzekerheid is er volop in onze onrustige wereld. Hoe bedoelt Jezus zijn 
woorden? En wat is de betekenis van die woorden voor onze leven van alledag? 
Zondag 9 februari – Nicolaïkerk, 9:30 uur – ds. G. M. van den Berg-de Haan – 
Kerk&Schooldienst met De Citer 
Het thema voor deze dienst is “Muziek is overal”. Een kerkdienst over muziek past natuurlijk bij 
de naam van de school (een citer is een muziekinstrument), maar ook bij het geloof en de 
bijbel. Deze dienst wordt voorbereid met kinderen en leerkrachten van De Citer. We lezen het 
verhaal van David die muziek maakte voor koning Saul, zodat hij rustig werd. We zullen veel 
zingen en muziek maken. Maar ook op andere manieren geven we het thema vorm. Iedereen 
is van harte welkom! 
 
 

Oppasdienst 
 
  9 feb. Myrthe Kuizenga  
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  2 feb. Janet Ploegh 
    
  9 feb. Esther Jansema en Maaike 
 
16 feb. Janneke Weidenaar 
 
23 feb.  Janet Ploegh   
 

Oproep Nicolai Gelegenheidsband 
 
Muzikanten en musici gezocht! 
Het is al weer een tijdje geleden dat de Nicolaï Gelegenheidsband heeft meegewerkt aan een 
kerkdienst. Daarom zijn we van plan om op zondag 1 maart weer een dienst met de 
Nicolaïband te gaan houden. Vandaar de volgende oproep voor iedereen die een instrument 
bespeelt en zin en gelegenheid heeft om op die zondag mee te spelen: 
MELD JE AAN VOOR DE NICOLAÏBAND !!! 
Aan de hand van de aanmeldingen kijken we welke liederen en stukken we kunnen gaan 
spelen. Net met muziekles begonnen of het conservatorium achter de rug? Wij zorgen ervoor 
dat iedereen die meedoet lekker en zonder stress op haar/zijn eigen niveau kan meespelen. 
Aanmelden kan bij ds. Johan van den Berg: (0596) 788702 of dsjvandenberg@solcon.nl.  
We hopen snel van jullie te horen, want wij hebben er zin in!  Cantor-organist Vincent 
Hensen en voorganger ds. Johan van den Berg. 
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Opbrengst collecten 
 

22 dec. Diaconie (Kinderen in de knel)    €  240,42 
  Kerk         €  166,74 
   
24 dec. Kerstnachtdienst Nicolaïkerk    €  883,27 
  I.K.E. (voor project in Zambia van dokter Arntzen)       
  Kerk         €  383,08 
   
25 dec. Diaconie (Kinderen in de knel)    €  259,60 
  Kerk         €  185,30 
   
29 dec. Diaconie (ZOA)       €  287,77 
  Kerk         €  173,30 
 
31 dec. Diaconie (Voedselbank)     €  146,70 
  Kerk         €    95,25 
   
  5 jan. Diaconie (Lukulu)      €  321,24     
  Kerk         €  178,32 
 
12 jan. Diaconie (Jeugd)      €  230,32 
  Kerk         €  186,62 
 
19 jan. Diaconie (Miss. Werk)     €  219,55 
  Kerk         €  242,41 
  I.K.E.        €  107,30 
 
I.K.E.avond 19 dec.   €  90,27 
 
Koffiegeld 22 dec.  €  43,15 
Koffiegeld      19 jan.  €  29,85   
  
 
Collecte t.b.v. onkosten Startzondag (22 sept.)  € 142,80 
Collecte Kerstmiddag 17 dec. voor ‘De Gelukssteen’ € 144,60 
Collecte Kinderkerstfeest op 24 dec.    € 115,16 
  (statiegeld voor Maluku) 
Collecte Bloemendienst (24 nov.)     €    61,70 
Gift voor Lukulu (12 jan.)       €    50,00 
Gift voor Lukulu (19 jan.)       €    10,00 
 
 
 
 
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
 
 

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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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  9 feb. 10.00 uur,     dra. mw. G.F. Huis 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
23 feb. 11.00 uur,    dhr. F. Postema 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

    9 februari Mw. J. Doekes 

15 maart Ds. B.B. Wolters, HA     

    26 april Ds. B.B. Wolters, HA 

17 mei Ds. P. Voorberg     

      

12 juli Mw. J. Doekes   5 juli Mw. J. Doekes 

 of mw. J.Baron    of mw. J. Baron 

      

27 september Ds. J. v.d. Berg, HA   6 september Ds. J. v.d. Berg, HA 

      

29 november Mw. J. Baron   15 november Mw. J.Baron  

 of mw. J. Doekes    of mw. J. Doekes 

      
 

 
 
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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Lied van de maand februari 
 
Lied 858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Beadem ons, o Geest, 
 met wonderlijke kracht, 
 dan opent zich het leven weer, 
 een bloem in volle pracht. 
 
  3. Geef ons, o Christus, deel 
 aan levenslang geluk. 
 Gedoopt in U, een nieuw bestaan – 
 dat slaat geen dood meer stuk. 
 
  4. Drie-enig God, vervul 
 wat U ons hebt beloofd, 
 na al ons zoeken U te zien, 
 dan staan wij oog in oog. 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

   Op zoek naar nieuwe AMBTSDRAGERS  
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Wilt u ook graag uw steentje bijdragen aan zinvol vrijwilligerswerk voor de kerk? Dan horen we 
heel graag van u. Samen de kerk van Christus dienen op velerlei manieren, eenieder met z’n 
eigen talent. 
 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die een aantal jaren een deel van hun tijd willen 
geven om aan het werk te gaan als ouderling, diaken, jeugdouderling, jeugddiaken, 
kerkrentmeester, voorzitter kerkenraad, scriba kerkenraad, voorzitter diaconaat of voorzitter 
pastoraat. U ziet, er zijn vele vacatures en misschien denkt u wel: dat is nou net iets voor mij! U 
bent van harte welkom! 
 
Er moeten in onze grote kerkgemeenschap toch mensen te vinden zijn die zich 
verantwoordelijk voelen voor het werk van de Kerk in Appingedam en in de wereld? 
 
Natuurlijk staan ambtsdragers er niet alleen voor. Het werk wordt gedeeld met collega 
kerkenraadsleden, met twee enthousiaste predikanten, twee kerkelijke werkers, 
contactpersonen.  
Wij rekenen ook op een meelevende gemeente die uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid 
van alle leden. En in dit alles mogen we steeds weer vertrouwen op inspiratie, kracht en zegen 
van Godswege. 
 
Ambtsdrager zijn is niet altijd eenvoudig, maar wel heel leerzaam, verrijkend en 
inspirerend. 
 
Kortom: informeer eens bij een kerkenraadslid en meld u aan. 
Of kent u iemand die zichzelf misschien niet durft aan te melden, maar eigenlijk wel zou willen?  
Meldt u hem of haar dan even aan!  
 
U kunt onderstaand ingevuld strookje inleveren bij of opsturen naar de scriba van de kerk: 
R. van der Ploeg, Weth. Huismanlaan 5, 9902 LN Appingedam. Maar u kunt het strookje ook in 
de collectezak doen of afgeven aan een ouderling of diaken.  
 
Het strookje graag inleveren vóór zaterdag 29 februari. 
 
Mogen wij op u rekenen? 
 
Namens de kerkenraad alvast hartelijk bedankt. 
 
Adri Perdok-Kamp, voorzitter 
Renso van der Ploeg, scriba 
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++++++++++++++++++++       UITKNIPPEN A.U.B.      ++++++++++++++++++++++++++ 
 
VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS: 
 
 
Ondergetekende:              
……………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:                                 
……………………………………………………………………………………….     
 
Postcode en woonplaats: 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:             
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Draagt onderstaand persoon, belijdend lid van onze gemeente, voor als kandidaat voor de 
verkiezing: 
 
Naam kandidaat:             
…………………………………………………………………………………………. 
 
Adres en huisnummer:   
………………………………………………………………………………………… 
 
Geschikt voor het ambt van ouderling  /  diaken * 
 
* a.u.b. aangeven voor welk ambt u genoemd persoon geschikt acht. 
 
Wilt u, als u meerdere personen geschikt acht, een extra bijlage toevoegen? 
 
 
Datum:  ………………………………..             
 
 
Ondertekening: ………………………………..  
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Uit het Pastoraat 
 
Nieuwe contactpersoon: 
 
Met ingang van februari 2020 legt dhr. Henk Perdok, Farmsumerweg 28 zijn werk als 
contactpersoon voor Wijk 9-4 en Wijk 9-5 neer. 
Hij heeft dat werk 8 jaar met toewijding gedaan en wij bedanken hem voor het werk in die 
secties  en het meedenken in het team van wijk 9. 
 
We zijn verheugd dat zijn werk in beide secties wordt overgenomen door  
mw. Ineke Emmelkamp-Roeters, Harm Kuperstraat 21 en we wensen haar veel zegen toe in 
het bezoekwerk. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uitnodiging aan de gemeenteleden van de wijken 1 en 2  
voor de gezamenlijke wijkmiddag  op zaterdag 29 februari in de Franse School 
 
Beste mensen,                                                                                                                                                                                                         
 
Om 16.00 uur willen  we u welkom heten met een kopje koffie of thee. 
Daarna gaan we luisteren naar onze gemeenteleden Jaap en Jannie Weima. 
Zij hebben een reis gemaakt naar Israël. 
Aan de hand van beelden op het scherm gaan zij ons daar over vertellen. 
 
Om ongeveer 18.00 uur sluiten we de middag af met een broodje en een 
kopje soep. 
Alle gemeenteleden die in deze wijken wonen, krijgen naast deze  
mededeling in het kerkblad een persoonlijke uitnodiging  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Uitnodiging wijkmiddag Wijk 3 en 4 
 
Graag nodigen wij U/Jou uit voor een gezellige wijkmiddag op zaterdag  28 maart  a.s. van 
16.00 uur tot plusminus 18.30 uur in de Franse School. 
We beginnen met een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers en we eindigen met een 
gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes. 
 
Deze wijkmiddag gaan we onze kennis van Appingedam testen. Dit doen we aan de hand van 
onze quizmaster Jan Dijkema. Die laat ons door middel van  foto’s op een scherm  heel wat 
mooie plekken en bezienswaardigheden van Appingedam zien waar we misschien heel vaak 
bij langs lopen zonder dat het ons echt opvalt. Bij elke foto komt een vraag die op een 
vragenlijst kan worden ingevuld. 
En dan zal blijken wie het meest weet over Appingedam. We zijn benieuwd!  
 
We hopen op een gezellige middag met een grote groep mensen en daarom  
kijken we uit naar Uw/Jouw aanwezigheid. 
……..…………………………………………………………………………………………………… 
 
Omdat we graag willen weten hoeveel personen er ongeveer komen vragen wij U/jou om zich 
op te geven (voor 22 maart) bij de contactpersoon van Uw/jouw wijk (graag het aantal 
personen doorgeven)  
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Zie voor telefoon of e-mailadres van Uw/jouw contactpersoon de uitnodiging die met het 
kerkblad  van maart zal worden  meebezorgd. 
  
Indien U moet worden gehaald en teruggebracht, geef dit dan ook even door aan uw 
contactpersoon.   
We hopen er met z’n allen een hele fijne middag van te maken en zien U/jou graag tegemoet. 
 
Hartelijke groeten,  Het sectieteam van wijk 3 en 4    
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Uit de Commissie eredienst 
 
Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen, of de brochure van de Paaskaarsen ligt al weer op 
de deurmat. 
Pasen is het op 4 en 5 april, maar een aantal weken van tevoren moeten de kaarsen worden 
besteld. Over enkele weken zal de Commissie eredienst de grote kaars, die voor in de kerk 
staat, uitzoeken en bestellen. 
 
Vanaf 2 februari zal de lijst weer in de kerk liggen, waarop u ‘Huispaaskaarsen’ kunt bestellen.  
Waarom een Huispaaskaars?  Daar kunnen verschillende redenen voor zijn; u kunt de kaars 
thuis branden tijdens een meditatief moment; tijdens een moeilijke periode of juist als u erg blij 
en/of dankbaar bent. 
 
 

      
  

 
 
 
De huispaaskaarsen 2020 zijn verkrijgbaar in vier prachtige reliëfuitvoeringen,  
n.l. ‘HAND VAN NOACH’ ,  ‘DE REGENBOOG’  , ‘VISSEN EN BRODEN’ en het  
‘CHI-RHO KRUIS’ 
De kaarsen zijn verkrijgbaar in vier groottes: 25cm., 30 cm., 40cm. en 60 cm. 
 
Vanaf zondag 2 februari ligt de lijst in de kerk, waarop u kunt invullen welke kaars(en) u wenst. 
Let u bij het bestellen wel even op de maat die u wilt hebben, zodat u de goede krijgt. 
De prijzen staan er duidelijk bij vermeld. 
Op 9 maart worden de kaarsen besteld. U krijgt ze dan (tegen betaling) vóór Pasen in huis. 
 
Hebt u nog vragen? U kunt altijd naar onderstaand nummer bellen. 
Eventueel kunt u de kaarsen ook telefonisch bestellen. 
 
Namens de commissie eredienst, 
Gea Kolk-Scheltens, tel. 0596-623313. 
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Vorming en Toerusting 
 
VEERTIG DAGEN PROJECT: DOOR HET DONKER  
(Zie blz 21, 22, 23, 24 en 25 van het groene boekje voor meer uitgebreide infomatie) 
  
In de Veertigdagentijd van 2020 zal er elke week een activiteit zijn in een van onze drie kerken, 
bestemd voor alle gemeenteleden.  
Centraal staan onze eigen ervaringen met verlies, rouw en ziek zijn.  
Wat heeft het lijden van Jezus ons daarin te zeggen? Wat kan de betekenis van Pasen daarin 
zijn?  
  
Ontmoeting rond de film ‘The Children Act’:  
In The Children Act staat het thema “afscheid nemen van het leven” centraal.  
De film (100 minuten) gaat over een vrouwelijke rechter die verwikkeld raakt in een zaak rond 
een doodziek kind dat samen met zijn ouders een levensreddende bloedtransfusie weigert.  
 
Datum en tijd: Zondagavond 23 februari 2020 om 19.00 uur 
Plaats: Tjamsweersterstee 
Leiding: Ds B.B.Wolters 
Opgave voor 19 februari  bij: Erik Ritzema, tel 622092 of hbritzema@hetnet.nl.  

Veerkracht – Gelovig leven met een bijzonder lichaam 
Een gesprek over lichamelijke beperkingen, chronisch ziek zijn en geloven 
Hoe ga je om met je beperkingen en je teleurstellingen als je een ‘bijzonder lichaam’ hebt dat 
afwijkt van dat van ‘normale mensen’? Zuster Holkje van der Veer, een Dominicanes, weet er 
alles van. Zij werd geboren met het Marfan syndroom en ‘ontving’ een wat lang en 
slungelachtig lichaam.   
 
Datum en tijd: donderdag 27 februari 2020, 14.30 - 16.00 uur. 
Plaats: Franse School 
Leiding: ds. Johan van den Berg 
Boek: (niet noodzakelijk!) Holkje van der Veer, ‘Veer-kracht – Hoe een bijzonder lichaam 
inspirerend kan zijn’, Berne Media 2016, ISBN 9789089721174, € 16,95. 
 
Over het levenseinde 
Op weg naar Pasen nemen we de tijd om stil te staan bij het levenseinde: wat speelt 
daaromtrent in ons leven, in onze directe omgeving, in de samenleving? Wat lezen we hierover 
in de Bijbel?  Wat zeggen  dichters, schrijver,politicie hierover? 
 
- Leiding: ds. Gerlinde van den Berg 
- Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, 19.30 uur 
- Plaats: Franse School 
- Opgave: mag, hoeft niet (bij Gerlinde van den Berg: dsgvandenberg@solcon.nl) 
  
Ik mis je 
Ieder van ons krijgt vroeger of later in het leven te maken met het sterven van een dierbare 
naaste. . We gaan kort in op de fasen  van rouwverwerking in zoals : ontkenning, woede, 
onderhandelen, depressie en aanvaarding. Herkennen we deze aspecten van rouw bij onszelf 
of juist niet? En is het zinvol zo naar ons diep persoonlijk ervaren gemis te kijken? 
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-Datum en tijd: donderdagmorgen 12 maart van 10.00-12.00 uur 
-Plaats: Tjamsweersterstee  
-Leiding: ds B.B. Wolters 
  
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht  
Psalmen en liederen kunnen hoop en kracht geven als je het zwaar hebt. Of ze helpen je om je 
blijdschap woorden te geven en uit te kunnen zingen. Sommige liederen kunnen belangrijk 
voor je worden omdat ze een speciale betekenis in je leven hebben gekregen. Als u zo’n lied 
kent, neem dat dan mee naar deze bijeenkomst. U bent op dinsdagavond 17 maart of op 
donderdagmorgen 19 maart welkom achter de kerk van Garrelsweer. U kunt dan ook horen 
welke liederen anderen hebben meegenomen. Als u van te voren uw lied doorgeeft, kunnen 
we het zingen.  
 
Leiding: ds. Christel Minnaard  
Begeleiding: Robert Spannenburg (dinsdag) en Nel Vreeling (donderdag)  
Datum en tijd: Dinsdagavond 17 maart om 20:00 uur 
of donderdagmorgen 19 maart om 10:00 uur 
Plaats: Kerk van Garrelsweer 
 
Doorgeven van uw lied: predikant@pkngww.nl of 0623061015  
of Stadsweg 89, 9918 PM Garrelsweer 
 
Op zondag 22 maart 2020 is er een afsluitende kerkdienst in Garrelsweer, waarover U elders in 
dit kerkblad meer leest 
 
 

Van de werkgroep Armenië 
 

Graag willen wij met u de reactie delen die we van Bram van Dijke, van” Mensenkinderen”, 
ontvingen.  
Vanaf het eerste moment is hij onze contactpersoon en houden we hem op de hoogte van 
onze acties. 
Hij mailde het volgende: 
 
Dag Anja, 
  
Wat een prachtige actie hebben jullie gehouden om dit fruit zo niet verloren te laten gaan en 
met een geweldige opbrengst. 
Ook dank aan de diaconie die bijgedragen heeft aan de sap-verwerking.  
  
Met veel bewondering en waardering laat ik me steeds weer verrassen door jullie originele 
acties. En met een groot hart voor Armenië! 
Heel veel dank. 
  
  
vriendelijke groet / kind regards, 
  
Bram van Dijke   
namens de werkgroep in Appingedam, Anja Kampinga. 
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Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Plastic soep begint dicht bij huis 
 
Met veel enthousiasme hebben de kinderen van club in januari bijna 3 winkelwagens met 130 
plastic flessen en 6 bierflesjes ingeleverd bij de COOP! Een mooie opbrengst na twee 
zondagen waarbij we verschillende mensen hoorden zeggen: ‘oh nee, weer de flessen 
vergeten’. Beeldt u zich eens in dat flessen meenemen naar de kerk geen uitzondering was 
maar een gewoonte: Dan hadden we zeker 78 karren vol gehad, ofwel 3.380 plastic flessen en 
156 bierflesjes; een behoorlijke berg!  
 
Wij hopen dat deze gedachte u aan het nadenken zet over plastic consumptie: hoeveel plastic 
gebruik ik per week? En waarvoor?  
Is dat nodig of zijn er minder milieubelastende alternatieven?  
Voelt u zich vooral vrij ons hier suggesties voor toe te sturen. 
 
Tot slot de concrete opbrengst: met deze actie hebben we €30,60 opgehaald voor het 
zonnepanelen project (en het vervolg ervan) voor het ziekenhuis in Lukulu Zambia. We willen 
iedereen via deze weg hartelijk danken voor hun bijdrage: alle kleine beetjes helpen!  
 
Zaterdag 21 maart – Houd Nederland Schoon 
 
Dit jaar willen we weer navolging geven aan de Landelijke 
actiedag: Houd Nederland Schoon 
(www.nederlandschoon.nl). Op deze dag willen we 
Nederland samen schoner maken en daarmee mensen aan 
het denken te zetten over hoe we met afval omgaan. Hoe meer 
mensen meedoen met deze actie, hoe meer mensen het opvalt 
dat niet iederen even zorgzaam met zijn of haar leefomgeving omgaat!  
 
Zondag 29 maart – Jong&Ouddienst i.s.m. onze werkgroep 
 
In januari hebben we met dominee Gerlinde van den Berg, de Jeugddienstcommissie en 
kinderen van onder andere de Tienerkerk nagedacht over de vorm en inhoud van een 
Jong&Ouddienst over – u raadt het al – het thema milieu en duurzaamheid. Het belooft een 
bijzondere dienst te worden en om u nieuwsgierig te houden schrijven we nog even niets over 
de inhoud…  
 
Wilt u meedoen met schoonmaken, het organiseren ervan of heeft u andere ideeën of 
suggesties? Stuur ons dan een berichtje op groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl. 

http://www.nederlandschoon.nl/
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl


 

 
- 22 - 

Zondag 22 maart: ochtenddienst in Garrelsweer ! 
Opgave busvervoer 
In de Veertigdagentijd organiseert Vorming & Toerusting het project “Door het donker” (zie 
Kringwerkboekje blz. 21-24). Dit project bestaat uit verschillende bijeenkomsten over omgaan 
met ervaringen van verlies. We sluiten het project op zondagochtend 22 maart af met een 
gezamenlijke themadienst van ons samenwerkings-cluster in Garrelsweer. Die ochtend is de 
Nicolaïkerk dus gesloten en trekken we met z’n allen naar de kerk van Garrelsweer. Vorig jaar 
in de belijdenisdienst was de gemeente van Garrelsweer-Winneweer-Wirdum in haar geheel 
bij ons te gast, nu gaan we samen met de gemeente van Tjamsweer gezellig naar hén toe! 
Voor wie niet op eigen gelegenheid naar Garrelsweer kan komen, is er busvervoer geregeld: 
om 9.00 uur vertrekt de grootste bus van het Nationaal Busmuseum vanaf de Nicolaïkerk naar 
Garrelsweer. Na afloop van de clusterdienst – waarin ds. Minnaard en ds. Wolters voorgaan – 
en na de koffie, brengt de bus u dan weer terug naar Appingedam. Voor het retourtje vragen 
we een gereduceerde vergoeding van € 2,50. 
Wie graag mee wil rijden, wordt vriendelijk verzocht zich daarvoor tijdig aan te melden bij Erik 
Ritzema: tel. 622092 of e-mail hbritzema@hetnet.nl. 
 
Actie Kerkbalans: 
Op 6 januari was er een “inspiratiebijeenkomst” voor de contactpersonen die de enveloppen 
van Actie Kerkbalans gingen rondbrengen. Naast een heerlijke snertmaaltijd, kregen ze 
praktische uitleg over de gang van zaken én een bemoedigend woord over ‘De spiritualiteit van 
het fondsenwerven’. Die bemoediging had ik gelezen in het gelijknamige boekje van Henri 
Nouwen, zeer aan te raden. 
Vorige maand schreef ik al dat de kerk niet bedelt. De kerk geeft met haar vraag om een 
bijdrage de gemeenteleden een kans om betrokken te zijn bij het kerkenwerk voor gemeente 
en samenleving. 
Op de bijeenkomst zei ik daarover o.a. het volgende: 
“Met de vraag om een bijdrage, werpt de kerk een lijntje uit naar de ander. Het is een 
uitnodiging om betrokken te raken bij het werk van Gods koninkrijk; een open uitnodiging om in 
de kring van Christus’ gemeente te stappen. Onderlinge verbondenheid is een van de 
kostbaarste zaken die de gemeente te bieden heeft: vriendschap, gebed, vrede, liefde, trouw, 
genegenheid, betrokkenheid, pastoraat, omzien naar elkaar. Waar mensen dat ervaren, zullen 
ze van hun kant ook vanzelf iets willen gaan bijdragen: in aandacht, tijd en inzet, en ook in geld; 
al zal dat laatste uiteindelijk het minst belangrijke element worden voor alle betrokkenen. 
Steeds als we iemand benaderen om een bijdrage, is onze eerste zorg niet het geld, maar 
onze betrokkenheid op haar/hem en haar/zijn betrokkenheid op de gemeente: hoe kunnen wel 
elkaar bij Jezus brengen? Opmerkingen die mensen maken als ze aan de deur de vraag om 
een bijdrage krijgen, kunnen ons als gemeente ook verder helpen in onze roeping: zowel 
complimenten als kritiek. Die zullen we dus ook serieus overwegen. 
Hoe wordt fondsen werven voor ons van een onplezierige, onvermijdelijke taak tot een 
leven-schenkende, hoopvolle vorm van dienstwerk? De twee kernwoorden daarvoor zijn: 
gebed en dankbaarheid. Bidden helpt je om de moed te vatten om op pad te gaan. Bidden 
helpt je om je eigen valkuilen en drempels te omzeilen. Bidden helpt je beseffen dat je in alle 
omstandigheden een geliefd kind van God bent én blijft - ongeacht ‘falen’ of ‘succes’ - en dat 
dat ook voor alle andere mensen geldt. In dat besef kun je vrijmoedig op iedereen afstappen. 
Bidden helpt je zo om te danken voor alles wat je door deze taak ontvangt voor jezelf en voor 
de gemeente. En of je nu met volle of met lege handen vertrekt: je doet Gods werk!” 

ds. Johan van den Berg 
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Bijbelgesprekskring Appingedam: 
Op donderdagavond 6 februari komen we weer bij elkaar. Deze keer bespreken we het 
bijbelboekje Habakuk met elkaar. Het net als Nahum drie hoofdstukken, maar is wel heel 
anders van toon. We lezen natuurlijk ook weer uit de Bijbel in Gewone Taal. Zoals steeds is het 
aan te raden het boek 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? Als 
‘huiswerkopdracht’ is meegegeven om ook Psalm 22 te lezen en ons af te vragen in hoeverre 
de opbouw van deze psalm lijkt op die van Habakuk. 
- Datum volgende bijeenkomsten: donderdag 6 februari 2020 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
 
Bijbels Koken: 
Een korte herinnering voor degenen die zich hebben aangemeld voor deze smakelijke 
Vormings- en Toerustingsactiviteit. 
- Datum: vrijdag 7 februari 2020 
- Tijd: 17.00 – 21.30 uur 
- Plaats: Pastorie, Farmsumerweg 1, Appingedam 
- Leiding: ds. Gerlinde van den Berg 
 

 

   
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
.De opbrengst over de maand december bedraagt € 205,30. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 19 februari in het ASWA-gebouw 
aan de Burg. Klauckelaan. 
 
Mw. Karla Leeftink geeft een natuurpresentatie over “Beleef de natuur”. 

Aanvang: 19.45 uur      
         
Leden en gasten van harte welkom 
Het bestuur van Passage     
 
 

Middengroep 
 
De Middengroep heeft deze maand haar bijeenkomst op dinsdag 25 februari. Ze komen 
bijeen in de Franse School, aanvang 14.30 uur. 
 
Spreekster deze middag is mw. Sylvia Mosterd, omgevingsmanager bij het Waterschap 
Noorderzijlvest. Zij komt vertellen over de dijkverbeteringswerken tussen de Eemshaven en 
Delfzijl. 

Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 

Het bestuur. 
 

P.C.O.B. 
 
De bijeenkomst van de P.C.O.B. is op donderdag 13 februari a.s. in Kabzeël. 
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Op de agenda staan: 

Jaarverslagen; 
De spreker deze middag is dhr. Slopsema, die zal vertellen over zijn reis naar Syrië en 
Libanon. 

 
Gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
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Activiteitengroep 
 
ZONDAGSE LUNCH: 
 
Op zondag 2 februari, na het koffiedrinken, is er weer een Zondagse Lunch in de Franse 
School. Het wordt vast weer (net als de afgelopen keren) een heel gezellige bijeenkomst, waar 
veel met elkaar wordt gepraat en gelachen. 
Kortom:  Veel gemeenteleden vinden het erg fijn om hier bij te zijn. 
 
Zoals gewoonlijk kunt u zich weer opgeven op de lijst, die achter in de kerk ligt, of per telefoon 
bij Janneke Pennink, tel. 623813. 
Per mail kan dat ook:  bij Janneke Pennink; janneke@pennink.nl; 
 of bij: Marieke de Vries, tel. 626927 ; marieke.dijkman@hotmail.com 
 
(Gluten- of lactose vrij dieet even doorgeven)   
 
Iedereen is van harte welkom !! 
 

Woef !! 
 
Woef, 
De afgelopen maand is er weer 600 kg doppen weggebracht naar de opslag. 
Dat waren er weer een partijen zakken vol doppen. 
Een hele  aanhangwagen vol. Heerlijk. 
Maar weet u, er gaat iets veranderen in het verzamelsysteem. Nee, niet dat u moet stoppen 
met sparen, zeker niet. Elke dop is nog geld waard, dus zeer welkom. 
Maar het inzamelpunt in Appingedam gaat wijzigen. 
Onze trouwe inzamelaars en verwerkers, de Fam. Perdok van de Farmsumerweg, gaan 
verhuizen. Snif, snif. 
Zij gaan tijdelijk naar Vlagtwedde. Dat betekent dat per 1 maart de doppen niet meer aan de 
Farmsumerweg kunnen worden afgeleverd. 
Maar u kunt de doppen vanaf dan kwijt in een doos in de kerk. 
Deze doos wordt geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse School. 
Regelmatig zal deze worden geleegd. 
Ook hopen wij nog een adres te vinden waar u de doppen buiten de kerk kunt inleveren. 
Daar hopen wij u zo spoedig mogelijk over te berichten. 
Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
 
Namens al mijn vriendjes,  
Woef.   
 
 
 
 
 
 
 
 
      

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Kerstmiddag 
 
(Onderstaand bericht is door een foutje niet in het kerkblad van januari gekomen. Daarom 
plaatsen we het nu nog). 
 
Op dinsdag 17 december 2019 hebben wij de jaarlijkse kerstmiddag in de Franse School 
gehouden. 
De opkomst was zéér groot. Het was een zeer geslaagde middag. 
Tijdens deze middag hebben wij een collecte gehouden voor “De Gelukssteen”, te 
Appingedam. De netto opbrengst van de collecte was € 144,60. 
 
Wij hebben op deze middag Riek Vegter en Meia Klein Kranenbarg bedankt voor hun 
jarenlange inzet. Zowel Riek als ook Meia hebben dit gedurende vele tientallen jaren gedaan. 
Waarvoor hulde en dank. 
Daarnaast zijn wij zeer verheugd, dat Anja Kampinga zich spontaan heeft aangemeld, om ons 
te komen versterken. 
 
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken, die deze middag wederom mogelijk hebben 
gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet,  
de kerstmiddagcommissie  
 
 

Openstelling Nicolaïkerk:   OPROEP !! 
 
We zijn ook dit jaar van plan om de Nicolaïkerk open te stellen voor bezichtiging vanaf begin 
mei tot en met september. Momenteel zijn er ca. 25 gastheren en -vrouwen. 
Door verloop van mensen zijn er meer mensen nodig om de openstellingsuren te vullen !! 
 
Wilt u ook meedoen?  GRAAG !! 
Kent u mensen, die ook mee willen en kunnen doen?  GRAAG !! 
 
U kunt alle informatie krijgen bij ondergetekende en bij mw. Didy de Vries, tel. 623385. 
Ook kunt u zich bij haar opgeven. Haar e-mailadres is:  dvries@home.nl 
 
Als u haar uw e-mailadres stuurt, kunt u ook vermelden: 

 hoe vaak u in de openingsperiode gastheer / gastvrouw wilt zijn; 
 welke dagen uw voorkeur hebben; 
 welke uren (tussen 11.00 en 14.00 uur of tussen 14.00 en 16.30 uur) uw voorkeur 

hebben; 
 de dagen waarop u in ieder geval niet kunt (b.v. bij vakantie, enz.); 
 andere vragen, wensen en/of ideeën. 

Niet alleen gemeenteleden doen al mee, maar ook mensen, die geïnteresseerd zijn in de 
cultuur-historische waarde van de kerk zijn van harte welkom! 
 
We rekenen op u!! En ook de vele bezoekers (in 2019 waren er meer dan 10.000!!). 
 
Namens de Openstellingscommissie, 
Jan Kolk - e-mail: jankolkappi@hotmail.com  - tel. 623313. 
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Van de Diaconie 
 

In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. mw. B. Veldman-Blokzijl,  
tel. 626791. e-mail: veldmang@hotmail.com 

 
U leest het, mw. Blokzijl heeft zich aangemeld als lid van de bloemendienst. Van harte 
welkom en veel plezier met di twerk. 

  
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. Boukje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
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 
 
 
Het Vakantiebureau: 
 
De nieuwe vakantiegids 2020 van het Vakantiebureau is uit.  Het vakantiebureau organiseert 
al weer bijna 60 jaar diaconale vakanties voor ouderen, mensen met een zwakke 
gezondheid,  een lichamelijke beperking en voor mensen voor wie het niet meer eenvoudig is 
op vakantie te gaan. 
De organisatie van al deze vakanties vindt plaats in nauwe samenwerking met de Protestantse 
Kerk in Nederland. 
De vakanties vinden o.a. plaats in Vakantiehotel Nieuw Hydepark in Doorn, Vakantiehotel 
Dennenheul in Ermelo, Vakantiehotel De Imminkhoeve in Lemele,  De Vrije Vogel in 
Elsloo,  Vakantiehotel Huize IJsselvliedt in Wezep,  Vakantiehotel De Heerenhof in Mechelen, 
Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp of de boot de Willem-Alexander. 
 
Het Vakantiebureau vraagt o.a. uw speciale aandacht voor de volgende 
arrangementen: 
*  een muziek week in Nieuw-Hydepark in Doorn van 29 februari tot 7 maart 2020 
*  een creative/culinaire week in Nieuw-Hydepark in Doorn van 15 februari tot 22 februari 2020 
*  een Paasweek in Nieuw-Hydepark  in Doorn van 11 april tot 18 april 2020 
* in Dennenheul in Ermelo zijn er o.a. nog een aantal speciale weken voor mensen met een 
    visuele beperking. 
 
Ook biedt het Vakantiebureau samen met RCN Vakantieparken weer 100 gratis vakantie 
weken aan voor gezinnen die leven op bijstandsniveau. 
 
Natuurlijk zijn er dit jaar ook weer veel VRIJWILLIG/ST/ERS nodig om deze weken te laten 
slagen. Iets voor U/JOU????? 
 
Wilt u informatie over bovenstaande,  dan kunt U contact opnemen met Greet Bulthuis tel. 
624433, zij is bezit van de vakantiegidsen of met uw wijkdiaken of contactpersoon. 
Ook op internet is informatie beschikbaar:  www. hetvakantiebureau.nl 
 
De Diaconie. 
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Op zondag 08-12-2019 is door een spontane reactie van de Nicolaïkerk gecollecteerd t.b.v. de 
slachtoffers van de aardbeving op de Molukken, Ambon. De collecte heeft een bedrag 
opgeleverd van €. 698,15. Via de bank is nog een bedrag van 
€ 85,00 binnengekomen. Totaal € 783,15. Door diverse 
activiteiten van Masohi heeft nog een bedrag van € 300,00 
opgeleverd en is op 06 januari 2020 het totale bedrag van € 
1.083,15 overgemaakt aan Berkat Ambon. Indonesië. 
Onderstaand leest u de resultaten en de blijde reactie(s) van 
het team Berkat Ambon met de vertaling. 
 
Puji Tuhan,Tim Berkat Ambon dipercayakan kembali utk Menyalurkan Bantuan Dari Yayasan 
Masohi Appingedam melalui Gereja Nicolaikerk Protestanse Gemeente Di Appingedam - 
Holland kepada Korban Gempa 6,8 Sr di Maluku. Bantuan Berupa Tikar,Paket Sembako dan 
juga kebutuhan Bayi berupa Pampers,tissue basah,susu dan biskuit serta terpal.Paket 
Sebanyak 50 bingkisan dan Terpal sebanyak 16 Buah Tim Berkat Ambon salurkan malam ini 
di Tiga Lokasi Pengungsian diantaranya di Desa Liang - Maluku Tengah,Desa Tulehu - Maluku 
Tengah,dan Desa Waai - Maluku Tengah. Tuhan Yesus Berkati 
Bpk/Ibu Sdr/Sdri Terkasih yg tergabung dalam Yayasan Masohi 
Appingedam dan Gereja Nicolaikerk Appingedam,dan juga 
kepada semua Donatur yg terlibat langsung didalamnya. 
Ucapan terimakasih juga disampaikan dari semua penerima 
Bantuan ini kepada Yayasan Masohi Appingedam dan Gereja 
Nicolaikerk Appingedam yg sdh mensupport para korban 
gempa maluku 26 September 2019. 
 
vertaling: 
Geweldige samenwerking tussen Berkat Ambon en Masohi Appingedam om deze actie in zeer 
korte tijd te kunnen realiseren. Fantastisch!!! Prijs de Heer, het Ambon Blessing Team werd 
toevertrouwd om hulp van de Masohi Appingedam Foundation via de Nicolaikerk Protestantse 
Gemeente in Appingedam - Holland te kanaliseren naar de 6,8 Srs aardbevingsslachtoffers in 
Maluku. Hulp in de vorm van matten, voedselpakketten en ook de behoeften van zuigelingen in 
de vorm van Pampers, nat weefsel, melk en koekjes en dekzeil. Pakket van 50 geschenken en 
dekzeilen maar liefst 16 stuks van het Ambon Blessing Team dat vanavond is verdeeld in drie 
evacuatielocaties, waaronder in Liang Village - Centraal Maluku, Tulehu Village - Centraal 
Maluku en Waai Village - Centraal Maluku. Heer Jezus zegene u geachte heer/mevrouw, 
geachte gelovigen, die lid zijn van de Masohi Appingedam Foundation en de Nicolaikerk 
Appingedam Church, en ook aan alle donoren die er rechtstreeks bij betrokken zijn. Van alle 
ontvangers van deze hulp zijn ook 
dankbetuigingen gedaan aan de Masohi 
Appingedam Foundation en de Nicolaikerk 
Appingedam Church die de slachtoffers van de 
aardbeving in Maluku op 26 september 2019 
hebben ondersteund. Zie voor nog meer foto's op 
Facebook >Berkat Ambon.  
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Amnesty International 
 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
Mr. Pablo Elías González Monguí 
Directeur v.d. Nationale Beschermingseenheid   Kopie aan: 
Carrera 63 # 14 – 97  Ambassade van de Republiek Colombia 
Bogotá D.C., Colombia     Zijne Exc Mr. Alvaro Andres Motta Navas 

Groot Hertoginnelaan 14  
2517 EG Den Haag 

Appingedam, 2 februari 2020 

 

Geachte meneer González, 
 
We schrijven u omdat we bezorgd zijn over de medewerkers van dhColombia. De 
medewerkers van deze organisatie ondersteunen slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. Dit doen ze door het verlenen van rechtshulp.  
Sinds augustus 2019 worden de medewerkers van dhColombia continue in de gaten 
gehouden door onbekende personen. Dit gebeurt thuis en op kantoor.  
Bovendien worden ze bespioneerd. Ook is gevoelige informatie van dhColombia gestolen. Op 
4 oktober hebben de medewerkers daarom bij uw instituut om beschermingsmaatregelen 
gevraagd. Tot op heden ontvingen ze geen reactie. 
Het werk van organisaties als dhColombia is essentieel voor het bevorderen en beschermen 
van mensenrechten in Colombia. Daarom dringen we er bij u op aan om dhColombia de 
gevraagde bescherming te bieden: een auto, twee beveiligers, en een beschermingsbarrière 
voor het hoofdkantoor.  
 
We danken u voor uw tijd en overwegingen. Vol hoop zien we uit naar uw antwoord 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam  
 
Amnesty Brief - medewerkers mensenrechtenorganisatie bedreigd 
Sinds augustus worden medewerkers van de Colombiaanse mensenrechtenorganisatie 
dhColombia thuis en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen. Een van de 
werknemers is zelfs met de dood bedreigd. 

dhColombia (dh staat voor defensores y defensoras de derechos humanos, de 
verdedigers en verdedigsters van mensenrechten)  is een organisatie die juridische hulp 
verleend aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ook behandelen ze zaken waarbij 
hoge ambtenaren van het leger en de overheid betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. 
Dat ligt zeer gevoelig. Vanwege hun werk worden medewerkers en hun familie voortdurend 
bedreigd. Slechts een medewerker krijgt van de overheid bescherming. 

In oktober vroeg de organisatie bij de autoriteiten om meer bescherming van hun 
werknemers. Ze willen twee beveiligers voor persoonlijke beveiliging, een auto en beveiliging 
van hun hoofdkantoor. Maar de overheidsinstantie die hiervoor verantwoordelijk is heeft tot op 
heden geen maatregelen getroffen. 
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I.K.E. - ontmoetingsavond 
 

               I.K.E.  APPINGEDAM  
 

Mede namens de I.K.E. commissie mag ik U weer van harte uitnodigen 
voor onze maandelijkse ontmoetingsavond. 
 
Iedereen is weer van harte welkom op: 
              Donderdag 27 februari 2020 in de Franse School. 
              Aanvang: 19.30 uur. 
M.m.v.: dhr. Piet Doorn – bijbellezing en meditatie 
               Chr. Mannenkoor “Canta Libre” uit Ten Boer, o.l.v. Mevr. Moniek Timmer 
               Organist: dhr. Jaap Weima. 
               Bingo: mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
Als U vervoer nodig hebt, kunt U contact opnemen met dhr. Henk Perdok, 
Tel. 623256 
 
Samen met U, hopen we weer op een hele mooie avond! 
 
Groetjes van Annie Blaak-Hidding.  
 

Van de Kerkrentmeesters 

 
Actie Kerkbalans: 
Op maandag 6 januari was er ter voorbereiding van de Actie Kerkbalans een gezamenlijke 
snertmaaltijd met het pastoraat, contactpersonen, kerkrentmeesters en anderen die bij de actie 
betrokken zijn.  
Het werd een gezellige en geanimeerde avond waarbij dominee Johan van den Berg een 
inspirerende inleiding hield. Inmiddels zijn de toezeggingen alweer bij u opgehaald. Mocht dit  
om een of andere reden nog niet gebeurd zijn, dan kunt u het formulier nog inleveren bij uw 
contactpersoon of in de brievenbus bij de kerk. 
De stand van Kerkbalans 2019 bedraagt per eind december €149.790.08, waarvan € 7.932,-- 
zonder toezegging is betaald en er nog € 4.512,16 euro wel is toegezegd maar nog niet is 
binnengekomen. We hopen dat dit bedrag binnenkort alsnog wordt overgemaakt.  
Alle gevers hartelijk dank voor uw hoogst noodzakelijke bijdrage.  
Hopelijk wordt er voor 2020 ook ruimhartig toegezegd. 
 
 
 

Het multifunctioneel gebruik van de Nicolaïkerk 
 
Het jaar 2019 is weer voorbij. Er is heel veel gebeurd in onze kerk.  
Naast de ongeveer 70 erediensten van onze Protestantse Gemeente, waren er 4 
uitvaartdiensten, waarvan 3 voor leden van onze Gemeente. Ook waren er 3 trouwdiensten, 
waarvan 1 voor onze eigen Gemeente. 
 
Er warden 18 concerten uitgevoerd. Daarvan werden er 7 georganiseerd door de Stichting 
Concerten Nicolaïkerk, zoals de Marktconcerten en de half-uurtjes Hinsz op een aantal 
zaterdagen in de zomermaanden en een ‘Nacht’concert. De overige concerten warden 
georganiseerd door anderen, die daarvoor de kerk huurden. 
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Voorbeelden daarvan zijn o.a. de Matthäus Passion, de Messiah, een Korendag, 2 concerten 
van Toonkunstkoor Delfzijl en  
nog een aantal andere. 
 
Wat was er nog meer te doen: 
 een vergadering van de Groninger Bodembeweging, i.v.m. de aardbevingen; 
 het Eemsmond Sportgala; 
 twee lezingen van mw. Pauline Broekema, waarvan één met muziek; 

 de uitreiking van een koninklijke onderscheiding op Koningsdag; 

 een PubQuiz; 

 het grote, drie-daagse festival ‘Terug naar het begin’, van de Stichting Oude Groninger 
Kerken; 

 de inschrijving van de Stadsloop; 

 de boekenmarkt, tijdens de Coopluydenmarkt in het centrum van Appingedam; 

 de Fivelstad wandeltocht; 

 een concert van D.S.H.O. op Damsterdag en daarna de prijsuitreiking van de praalwagens 
en de individuele groepen/personen; 

 de gezondheidsmarkt, i.v.m. het 10-jarig bestaan van het gezondheidscentrum; 

 Winterwarm Appingedam, met muziek en allerlei kraampjes in de kerk; 

 Kerstvieringen van scholen, t.w. ‘De Delta’ en ‘De Citer’. 
 
Totaal was er (naast de diensten) op 50 dagen van 2019 een activiteit te beleven in de kerk. 
Voor al deze keren was er natuurlijk ook altijd een koster nodig. Onze 3 kosters, de heren Wim 
van der Deen, Linus de Vries en Hans Grashuis hebben dit met veel enthousiasme gedaan. 
(Wel hebben we ervaren, wat de in 2018 overleden koster Harrie Wessels allemaal 
ongevraagd deed). Kosters:  Bedankt voor jullie geweldige inzet bij al deze activiteiten. 
 
Naast deze kosters waren er bij ruim 30 bijeenkomsten mensen van de catering aanwezig. 
Deze mensen verzorgden in de meeste gevallen de koffie en thee, maar ook (als dat nodig 
was) lunchpakketten, soep en andere consumpties. Deze kleine, vaste groep bestaat uit de 
dames Didy de Vries, Zwannie Dik en Gea Kolk en de heren Jan Dik en Jan Kolk, soms 
bijgestaan door de heren Bartjan Pennink en Henk Mulder. 
Ook hen willen we hartelijk danken voor hun inzet en bereidwillgheid! 
 
Openstelling: 
De kerk was van begin mei tot eind oktober open voor gezichtiging. Ruim 10.000 mensen 
hebben de kans waargenomen om een kijkje te nemen in de kerk en/of informatie te vragen bij 
onze gastheren en gastvrouwen, die tijdens de openingsuren in de kerk aanwezig waren. 
 
Er waren ca. 30 vrijwillig(st)ers beschikbaar voor de openingsuren, op 6 dagen per week, in 2 
groepjes per dag. 
Ook waren er veel rondleidingen, die eigenlijk  het hele jaar doorgingen. Deze warden 
aangevraagd door de V.V.V., scholen en andere particulieren. 
Al deze activiteiten leverden ook nog eens € 4.445,00 op. De boekenbeurs leverde ruim  
€ 1.800,00 op. 
Vooral de medewerking van Jan en Aaltje Dijkema voor de opslag van al die boeken wordt zeer 
op prijs gesteld. Bedankt daarvoor !! 
Waarschijnlijk zijn de heren Kerkrentmeesters blij met al deze inkomsten van 2019. 
 
 
 
 



 

 
- 32 - 

De verhuur van de kerk, samen met de verhuur van beamer, vleugel en podium, leverde  
totaal op:     €  18.914,00   
De catering hierbij    €  11.807,00 
      ----------------- 
   Totaal   €  30.721,00. 
 
De boekenbeurs was goed voor:  €    1.898,00 
Openstelling, rondleidingen en giften €    4.929,00  
      ----------------- 
   Totaal   €  37.548,00  (Bruto) 
 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen; kosters, cateraars, gastheren en 
-vrouwen en ook anderen, die hebben geholpen b.v. met het podium.  
 
Voor het jaar 2020 zijn er ook al weer diverse activiteiten gepland. 
Er zijn nog wel enkele wensen, die eigenlijk gerealiseerd moeten worden, zoals de definitieve 
invulling van het podium en het liturgisch centrum; het lichtplan en nog enkele kleinere 
aanpassingen. We hopen dat e.e.a. in 2020 gerealiseerd kan worden. Dat geeft dan nog weer 
meer mogelijkheden voor de verhuur van de kerk. 
 
Ik hoop ook dit jaar als beheerder van de kerk de diverse activiteiten te coördineren. 
Met vriendlijke groet, Jan Kolk. 
 

Van de Jeugd 
 
 

Jeugdagenda februari 2020 

 

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

Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 25 februari 

Meisjes groep 6: Fabianne en Denise: dinsdag 4 februari 

Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 11 februari 

Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 13 februari 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 18 

februari 
 

T-café: 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

Vrijdag 10 januari: groep 8 

Vrijdag 14 februari: Klas 1 + klas 2 

Vrijdag 28 februari klas 3 + klas 4 

Vrijdag 6 maart: groep 7 
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Factor 12+ 
Datum via de app/mail, 19.30 uur Franse School 

 

Factor Lidy en Irene 
Vrijdag 21 februari 
 

12 + tienerkerk 
Zondag 2 februari is er weer 12+ tienerkerk/ J&O dienst 

Zondag 8 maart is er weer 12+ tienerkerk 
 

U4C 
Datum via de ‘U4C Appingedam’ facebook pagina 

 

Jong &  Oud dienst 
Zondag 2 februari, 09.30 uur 
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Hartjesfestival in Appingedam 

 
Doet u mee aan het Hartjesfestival op 14 februari in Appingedam? 
Op Valentijnsdag kunnen mensen op een centrale plek in Appingedam een hartje ophalen voor 
iemand die ze graag een hart onder de riem willen steken of gewoon een beetje aandacht 
geven. Maar ook een hartje voor zichzelf. 
 
De hartjes gaan we tussen 14 januari en 14 februari haken, knutselen, breien of kleien. 
Iedereen kan meedoen om een hartje te maken, met de vereniging, de kerk, school of gewoon 
thuis op de bank. 
 
Waarom hartjes uitdelen? Dat doen we zomaar omdat we voor niets wat liefde en aandacht 
willen geven aan elkaar. 
 
Heeft u al zin om creatief bezig te zijn? Maak dan zelf of met elkaar een hartje en breng ze voor 
14 februari naar het ASWA-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16 in Appingedam.    
Zodat we samen een hartje kunnen plukken. 
 
Voor meer informatie mail naar: info@aswa-welzijn of bel 0596 623315. 
 
 

    
   

 Wij zijn Dorcas Appingedam 
Wat is Dorcas? 
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die samen met ruim 10.000 
vrijwilligers in actie komt voor de allerarmsten in de wereld. Een grote bron van inkomsten voor 
Dorcas zijn de Dorcas-kringloopwinkels, die volledig gerund worden door vrijwilligers. Door 
heel Nederland bestaan op dit moment ongeveer veertig kringloopwinkels en nu ook in 
Appingedam. 
 
Wij zijn Dorcas.  
Wij geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtig potentieel in ieder mens. We 
zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. We 
weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Wij verbinden mensen in 
Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat 
maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. 
 
Oproep/Wat hebben we nodig? 
Voor onze nieuwe kringloopwinkel in Appingedam zijn we op zoek naar goede bruikbare 
spullen, boeken, speelgoed en kleding. We denken aan (kleine) meubelen, kastjes, 
bankstellen maar ook elektra wat goed werkt en netjes is. Dus ruimt u straks de kasten 
(kleding) op of heeft u bruikbare goede spullen, breng ze naar onze Dorcas kringloopwinkel. 
Zodat u spullen een tweede leven krijgen.  
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Waar vindt u ons? 
De nieuwe winkel is aan de Energieweg 5 in Appingedam, naast de locatie van Hergebruik 
Plus. De openingstijden, ook om spullen te brengen, zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur. U kunt ook altijd bellen om te overleggen of goederen bij u op gehaald 
kunnen worden. (0596 820997). Bezoek een Dorcas winkel: dit is een echte win-win. Als u 
iets koopt, helpt u niet alleen de allerarmsten maar houdt u er wellicht zelf ook nog een leuke 
vintage stoel of een leuke jurk aan over. De winkel is open vanaf 8 januari 2020, maar de 
officiële opening zal ergens zijn in april 2020. 
 
Voor meer info: www.dorcas.nl of www.dorcas.nl/winkels/appingedam  
 
Tot ziens bij Dorcas Appingedam,  
Namens het bestuur, Bert Bos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorcas.nl/
http://www.dorcas.nl/winkels/appingedam
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Open College TVG-Groningen, 

start  

9 maart 2020 
 

 

9 Maart start het Open College van 4 avonden over Leven en 
theologie van Dietrich Bonhoeffer. Docent Bert L. van der Woude 
(Predikant PG Winschoten en cursusleider TVG). 
 

       Inhoud van de cursus 
 

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden 
dat er een einde kwam aan het leven 
van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). 
Toen in maart 1943 een aanslag op het 
leven van Hitler mislukte werd 
Bonhoeffer samen met Hans von 
Dohnanyi op 5 april gearresteerd. Na 
twee jaar gevangenschap en nauwelijks 
één maand vóór de capitulatie van 
Duitsland werd Bonhoeffer in het 
concentratiekamp Flossenbürg 
opgehangen.  

Zijn brieven uit de gevangenis maken nog 
steeds diepe indruk.  
Het gedicht ‘door goede machten trouw en stil omgeven’ (Lied 511 in het nieuwe Liedboek) 
stuurde Bonhoeffer mee in de voorlaatste brief aan zijn ouders.  
In deze colleges volgen we zijn leven op de diverse plaatsen waar hij gestudeerd en gewerkt 
heeft en maken kennis met de belangrijkste thema’s uit zijn theologie. Veel van wat Bonhoeffer 
schreef wordt nu pas begrepen en heeft een hoge mate van actualiteit. Tijdens de colleges 
bekijken we (bewegende) beelden en lezen we een aantal kernteksten om het nadenken over 
het werk van deze bijzondere man op gang te brengen.  
Data:  9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april   
Aanvang: 19.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen.  
Kosten: € 40,- , (echt)paren betalen € 60,- 
Opgave via het inschrijfformulier op de website: https://www.tvg-groningen.nl 
of via emailadres: administratie@tvg-groningen.nl 
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Het Pastoraal Diaconaal Centrum 
de Herberg wil als verlengstuk van 
de plaatselijke kerkelijke 
gemeente een tijdelijk huis en 
geestelijke begeleiding bieden 
aan individuele gemeenteleden 
die, om wat voor reden dan ook, 
even afstand willen nemen van 

hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.  
Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: 
-Een christelijke leefgemeenschap 
-Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders 
-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 
-Advies m.b.t. nazorg 
-Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente   
 
In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig 
hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door zo’n 
200 vrijwilligers en een kleine staf van professionals. U kunt meer informatie vinden op 
www.pdcdeherberg.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  Marja Korevaar 
 
PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM de Herberg 
Pietersbergseweg 19 | 6862 BT Oosterbeek 
026-3342225 | mjkorevaar@pdcdeherberg.nl  www.pdcdeherberg.nl 
 
 
Gastvrouw of stafvervanger: 
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een 
paar weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen dat ze na een verblijf sterker, maar vooral 
ook met nieuw perspectief, naar huis gaan.  
Gea is één keer per veertien dagen gastvrouw. Ze vertelt dat ze na haar dienst altijd 
verwonderd en dankbaar naar huis rijdt. Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luisteren, 
liefdevolle aandacht geven, met iemand bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar ook iets 
praktisch oplossen. Het is een mooie taak in een stukje van Gods Koninkrijk.  
 
Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een 
gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse?  
Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere 
vacatures) www.pdcdeherberg.nl.  
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