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27e Jaargang, nr. 6         februari 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 4 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. 
 

 Ook op maandag 4 februari kunt u de antwoordenveloppen van de actie Kerkbalans 

inleveren in de Franse School. 
De tijden zijn: van 14.00 – 17.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur. 

 Neemt u uw looplijstjes ook mee met daarop evt. opmerkingen?  
 
 

 Ìn dit kerkblad wordt op verschillende plaatsen om vrijwillig(st)ers gevraagd. Doet u ook 
eens mee? 
Het geeft vaak veel voldoening om eens iets anders te doen en ook vaak veel gezelligheid. 
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Meditatie 
 
 

Psalm 4:  Ik kan gaan slapen zonder zorgen.  
 
Iedereen kent het liedje uit zijn of haar kindertijd: Ik ga slapen, ik ben moe. 
Ja, wij moeten slapen, want wij worden moe. 
Wij houden het niet vol om steeds maar “doende” te zijn. Na de inspanning volgt de 
ontspanning. Veel sportclubs heten dan ook: ONI, ontspanning na inspanning. 
De boog kan niet altijd gespannen zijn. 
 
Balzac, de grote Franse schrijver, bleef ’s nachts doorschrijven. Ook de maaltijden sloeg hij 
dikwijls over. Totdat zijn schrijfwoede omsloeg in een totale uitputting. 
Hij kon op het einde zijn pen niet eens meer vasthouden. 
Wie de slaap probeert te verjagen, richt zichzelf te gronde. Wij moeten slapen, want wij zijn 
mensen, schepselen. Wij zijn niet als God de Vader, Die altijd werkt. 
Tot nu toe. 
 
Maar de vraag komt dan boven: kunnen wij ook slapen? 
Er zijn heel wat mensen die slecht slapen. Slapeloze nachten hebben is een crime. 
In een tijd van hevige onrust, waarin geschreven wordt over neurosen en neurotiserende 
factoren in de samenleving, worden heel wat slaapmiddelen gebruikt. 
Om de slapeloosheid tegen te gaan. Goed kunnen slapen is heel belangrijk. 
Want wie niet slaapt of slecht slaapt, is de volgende morgen niet veel waard. 
 
Kunnen wij slapen? Ja, ik kan gaan slapen zonder zorgen. 
Die zijn er morgen wel weer. 
Van Socrates wordt verteld, dat hij in de gevangenis rustig had geslapen voordat hij de gifbeker 
moest drinken. 
Dat getuigde van een grootheid van karakter en bijzondere moed. 
Maar in Psalm 4 wordt een andere reden genoemd waarom wij kunnen slapen. 
God is er! 
Terwijl ik slaap, houdt Hij de wacht. (9)  Hij is de God die sluimert noch slaapt.(Ps. 121) 
Aan Zijn trouw mag ik mij overgeven. 
Aan Hem kan ik mijzelf en al het mijne toevertrouwen. 
Om de rust van de slaap te kunnen genieten, moet ons hart rusten in God. 
Wij moeten slapen, omdat wij schepselen zijn. 
Wij kunnen slapen, omdat wij gered zijn, omdat wij weten, van wie wij zijn, in dagen en 
nachten. 
 
HP 
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Agenda voor de maand  februari 
 
 
  4 febr. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 

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

 
11 febr. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
   
12 febr. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School 
 
20 febr.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: mw. H. van Harten, conservator Fraeylemaborg 
 
18 febr. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
 
21 febr. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
26 febr.  14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: ds. J. van den Berg, over Palestijnse Christenen 
  20.00 uur, Kindernevendienstvergadering, Franse School 
  
 
 
 
 
 
  2 mrt. 16.00 uur, Wijkmiddag voor de Wijken 6 en 7 in de Franse School 
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Rondom de diensten 
 
 
Zondag 3 febr.: Vierde zondag na Epifanie 

 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  877 
    
   collecten: - Diaconie (KerkinActie) 
     - Kerk 
 

   kleur: groen 
   

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

 
 

16.00 uur, Dienst voor het jonge kind 
 

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

Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn 
oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld 
te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor 
hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen. Zodat ze voorbereid zijn op nieuwe 
overstromingen. 
Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, 
omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de 
overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is 
dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de 
rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in 
veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers 
van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of 
aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen 
beperken. Helpt u mee bij dit belangrijke werk? Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie 
partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale 
projecten.  
 
 
Zondag  10 febr.:  Vijfde zondag na Epifanie 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg School-kerkdienst, m.m.v. cbs. ‘De Triangel’  

    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  877 
    
   collecten: - I.K.E.  
     - Kerk 
 

   kleur: groen 
 
 
 15.30 uur, Woorddienst in de Paasweide 
   ds. L. Hellinga   
 
Toelichting bij de collecten:  De eerste collecte is voor het werk van de I.K.E. 
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Zondag 17 febr.: Septuagesima  

           9.30 uur: mw. ds. R. Meihuizen, Kantens 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  877 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 

   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. noodhulp Ethiopië 

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en 
langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. 
De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we 
boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor 
extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te 
voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar 
voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven. 
 
 
Zondag 24 febr.: Sexagesima   

 9.30 uur, ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven, Garrelsweer 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  877 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
 15.30 uur, Woorddienst in Damsterheerd 
   ds. L. Hellinga 
 
  
Toelichting bij de collecten:   Armenië (mensenkinderen) 

In Armenië hebben arme gezinnen met een gehandicapt kind het extra moeilijk. De ouders, die vaak 
geen (vast) werk hebben, moeten niet alleen zorgen voor eten en kleding, maar ook voor luiers, 
fysiotherapie, rolstoelen en verzorgingsartikelen. Sommige gezinnen kunnen geen van deze 
bijkomende dingen betalen, en hun inkomen is vaak niet eens genoeg om eten van te kopen. 
Gayane Grigoryan bijvoorbeeld woont met haar man en drie kinderen na de aardbeving van 1988 nog 
steeds in een containerwoning. Haar man heeft geen werk, en met het geld dat hij af en toe verdient 
moeten ook schulden worden afgelost. Ze ontvangen een kleine toelage voor de gehandicapte 
Susanna (12), die het Rett syndroom heeft, een hersenaandoening waardoor het hoofd in het eerste 
jaar na de geboorte minder snel groeit. Er volgt stilstand in de ontwikkeling en daarna achteruitgang. 
Praten en lopen verleren deze kinderen weer, en therapie heeft geen zin meer. Susanna kan alleen 
door huilen aangeven dat er iets is. 
Gayane wil heel graag zelf voor haar dochter blijven zorgen, maar ze wil dat zo graag met betere 
middelen kunnen doen, zoals driemaal per dag een schone luier. Nu moet ze die lenen bij de apotheek, 
en om kosten te besparen gebruikt ze er maar één per dag. 
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Met dit project willen we graag tientallen gezinnen zoals dat van Gayane gaan helpen door hen een 
voorraad luiers te geven voor een half jaar (3 stuks per dag), 2 sets beddengoed voor het kind, en 
verzorgingsartikelen als zeep, tandpasta, haarborstel, waspoeder, shampoo etc. 
 

Bij de diensten 
 
Op zondag 3 februari is er om 16.00 uur een ‘Dienst voor het jonge kind’. We hopen, dat er weer veel 
kinderen komen. 
In de vorige kerkbladen is er uitgebreid over geschreven. 
De dienst van 10 februari is een IKE Schooldienst in samenwerking met Christelijke Basisschool ‘De 
Triangel’. In deze School en Kerk-dienst staat Johannes 6 :1 - 13 centraal: op wonderbaarlijke wijze 

geeft Jezus meer dan vijfduizend mensen te eten van de vijf broden en twee vissen die door een jongen 
zijn meegebracht. In de weken voorafgaand aan de dienst oefenen de kinderen op school al wat 
liederen en verzamelen ze ook gebedspunten voor de voorbeden. Een van de thema’s in de 
voorbereidingsweken op school is: “Kan ik jou helpen?” Daar komt zeker iets van terug in de dienst. 
We hopen in de dienst niet alleen de kinderen, ouders en leerkrachten van De Triangel te mogen 
verwelkomen, maar natuurlijk ook die van De Citer. Iedereen die zich nog jong van hart voelt en/of 
denkt dat hij of zij altijd nog weer iets kan leren met en van andere geloofsgenoten, is van harte welkom! 
Ds. L. Hellinga zal voorgaan in Woorddiensten in De Paasweide en Damsterheerd, op 10 en 17 
februari. Deze diensten beginnen om 15.30 uur. 

 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  3 febr. Janet Ploegh  
 
10 febr. Jolanda Korblet en Maaike  
 
17 febr. Anita de Boer  
 
24 febr. ???  

 
 
 
 

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

 
Lied 877 
 

 
         
 
  2. Ja, ik ben het beeld van de gezalfde, 
 liefde, lichaam, onze weg. 
 Prijs haar oproep aan de wereld: 
 leef oprecht. 
 
 
  3. Ja, ik ben het beeld van de herschepper, 
 wind die kalm en krachtig leidt. 
 Prijs de Geest die stuwt en meetrekt: 
 zij bevrijdt. 

 
 
 
    
. 
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Opbrengst collecten 
 
 
23 dec. Diaconie        €  203,30 
  Kerk         €  156,85 
  
24 dec. Kerstnachtdienst (voor Roemenië)    € 1270,83  
 
25 dec. Diaconie        €  331,00 
  Kerk         €  200,25 
    
30 dec. Diaconie        €  312,27 
  Kerk         €  219,34 
 
  6 jan. Diaconie        €  267,85 
  Kerk         €  192,30 
 
13 jan. Diaconie        €  231,15 
  Kerk         €  189,22 
 
Collecte Kerstmiddag (18 dec.) voor Armenië  €  140,50 
     
Collecte IKE-avond op Kerstavond (20 dec,):   €  132,15 
 
Collecten    Gourmetten (26 dec.) en 
    Zondagse Lunch (6 januari)    €  174,57 
 
De opbrengst van de collectes in de kerstnachtdiensten waren bestemd voor het : Familyhouse 
Cornelia in Roemenië. Het is een tehuis waar kinderen opgevangen worden die geen thuis meer 
hebben.  
Er is in beide kerken voor dit doel gecollecteerd met als opbrengst  totaal € 1270,83.  

Hartelijk dank voor dit mooie bedrag. 
Commissie Kerstnachtdiensten 

 
 
Van de diaconie: 
 
De opbrengst van de actie Missionair Aandeel, waarvoor in mei 2018, de acceptgiro’s zijn verspreid, is 
€. 2.500,--. 
Hiervan is, zoals in de toelichting bij de acceptgiro vermeld stond: 
€. 1.250,-- overgeboekt naar de Stichting Mensenkinderen, https://www.mensenkinderen.nl/ 
   t.b.v. actie Mijn Kind - Sponsoring. 
€. 1.250,-- overgeboekt naar Kerk in Actie, t.b.v. Noodhulp Syrië via ACT Alliance 
 
In de maand december heeft de diaconie, via de bank, €. 150,-- als extra giften ontvangen, o.a. voor de 
bloemendienst. 
 
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw giften.    
         
 
 
  
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    

 
 

         

https://www.mensenkinderen.nl/
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) 
 
10 febr.    10.00 uur,  mw. drs. G.F. Huis 
 
24 febr.    10.00 uur,  Past.w. mw. S. van der Laan      
          
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
24 febr.  11.00 uur,  dhr. H. de Groot 

 
 

 

 
 
 
 
 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

     

10 febr.  Ds. L. Hellinga  24 februari Ds. Hellinga 

     

3 maart Ds. I. Wolters 
Avondmaal 

 10  maart  Ds. I. Wolters 
Avondmaal 

14 april Dienst    

   5 mei Mevr. H.Doekes 

   26 mei Ds. Hellinga 

2 juni Mw. H. Doekes    

   14 juli Ds. Hellinga 

   18 augustus Ds. Hellinga 

15 september Ds. J van den Berg 
Avondmaal 
 

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

   13 oktober Ds. Hellinga 

   17 november Ds. Hellinga 

?? november  ??  1 december   Mw. J. Baron of A.Kloosterhof 
 

 
 
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). 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EJZfI9kT&id=31906EC60BD12E9F0B3F48109B60ED6091616156&thid=OIP.EJZfI9kTm477i6k44ll4FQDeEs&q=illustraties+kerken&simid=608005665407240479&selectedIndex=1&qpvt=illustraties+kerken
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
  
 Op zoek naar nieuwe AMBTSDRAGERS  
 
 
De kerkenraad van Appingedam is op zoek naar nieuwe Ouderlingen en Diakenen. 

Dit jaar nemen wij afscheid van een aantal ambtsdragers en we willen graag dat ze opgevolgd worden 
door enthousiaste gemeenteleden die in de wijk hun werk delen met gemeenteleden.  
Wie voelt zich geroepen? We horen graag van u.  Het is belangrijk en goed om samen het werk van 
de kerk te versterken.  Kortom: meld u aan!  
Of denkt u aan iemand, u kunt het doorgeven aan onderstaand adres. Wij horen graag van u vóór 12 
maart. 
U kunt dat doen door het strookje onderaan deze bladzijde in te vullen en op te sturen naar de scriba 
van de kerkenraad: R. van der Ploeg – Weth. Huismanlaan 5 – 9902 LN  Appingedam. U mag het 

strookje ook in de collectezak doen of afgeven aan een ouderling, diaken of contactpersoon. 
 
Hartelijk dank voor uw reactie. 
De kerkenraad 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++    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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       PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
      

   GEMEENTEVERGADERING 
 
 
 
 

Gemeente, 
 
De Kerkenraad nodigt U van harte uit tot het bijwonen van de  
 
 

GEMEENTEVERGADERING 

 
 
op dinsdag 26 maart 2019 in de Franse School. 
 
 
We beginnen de avond om 20.00 uur natuurlijk met koffie / thee, met ongetwijfeld iets lekkers erbij. 
 
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan zal de vergadering openen. 
 
Mededelingen 
 
Verslag van de Gemeentevergaderingen van 20 maart 2018 en 3 april 2018 (zie elders in dit Kerkblad) 

 
Het onderwerp van deze avond is: 
 
Groene Nicolaïkerk! Hoe doe je dat? 
 
Dit wordt verzorgd door de Werkgroep “Groene Nicolaïkerk” 
 
Het belooft een interessante avond te worden. 
 
Mogen wij u en jou van harte uitnodigen deze avond mee te maken? 

 
 
 
Namens de Kerkenraad, 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba 
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  PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
  GEMEENTEVERGADERING  (EXTRA) 
 
 
 
VERSLAG 
van de extra Gemeentevergadering van dinsdag 3  april 2018, gehouden in de Nicolaïkerk  

om 19.30 uur. 
 

 
Adri Perdok heet, als voorzitter van de kerkenraad, allen hartelijk welkom in deze extra 
gemeentevergadering.  Speciaal welkom is er natuurlijk in de eerste plaats voor ds. Gerlinde van den 
Berg-de Haan en voor ds. Johan van den Berg, maar ook voor Ds. Wolters, onze consulent.  
Ds. Ineke Wolters van Tjamsweer opent daarna de vergadering met het lezen van Marcus    16 : 9 -15. 
Na een korte meditatie gaat ze voor in gebed. Ds. Wolters maakt van de gelegenheid gebruik om te 
bedanken voor de vele kaarten, mails, telefoontjes die ze vanuit onze gemeente ontving tijdens haar 
ziekte. Het was hartverwarmend, aldus ds. Wolters. 
Adri Perdok memoreert dat de beroepingscommissie na de gemeentevergadering van 16 oktober 2017 
voortvarend en zorgvuldig aan de slag is gegaan om te zoeken naar een geschikte predikant voor onze 
gemeente. Vanavond zullen we daarom kennis maken met:  ds. Gerlinde van den Berg-de Haan uit 
Schoonrewoerd en ds. Johan van den Berg uit Leerdam, als gezin wonen ze in Schoonrewoerd. De 
beroepingscommissie was het er unaniem over eens dat deze dominees heel goed passen in het 
profiel, dat wij, als gemeente, op 16 oktober 2017 hebben besproken en goedgekeurd  
Op 19 maart heeft de kerkenraad unaniem ingestemd met het beroepbaar stellen van deze beide 
predikanten. De kerkenraad onderstreepte de instemming met een lang applaus! 
Op 20 maart zijn in de gemeentevergadering de namen bekend gemaakt en nu, vanavond, mag u 
stemmen of u vindt dat wij verder mogen gaan met de procedure tot het beroepen van ds. Gerlinde van 
den Berg en ds. Johan van den Berg.  
De voorzitter van de beroepingscommissie, Roelof Hadders, geeft een overzicht van de 
werkzaamheden die de beroepingscommissie verricht heeft. Dit allemaal met belangrijke bijstand van 
onze consulent ds. Ineke Wolters. Roelof Hadders bedankt de leden van de beroepingscommissie voor 
hun inzet. Een commissie die representatief was voor onze gemeente. Na het plaatsen van een 
advertentie in “Woord en Weg” kwamen 12 sollicitaties bij de commissie binnen. Het is tegenwoordig zo 
gemakkelijk om de predikanten gewoon vanuit je stoel thuis te beluisteren.                                                                                                     
Maar er zijn ook hoorcommissies op pad gegaan. Uiteindelijk was de commissie eensgezind van 
oordeel dat ds. Gerlinde van den Berg-de Haan uit Schoonrewoerd en ds. Johan van den Berg uit 
Leerdam aan de gemeente voorgesteld zouden worden om te beroepen voor onze gemeente. De 
commissie heeft een paar keer gesproken met beide predikanten, er was direct een klik. Het eerste 
gesprek duurde 2,5 uur! Ook vanuit de opgegeven referentieadressen hoorde de commissie goede 
woorden: betrokken predikanten, goede pastores. En daarom durfde de beroepingscommissie deze 
predikanten aan de kerkenraad en daarna aan u, als gemeente, in vol vertrouwen voor te stellen, aldus 
Roelof Hadders. 
Na dit duidelijke verhaal krijgt ds. Gerlinde van den Berg-de Haan de gelegenheid om zich aan ons voor 
te stellen. Op 10-jarige leeftijd wilde ze al predikant worden, maar ze moest toen nog even 
wachten…Ze ging uiteindelijk studeren in Kampen en daar kwam ze Johan tegen en dat klikte direct 
bijzonder goed, aldus Gerlinde. Enkele jaren geleden kreeg zij een hartstilstand en de gevolgen 
daarvan zijn nog enigszins merkbaar, maar ze volgt daarvoor therapieën die goed aanslaan.  
Daarna krijgt ds. Johan van den Berg de gelegenheid zich voor te stellen: “Moi”, is zijn eerste woord aan 
de gemeente. En als Groningers weten we wat dat in dit geval betekent: Goedenavond gemeente! Ds. 
Johan heeft Arabisch gestudeerd, maar hij kwam hierdoor ook in aanraking met de Arabische wereld in 
Egypte en de daar heersende corruptie was niets voor hem. Hij ging snel terug naar Nederland en ging 
toen in Kampen theologie studeren. Daar kwam hij Gerlinde tegen, en u weet het al, dat klikte meteen 
bijzonder goed… Ds. Johan is bestuurslid van de Stichting Kairos-Sabeel Nederland. De stichting is de 
stem van Palestijnse christenen voor gerechtigheid, vrede en verzoening in Palestina en Israël.  
Waarom gekozen voor Appingedam? Diverse familieleden wonen in het noorden van het land, ze 
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wilden graag weer naar noord Nederland, én ze wilden graag samenwerken in één gemeente. 
Appingedam kwam daarom ook direct in beeld toen ze de advertentie lazen.  
Gevraagd wordt aan de predikanten hoe zij staan tegenover de samenwerking met de andere Damster 
kerken en de Moskee.  Dat lijkt hun heel mooi en goed.  Samenwerken in Schoonrewoerd is een beetje 
moeilijk, maar er is een begin gemaakt. Ze kijken ernaar uit om samen in één gemeente te werken, heel 
graag zelfs! Ook wordt de vraag gesteld hoe zij de 67%/33% zullen gaan regelen. Dit moet nog 
bekeken en geregeld worden, maar daar zullen ze best uitkomen. Ze willen ook graag mee doen aan 
allerlei activiteiten in Appingedam, de kerk plaatsen midden in de samenleving. En als het gevraagd 
zou worden, gaat ds. Johan op de markt staan met zijn accordeon om te spelen, een hobby van hem. 
Kunt u Gronings verstaan, wordt gevraagd. Nou, dat zal best gaan, volgens, in ieder geval ds. Johan. 
En eventueel praat ik in het Saksisch met u, dan begrijpen we elkaar ook wel. Kinderen aan het 
Avondmaal, helemaal mee eens. Ook hun eigen kinderen nemen ze mee aan het Avondmaal. Hun drie 
kinderen, ze waren nog niet genoemd, maar er gelukkig wel zijn: Dieke van 13, Laurens van 10 en 
Maritza van 6. Er volgt nog een advies vanuit de gemeente: maak gebruik van de Cantorij! Dat zal zeker 
gebeuren, dat beloven de predikanten. Nog wat andere vragen worden door beide predikanten 
beantwoord.  
Daarna worden de dominees door Janneke Pennink begeleidt naar de Franse School.  
Adri Perdok legt vervolgens de stemprocedure uit waarna we schriftelijk gaan stemmen 
De uitslag: er zijn 212 stemmen uitgebracht, 205 stemmen zijn voor het beroepen van        Ds. Johan 
van den Berg en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, vijf zijn tegen en er zijn twee blanco stemmen. Ds. 
Gerlinde en ds. Johan wordt gevraagd weer binnen te komen, de gemeente gaat staan en geeft ze een 
oorverdovend langdurig applaus!  
Adri overhandigt namens de PGA aan Gerlinde een bloemetje en Johan krijgt een inburgeringspakket, 
een buusdouk, een schuddeldouk, een plattegrond, een winkelwagenmuntje, het boek je “In en om de 
Nicolaïkerk”, geschreven door ons gemeentelid Jan Dijkema, en nog wat andere spullen om mee te 
nemen naar Schoonrewoerd.  
De beide predikanten danken voor het in hun gestelde vertrouwen, danken voor het applaus. U 
applaudisseert voor ons, maar wij hebben niks gedaan, ú hebt het gedaan, aldus ds. Johan.  
En met het volmondig “Ja” van de gemeente zal de beroepingsprocedure in gang gezet worden.  
Wij eindigen de bijeenkomst door met elkaar de mooie woorden te zingen van Lied 423 alle verzen, 
onder orgelbegeleiding van Vincent Hensen.  Diverse mensen worden nog bedankt: Als eerste de 
beroepingscommissie voor het voortreffelijke werk wat ze hebben verricht dit winterseizoen, de 
catering, het stembureau, de koster, beamer. Verder worden alle aanwezige bedankt voor hun komst 
naar deze belangrijke Gemeentevergadering. 
Er is dan gelegenheid om, onder het nuttigen van een drankje, nog even informeel met elkaar en met de 
beide dominees te spreken. Daar wordt dan ook door velen gebruik van gemaakt. 
 
Mevr. A. L. Perdok-Kamp, voorzitter  R. van der Ploeg, scriba 

 
 
 
 
Reactie van de PGA op de Nashville-verklaring  
Er was begin januari veel ophef over de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, 
ondertekend door ruim 200 behoudende protestantse predikanten en theologen. In deze verklaring 
wordt een negatief oordeel uitgesproken over alle relaties die anders zijn dan het levenslange huwelijk 
tussen één man en één vrouw. Samen met de landelijke Protestantse Kerk wijst de Protestantse 
Gemeente Appingedam deze verklaring af, omdat ze “theologisch eenzijdig en gesloten, en pastoraal 
onverantwoord” is. Dat is niet de manier waarop wij in de Kerk van Christus het gesprek willen aangaan 
over gender, seksualiteit en zegen. 
De volledige reactie van ds. René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland is te lezen op de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl. 
In ons geloof gaat de liefde van God voorop, liefde die zich onvoorwaardelijk uitstrekt naar ieder 
mensenkind, ongeacht geaardheid of relatievorm. 
Om dat te onderstrepen hebben we in de Jong en Oud-dienst op 13 januari het volgende lied van Sytze 
de Vries gezongen, op de wijs ‘Blaewern’ van William Rowlands: 
 

http://www.protestantsekerk.nl/
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"Ongestraft mag liefde bloeien" 

 
    Ongestraft mag liefde bloeien, 
    vrijuit zoeken naar de zon. 
    Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
    laat haar stromen als een bron! 
    Laat de liefde maar gebeuren 
    als een wonder van het licht, 
    als een regenboog vol kleuren 
    door de hemel zelf gesticht. 
 

Niemand houdt de liefde tegen,  
waar zij langs de straten gaat. 

    Wie met liefde is gezegend, 
    koestert wie om liefde gaat. 
    God verhoede dat er iemand 
    in de liefde wordt gekrenkt. 
    Ware liefde oordeelt niemand, 
    maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
    Liefde vraagt ons om ontferming 
    tegen wie haar vlammen dooft. 
    Wie haar rechten wil beschermen 
    vindt in liefde zelf geloof. 
    Wie voor liefde is geschapen 
    vreest ook niet bij tegenwind. 
    Liefde is het hemels wapen 
    dat de angsten overwint. 
 
    Leg de liefde niet aan banden, 
    gun haar gang de vrije loop. 
    Geef haar bloemen nooit uit handen, 
    want haar vrucht is onze hoop! 
    Ongestraft mag liefde bloeien, 
    vrijuit zoeken naar de zon. 
    liefdes loop verdraagt geen boeien, 
    laat haar stromen als een bron! 
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Uit het Pastoraat 
 
Wijkmiddag voor de wijken 7 & 8 van de Prot. gem. Appingedam 

 
Beste mensen, 
 
Op zaterdag 2 maart 2019 hopen we u om 16:00 (vier uur) te mogen begroeten voor een gezellige 
wijkbijeenkomst in de Franse school, Wijkstraat 30 te Appingedam.  
Er komt iemand van de paardenmelkerij ‘De Lage Wierde’ uit Wirdum een lezing houden over het 
bedrijf.  
We sluiten de middag rond 18:30 uur af na een gezamenlijke maaltijd van erwtensoep en roggebrood.  
 
Wij verzoeken u vriendelijk om telefonisch of via de mail – u vindt telefoonnummers en mailadressen 
hieronder – kenbaar te maken of u van de uitnodiging gebruikt zult maken. Wij hopen dat natuurlijk van 
harte. Tevens weten we dan op hoeveel personen we moeten rekenen in verband met de maaltijd en 
kunt u aangeven of u van vervoer gebruik wenst te maken..  
We hopen op een gezellige middag en zien naar uw aanwezigheid uit.  
 
Wellicht wilt u opgehaald of thuisgebracht worden, ook dat kunt u aangeven.   
 
 
Namens de wijkteams, Jetty Blok en Annette Gardenier 
 

 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem uitgekozen 
lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, Opwekking en alle andere 
bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook samen 
zingen. 
Op 6 januari heeft dhr. Bartjan Pennink over zijn Persoonlijk Lied verteld.  
 
Op dit moment zijn er geen nieuwe aanmeldingen. We zullen on ser over beraden of en hoe we 
verdergaan. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u dan aan 
bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hensenv@gmail.com
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Zingen naar de Zondag 
 
Op zaterdagavond 9 februari a.s. is er weer een  ‘Zingen naar de Zondag’. 
Deze keer in de Nicolaïkerk,  aanvang 19.00 uur. 
 
Er is medewerking van het bekende mannenkoor ‘Crescendo’ uit Winschoten,   
o.l.v. dirigent dhr. Klaas Withaar en pianist dhr. Bert van Cimmenaede. 
Het koor bestaat uit ongeveer 45 leden. 
We mogen luisteren naar de liederen van dit mooie koor en zelf ook zingen, o.a. de bekende liederen 
die we zelf mochten opgeven. De begeleiding op het orgel zal gedaan worden door dhr. Wim Bos uit 
Leens 
Er zal een keuze gemaakt worden uit de bestaande lijst met verzoekliederen. 
De algehele leiding van deze avond  heeft ds. Gerlinde van den Berg, predikant van de Protestantse 
Gemeente  Appingedam. 
 
Allen van harte welkom deze avond, na afloop is er gezamenlijk koffie drinken. 
 
De commissie: Zingen naar de Zondag 

 

 
 
 
 
 

Vorming en Toerusting 
  
Wat gaat komen: 

 
Op zondag 3 februari 2019 om 19.00 uur is in de Franse School  een ontmoeting  rond de vertoning 
van de film 
Les Cowboys .  Zie blz 9 van het V en T boekje. 
De leiding is in handen van Ds J. van den Berg en U kunt zich nog steeds opgeven bij 
Erik Ritzema per mail hbritzema@hetnet.nl of op telefoonnummer 622092. 
Doe dit zo snel mogelijk, dan weten we waar we op moeten rekenen met o.a. koffie en koek. 
  
  
De bierproeverij en de regel van Benedictus  op dinsdag 5 februari 2019 in de Franse School van 
blz 10 van het aanbod kringwerk 2019 / V en T kan helaas niet doorgaan. 

 
Bij het maken van dit bericht waren er nog geen opgaves hiervoor binnen en de voorbereidingen nemen 
tenslotte tijd. 

 
 

https://pixabay.com/nl/vogels-gierzwaluwen-het-zingen-2672101/
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Avondmaalsliturgie 
 
 
Uit een aantal reacties heb ik gemerkt dat de avondmaalsliturgie die wij in september en december 
hebben gevolgd wat minder bekend is bij onze gemeente. Daarom hier in het kort wat 
achtergrondinformatie. 
 
In grote lijnen beschouwd bestaan er twee vormen van avondmaalsliturgie binnen de Protestantse 
Kerk:  
  

A. het klassieke protestantse avondmaalsformulier, met een nodiging, uitleg/onderwijzing, Jezus’ 
inzettingswoorden, zegening van brood en wijn, gebeden (afgesloten met het Onze Vader), 
gemeenschap van brood en wijn, en dankgebed. 

B. de oecumenische liturgie, met nodiging, inzameling van de gaven, voorbeden, het tafelgebed  
(met daarin opgenomen: groet, Sanctus en Benedictus, Jezus’ inzettingswoorden, Maranatha, 
en het Onze Vader), vredegroet, Agnus Dei, gemeenschap van brood en wijn, en dankgebed. 

 
 
De grote lijn in beide vormen is dezelfde, maar er zijn twee opvallende verschilpunten. In de eerste 
vorm vind je de typisch protestantse (calvinistische) ‘onderwijzing’, waarbij vooral de voorganger aan 
het woord is: aan de gemeente wordt uitgelegd wat we aan het doen zijn. Bij de tweede vorm staat het 
tafelgebed centraal. Daarin komen de elementen van de oud-christelijke liturgie van de Maaltijd van de 
Heer naar voren:  het Sanctus (Heilig, heilig, heilig) en Benedictus (Gezegend Hij die komt), het 
Maranatha (Kom, Heer) en het Agnus Dei (Lam Gods dat wegdraagt de zonden der wereld). Die 
onderdelen worden bij voorkeur door de gemeente gesproken of gezongen. Zo wordt het tafelgebed 
een lofzang van heel de gemeente tot God, waarbij de voorganger als voorspreker fungeert. Wie 
onverwacht in deze ‘gezongen vorm’ van avondmaalsliturgie terechtkomt - zeker als de liturgie via de 
beamer en niet in een boekje wordt gevolgd - kan de indruk krijgen dat we telkens “weer een liedje 
tussendoor” zingen. Maar die ‘liedjes’ zijn in de kern de georganiseerde bijdrage van heel de gemeente 
aan het doorgaande tafelgebed. Het is dus ook niet de bedoeling dat daar ‘zomaar een lied’ klinkt, maar 
altijd hetzelfde lied, eventueel in een andere variant.  
 
Beide vormen van avondmaalsliturgie hebben goede papieren en zijn waardevol. Ik heb ervoor 
gekozen om eerst een tijd lang de oecumenische orde van dienst te volgen. Want iedere keer een 
andere vorm kiezen lijkt me niet bevorderlijk voor het aandachtig - met ziel en zinnen - vieren van het 
Avondmaal. Ik hoop dat deze korte uitleg daarbij ook kan helpen. Ik denk ook nog na over een manier 
om deze liturgie op papier samen te vatten, zodat de avondmaalsgangers vooraf meer overzicht 
hebben over de gang door de viering. 
 
Nog even – zoals dat tegenwoordig gaat – een disclaimer aan het eind van dit verhaal: mijn zeer 
gewaardeerde collega Van den Berg-de Haan houdt natuurlijk haar ambtelijke vrijheid om liturgisch 
andere keuzes te maken dan ondergetekende. Dat geldt ook voor de vorm van de avondmaalsliturgie. 
Het is maar dat u het weet… 
 

ds. Johan van den Berg 
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Van de Commissie eredienst 
  
 
Op 21 en 22 april is het Pasen dit jaar. Binnenkort zullen we als commissie eredienst de grote kaars 
weer bestellen, die in de kerk staat. 
Evenals voorgaande jaren kunt u ook weer ‘Huispaaskaarsen’ bestellen.  
 
Waarom een huispaaskaars? 
U kunt om verschillende redenen thuis deze kaars branden: op een meditatief moment; tijdens een 
moeilijke periode of juist als u blij of dankbaar bent. 
 
De Huispaaskaarsen 2019 in vier prachtige reliëfuitvoeringen: ‘BROOD EN WIJN‘, 
‘VERBONDENHEID‘, ‘CHRISTUS MET LAM‘. En ‘CHI-RHO KRUIS‘. 
 
Ze zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten. 

 

 
 
 
Met ingang van 3 februari ligt er een lijst achter in de kerk, waarop u kunt invullen welke kaars(en) u 
wenst. 
Let bij het bestellen wel even op de maat die u wilt hebben, zodat u de goede krijgt. 
 
Half maart moeten de kaarsen worden besteld. U krijgt dan de kaarsen (tegen betaling) vóór Pasen in  
huis. 
 
Hebt u nog vragen? U kunt mij natuurlijk altijd even aanschieten in de kerk, maar u kunt mij altijd bellen. 
Eventueel kunt u de kaarsen ook bij mij telefonisch bestellen. 
 
Namens de commissie Eredienst, 
 
Gea Kolk, tel. 0596 – 623313. 
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Uit onze gemeente 
 
In verband met privacywetgevng niet op internet gepubliceerd 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
 
De opbrengst van het Verjaardagsfonds over de maand december bedraag € 117,95. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 

  
 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank 
 
Verslag oliebollen actie 2018 voor Armenië: 
Zoals u heeft kunnen lezen hebben we de oliebollenactie met een prachtig resultaat af kunnen sluiten. 
Er kon een bedrag van € 685,-- worden overgemaakt naar het bijenproject van “Mensenkinderen”. 
Op 29 december hebben we met zo’n 9 mensen op de boerderij van Fam. Van Ramshorst de hele dag 
kniepertjes en rolletjes gebakken. De dag ervoor waren Maaike en Catrien ook al een poos bezig 
geweest met het maken van rolletjes en al het beslag/deeg voor de volgende dag. Het was een hele 
gezellige dag waarbij we  verwend werden met koffie/thee (en onze mislukte kniepertjes)  en een 
heerlijke lunch! Dank jullie wel voor de gastvrijheid! 
Op oudejaarsdag waren en 6 bakkers bereid gevonden om alle oliebollen te bakken. In de Franse 
school werd door 3 bakkers gebakken, wat heel gezellig was!  Ook de kinderen van deze bakkers 
hebben flink hun best gedaan om te helpen!! Dank jullie wel jongens en meisjes! De andere 3 bakkers 
vonden het prettiger om thuis te bakken. Het was nog een hele klus om alles op tijd klaar te krijgen maar 
het is gelukt. In de Franse school had Mannie de koffie/thee al klaar en kon een ieder zijn bestelling 
vanaf 16 uur ophalen onder het genot van een bakkie koffie en een oliebol! 
Bram van Dijke (van “Mensenkinderen”) bedankte onze gemeente heel hartelijk voor de mooie giften, 
elke keer weer. Ze zijn erg blij dat er mede d.m.v onze acties weer mensen geholpen konden worden. 
Bram kwam ons een map brengen met daarin informatie over hoe het gaat met het bijenproject. Het 
ontwikkelt zich goed vertelde hij. Deze map zal  eerst naar de diaconie gaan ter inzage en daarna op 
het prikbord achter in de kerk gehangen worden zodat u dat eens rustig kunt bekijken als u dat wilt.  
Dan rest ons nog om al onze bakkers heel hartelijk te bedanken!  

Graag willen we ook “de Vesting” bedanken voor het doneren van goede zakken voor het verpakken 
van de oliebollen. Ook het verpakkingsmateriaal voor de kniepertjes werd gedoneerd en wel door 
“Bonsema verpakkingen”. 
Hartelijke groet,                                                                                                                                                  
   Anja Kampinga.                                       

   Namens de Armenië werkgroep.      
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Logisch denken 
 
Toen een oude rabbi, na slechts een ogenblik te zijn weggeweest, zijn studeerkamer weer betrad, 
ontdekte hij dat zijn bril verdwenen was. 
Hoe hij ook zocht, hij kon hem nergens vinden. 
Hij besloot het probleem op te lossen met alle wijsheid die hij in zijn jarenlange studie van de Talmoed 
had opgedaan. 
“Stel dat iemand hem heeft meegenomen, dan moet het iemand zijn, die of een bril nodig heeft of 
iemand die geen bril nodig heeft. Iemand die een bril nodig heeft, heeft er één, en waarom zou iemand 
die geen bril nodig heeft een bril meenemen? Een andere mogelijkheid is dat iemand de bril heeft 
meegenomen om hem te verkopen. In dat geval moet hij hem verkopen aan iemand die een bril nodig 
heeft, maar die heeft er al één, of aan iemand die geen bril nodig heeft, maar die wil hem niet kopen. 
Dus blijft er iemand over die een bril nodig heeft en er ook één heeft en die zijn eigenbril verloren heeft 
of hem op zijn voorhoofd heeft gezet en hem totaal vergeten is…..zoals ik bijvoorbeeld.” 
En op dat moment voelde de rabbi tussen de weelderige haardos op zijn voorhoofd het verloren 
kleinood. 
“God zij dank”,  mompelde hij. 
“Dat ik geleerd heb logisch te denken, anders had ik mijn bril nooit teruggevonden”. 
 
Doordenker.   (Naam bij de redactie bekend). 
 
 

Activiteiten Protestantse Gemeente 
 
Zondagse lunch:  
Op zondag 3 februari hebben we weer de Zondagse Lunch!  
Graag vooraf opgeven bij Janneke Pennink tel:623813 e-mail: janneke@pennink.nl  
en Marieke de Vries tel:626927 , e-mail: marieke.dijkman@hotmail.com  
of op de lijst achter in de kerk 
 

Passage 
 
De tweede bijeenkomst dit jaar is 
op woensdag 20 februari a.s.  

in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Aanvang: 19.45 uur       
 
Mw. Henny van Harten, conservator van de 
Fraeylemaborg, vertelt over het leven van de bewoners van de borg tussen 1900 en 1972. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
 

Middengroep 
 
Op 26 februari is de volgende bijeenkomst van de Middengroep, in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 

Spreker is deze keer ds. Johan van den Berg, over de Palestijnse Christenen. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
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Doppenliefde! 
 
Lieve doppenspaarders, 
 
Ook nu weer bedankt voor alle doppen voor ons. 
We kunnen nu weer meer vriendjes opleiden tot hulphond. Hoe? 
Dat staat in ons boekje dat u kunt verkrijgen bij de Fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28. 

 
  
Alle wetenswaardigheden staan erin. 
Leuk om te weten waar en hoe de “reis” van 
de dop gaat. 
De kosten van het boekje zijn € 5,00.  
Er zijn er nog 4, dus wees er snel bij. 

 
Op = op. 

 
Bedankt alvast, en….spaar maar door.  
Daar worden wij heel blij van. 
 

Tot woefs. 
 
www.stichtingvriendendoppenactie

noordnederland.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de Diaconie 
 
 
In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anneke Weidenaar  

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

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Koffie-thee drinken: 
In onze gemeente is het een goede gewoonte om op de eerste zondag van de maand na de dienst 
samen een kopje koffie of thee te drinken. Het is mooi om elkaar te ontmoeten en even bij te praten; ook 
dat is samen gemeente zijn. 
Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal een voorstel vanuit het moderamen besproken 
worden om elke zondag na de kerkdienst de mogelijkheid te bieden om koffie/thee te blijven drinken.  

Op die manier spreek en zie je elkaar wat vaker en het is gewoon gezellig !  Maar…….. het moet 
natuurlijk wel geregeld worden en daarvoor doen we een beroep op u.  
We zijn op zoek naar mensen die koffie en thee zetten, melk en suiker klaar zetten, na de dienst de 
koffie en thee inschenken èn natuurlijk de boel ook weer opruimen. Ook hier geldt: vele handen maken 
licht werk !  
Als de kerkenraad akkoord gaat willen we hiermee gaan beginnen vanaf de eerste zondag in maart. 
Wilt u meehelpen, dan kunt u zich nu vast opgeven bij Janneke Pennink of bij ondergetekende. Dat kan 
ook via de mail: janneke@pennink.nl of henk.samplonius@outlook.com 
 
We rekenen op uw hulp. 
Namens de diaconie,   
Henk Samplonius 
 
 
 
Project voor zonne-energie voor Lukulu District in Zambia: 
 
Lukulu is een dorpje in het gelijknamige district in het westen van Zambia, een land in Zuidelijk Afrika. 
Wij, mijn vrouw en ik, hebben 3 jaar in Lukulu gewoond en gewerkt.  De omstandigheden waren zeer 
moeilijk, omdat met grote regelmaat essentiële zaken die men nodig heeft in een ziekenhuis, er niet 
waren of niet functioneerden. 
Om een voorbeeld te geven: medicijnen en verbandmiddelen waren zaken waar vrijwel altijd te kort aan 
was. Geld was er iedere maand weer te weinig. 
Een van de grootste problemen in het ziekenhuis was de met regelmaat haperende 
elektriciteitsvoorziening. 
Met het uitvallen van de elektriciteit viel ook de watervoorziening uit. Zonder water is het onmogelijk om 
goede zorg te leveren in een ziekenhuis. 
 
Met enige regelmaat zijn we inmiddels terug geweest naar Lukulu: in 2012 en in 2016. We zijn toen in 
staat geweest om met vele donaties onder andere medische apparatuur, bedlakens, gordijnen en zelfs 
een noodaggregaat te kopen. 
De noodaggregaat is een mooie tussenstap, maar voor het ziekenhuis eigenlijk te duur om te laten 
draaien. 
 
Zonne-energie: 

Toen we in 2016 weer in Lukulu waren, hebben we het plan opgevat om een blijvende en voor het 
ziekenhuis passender oplossing te zoeken. Zon is er in Zambia in overvloed, dus het plan voor een 
zonne-energie project was snel geboren. 
Het idee is dat er een systeem van zonnepanelen en accu’s wordt aangelegd. De accu’s zijn nodig om 
ook ’s avonds en ’s nachts altijd elektriciteit te hebben voor bijvoorbeeld een spoedkeizersnede, het 
laboratorium en de koelkasten met de vaccins. 
 
Bezoek Lukulu: 
Volgend jaar zomer 2020 zullen wij, mijn vrouw en ik en onze drie kinderen Marit, Irene en Lucas weer 
afreizen naar Lukulu. 
Hopelijk zijn we dan mede met uw hulp getuige van het in werking zijnde zonne-energie systeem in het 
ziekenhuis. 
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Mocht u na lezen van dit stukje behoefte hebben om te doneren: alle donaties zijn welkom, grote en 
kleine. U kunt uw donatie doen op nummer:  
    NL42 INGB 0 0 0 2 6 6 2 2 0 5 

 
t.n.v. Arntzen 
O.v. v.:  "Steunpunt inzake Lukulu” 
 
Bij voorbaat heel hartelijk dank namens de bevolking en patiënten in Lukulu. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bart Arntzen 
 
 
 
 
 
 
Het Vakantiebureau: 

De nieuwe vakantiegids 2019 van het Vakantiebureau is uit.  Het vakantiebureau organiseert al meer 
dan 50 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 Vakantie-hotel Nieuw Hydepark in Doorn,  Vakantiehotel 
Dennenheul in Ermelo,  Vakantiehotel De Imminkhoeve in  
Lemele,  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 23 februari tot 2 maart 2019 
*  een creatieve week in Nieuw Hydepark in Doorn van 2 maart tot 9 maart 2019 
*  een Paasweek in Nieuw Hydepark in Doorn van 17 april tot 24 april 2019 
*  in Dennenheul in Ermelo zijn er o.a. nog een aantal speciale weken voor mensen met een visuele 
beperking. 
Ook organiseert het Vakantie bureau speciale vakanties voor één-oudergezinnen,  samen met 
YMCA  Vakanties. 
 
Natuurlijk zijn er ook dit jaar 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 in bezit van de vakantiegidsen of met Uw wijkdiaken of contactpersoon.  Ook op internet is informatie 
beschikbaar:   
 
De Diaconie. 
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Amnesty International 
 

    Burundi: Activisten en organisaties onderdrukt 
 
Rukuki, een verdediger van de rechten van de mens, zou in 2016 onder meer ‘de staatsveiligheid 
hebben bedreigd’, omdat hij als werknemer van de inmiddels verboden organisatie ACAT-Burundi zich 
inzette tegen marteling. De rechter veroordeelde hem ook voor ‘deelname aan een rebellerende 
beweging’. 

Maatschappelijke organisaties worden in Burundi steeds meer onderdrukt, nadat in april 2015 een 
politieke crisis uitbrak. President Nkurunziza besloot toen zich voor een derde termijn herkiesbaar te 
stellen. Daarop braken massale protesten uit. Veel mensenrechtenverdedigers zijn het land ontvlucht. 
Degenen die nog in Burundi zijn, worden geregeld bedreigd, gearresteerd en vervolgd na valse 
aanklachten. 

 
 

 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 
 

Minister van Justitie 
Aimee Laurentine Kanyana   Kopie aan: 

Ministry of Justice      Ambassade van de Republiek Burundi 
BP 1305      H.E. mevrouw Vestine Nahimana 
BUJUMBURA     Carnegielaan 4 -14 
BURUNDI       2517KH Den Haag 
 
Appingedam, 03-02-2019 
 
Uwe Excellentie,  
 
Door middel van dit schrijven willen we U zeer dringend vragen de veroordeling van 
mensenrechtenverdediger Germain Rukuki nietig te verklaren en hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk 
vrij te laten.  
 
Rukuki is de voorzitter van Njubatsa Tujane, de organisatie van de lokale gemeenschap; hij is 
werknemer bij de Burundese Katholieke Vereniging van Advocaten, en hij werkte voor ACAT Burundi, 
een Christelijke organisatie ter bestrijding van marteling, toen deze organisatie nog niet door de wet 
verboden werd. Op 26 april 2018 werd hij veroordeeld tot 32 jaar gevangenschap, enkel en alleen om 
zijn werk voor de mensenrechten.  
 
Wij vragen u te waarborgen dat hij, zolang hij gevangen wordt gehouden, de benodigde medische zorg 
ontvangt, die past bij zijn gezondheidstoestand.  
  
Ten slotte vragen wij u dringend om een einde te maken aan intimidatie en slechte behandeling van 
mensen die opkomen voor de rechten van de mens.  
 
Wij danken u voor uw aandacht en tijd. Vol hoop wachten we op uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam 



 

 
- 27 - 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Giften: 

Geregeld krijgen we van kerkleden die niet meer persoonlijk de diensten kunnen bijwonen maar dat 
vaak via de kerktelefoon of internet doen, een gift voor de “gemiste” collectes. Het spreekt vanzelf dat 
we hier erg blij mee zijn. Alle gevers daarom hartelijk dank!! 
 

 

Werkgroep Groene kerk 
 
 

  
Foto: Egbert Euser (Eemsbode 5 december 2018) 
 
Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
Tevreden kijken we terug op het luiden van de noodklok voor het klimaat op zaterdag 1 december 2018. 
Na een radio interview met Wiebe Kleinstra (RTV Noord) en een prachtige uitvoering van The Final 
Countdown door Adolf Rots op het carillion werden de klokken een minuut lang geluid. Enkele 
impressies zijn te vinden op Facebook, Twitter en in de Eemsbode (zie foto). 
 
Dit jaar zullen we diverse activiteiten organiseren, hierbij kunnen we uw suggesties en deelname 
uiteraard goed gebruiken! De eerstvolgende activiteit is qua omvang bescheiden maar symbolisch van 
belang: na de morgendienst op zondag 3 februari zal het officiële ‘Groene Kerk’-bordje worden 
opgehangen. En u hoeft thuis niet massaal het koffiezetapparaat en/of de waterkoker aan te zetten: dat 
gebeurt al in de kerk en voor deze gelegenheid zorgen wij voor een ludieke versnapering! 
 
Verder zullen we een deel van het programma van de gemeenteavond op dinsdag 26 maart invullen. 
Daar presenteren we onze plannen voor 2019, waaronder de ‘open activiteit’ die we invullen op basis 
van suggesties van gemeenteleden. Dit kan van alles zijn: een lezing, spel, activiteit etc. De presentatie 
wordt trouwens meer dan een luister-verhaal, we zijn bezig een interactief element voor te bereiden… 
 
U hoort van ons en wij horen graag van u!  
(spreek ons even aan of stuur een bericht naar m.vieveen@gmail.com)  
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I.K.E.  ontmoetingsavond 
 

I.K.E.     Uitnodiging    I.K.E. 
 
                                   I.K.E.  ONTMOETINGSAVOND  
 
Zoals U ziet, hier weer de uitnodiging voor onze maandelijkse bijeenkomst. 
We hopen deze avond te houden op: 
                  Donderdag 21 februari 2019 in de Franse School. 
                  Aanvang: 19.30 uur. 
 
M.m.v.: Bijbellezing en meditatie:  Ds. J. Dijk. 
               Muzikale bijdrage:  Dhr. en mevr. Samplonius en mevr. Arntzen. 
              Organist:  Dhr. Jaap Weima. 
               Bingo: Mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
Iedereen is van harte welkom en als U vervoer nodig hebt, even een telefoontje naar  
dhr. Henk Perdok, telef. 623256 en alles wordt geregeld. 
 
Graag tot ziens en groetjes, ook namens de I.K.E. commisie, 
Annie Blaak-Hidding.      
 

 

Multifunctioneel gebruik van de kerk 
 
In het kerkblad van september j.l. stond een overzicht van alle activiteiten die in de Nicolaïkerk 
plaatsvonden in het 1e half jaar van 2018. Ook in het 2e half jaar waren er natuurlijk weer allerlei 
instanties die de kerk gehuurd hebben voor hun activiteiten. 
De deelnemers van de Fivelstad-wandeltocht liepen op 8 september van noord naar zuid door de kerk 
en op 15 sept. was de prijsuitreiking van het papiercorso in de kerk, voorafgegaan 
door een concert van D.S.H.O. 
In november waren er twee concerten, door het Noordlijk Bach Consort en door het Toonkunstkoor 
Delfzijl. In december was het erg druk met o.a. ‘Kunst in de kerk’, (Kerst)concerten van het Luthers 

Bach Ensemble, Kamerkoor Dualis, het Chr. Mannenkoor Appingedam; een Ledenvergadering van de 
Groninger Bodem Beweging en Kerstvieringen van de beide chr. basisscholen. (En natuurlijk nog de 
‘gewone’ kerkdiensten). 
 
Deze activiteiten leverden ook nog wat op:  
de totale opbrengst aan huur in 2018 (van kerk, podium en beamer) leverde €  15.542,00 op en de 
consumpties brachten €  13.625,00 op. Totaal ruim €  29.000,00. 
 
Bij al deze activiteiten, behalve de laatste zes weken, was Harrie Wessels aanwezig als koster. Wat 
zullen we hem missen !!  

De overige kosters hebben zijn taak echter uitstekend overgenomen en voor de opbouw en afbraak van 
het podium (wat diverse keren moest gebeuren) waren er elke keer verschillende mensen die 
meehielpen. 
De catering voor alle activiteiten was in handen van een kleine vaste groep vrijwillig(st)ers, n.l. Didy de 
Vries, Jan en Zwannie Dik, Jan en Gea Kolk; soms aangevuld met enkele andere vrijwillig(st)ers. 
 
Alle mensen die mee hebben geholpen: HARTELIJK DANK !! 

In 2018 hebben ook diverse geoefende organisten tegen betaling gestudeerd op ons mooie 
Hinsz-orgel. Zij kwamen o.a. uit Hengelo, Loenen aan de Vecht, West Kapelle, Groningen, Utrecht, 
Holwierde en uit Engeland. 
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Van 1 mei tot en met 15 december was de kerk open voor bezichtiging en rondleidingen. Ruim 9000 
personen hebben de kerk bezocht. Ook de gastheren en -vrouwen, die elke openingsdag aanwezig 
waren:  HARTELIJK DANK !! 
De giften die tijdens de openstelling ontvangen warden, bedroegen in totaal € 2576,00. De jaarlijkse 

boekenmarkt, die tijdens de Coopluydenmarkt in de kerk gehouden wordt, bracht  
€ 1333,00 op, incl. de boeken die door Jan en Aaltje Dijkema al op[ Marsum verkocht waren. 
Ook deze vrijwilligers worden hierbij hartelijk bedankt !! 

 
Voorwaar een heleboel activiteiten in 2018, Maar ook voor dit jaar staan er al weer diverse zaken 
gepland. Ik noem enkele:  het Eemsmond Sportgala, een concert van het Chr. Mannenkoor 
Appingedam, een lazing door mw. Pauline Broekema, concerten door het Toonkunstkoor Delfzijl en het 
Luthers Bach Ensemble, de Matthäus Passion door het N.N.O., o.l.v. Peter Dijkstra. 
Het drie-daags festival ‘Terug naar het begin’ ne ga maar door. 
De data kunt u allemaal vinden op de website en ze worden maandelijks gepubliceerd in het kerkblad. 
 
Voor al deze zaken zijn vele vrijwillig(st)ers in touw, maar we kunnen nog meer mensen gebruiken. 

Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij:  
 
Jan Kolk, coordinator activiteiten Nicolaïkerk. 
 
Openstelling Nicolaïkerk 

 
De Nicolaïkerk is ook dit jaar weer tussen 1 mei en 15 september geopend voor bezichtiging. We 
streven er naar om tijdens openingsuren altijd twee gastheren / -vrouwen aanwezig te laten zijn. 
Deze uren zijn:  dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur – 17.00 uur en op zondag van  
14.00 uur – 17.00 uur. 
Op normale werkdagen wordt er in twee groepen gewerkt, n.l. van 11.00 uur – 14.00 uur en van 14.00 
uur – 17.00 uur. 
 
Ook voor deze openstelling zijn we nog op zoek naar vrijwillig(st)ers, die de groep gastheren en 
gastvrouwen kunnen versterken. 
 
Hierover kunt u informatie krijgen krijgen bij mw. Didy de Vries, tel. 0596 – 623385, 
e-mail: dvries@home.nl. Bij haar kunt u zich ook opgeven. 
 
U kunt ook inlichtingen verkrijgen bij Jan Kolk, tel. 0596 – 623313; e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
 
Doet u ook mee? U bent van harte welkom ! 
 
Commissie Openstelling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 30 - 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda februari 2019 

 
 

Club groep 5 t/m 8 

 
Meisjes groep 5: Fabiola en José: dinsdag 19 februari 

 

Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 26 februari 

 

Jongens/meisjes groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 28 februari 

 

Meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 5 februari 

 

Meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 12 februari 

 

Jongens groep 7/8: Fabiola en José: dinsdag 26 februari  

 

T-café: 

Vrijdag 1 februari  19.00-20.30 uur: brugklas 

Vrijdag 8 februari  19.00-20.30 uur: klas 2 

Vrijdag 15 februari 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 1 maart 19.00-20.30 uur: groep 8 
 

Factor 12+ 
24 februari, tijdens de kerkdienst 

 

Factor Lidy en Irene 
Dinsdag 5 februari, 19.15 uur 
 

U4C 
Zondag 17 februari, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Chr. Zanggroep Cantare Fides 
 
Maak kennis met de Chr. Zanggroep ‘Cantare Fides’ uit Appingedam. 
 
Graag willen wij ons als nieuw koor aan u voorstellen. 
Onze naam is ‘Christelijke Zanggroep Cantare Fides’,  wat betekent “Zingend Geloven”. 
 
Wij zijn gestart in januari 2019 met een groep mensen van 30 leden bestaande uit mensen die al jaren 
hebben gezongen en uit mensen die nieuw zijn toegetreden. 
Het  is een gemengd koor met zeer enthousiaste leden en heeft  als doel medewerking te verlenen aan 
kerkdiensten of een optreden te verzorgen in verzorgingscentra. Om te laten horen dat zang een 
prachtig instrument is om mensenharten te raken. 
 
Het repertoire bestaat uit Christelijke liederen.  De gevarieerde repertoirekeuze maakt het mogelijk om 
voor elke gelegenheid een passende muzikale omlijsting te bieden of op uw wensen in te spelen. 
Wij zingen met veel plezier onder de leiding van onze dirigent/pianist Jan Beukema. 
Onze repetitie is op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Franse School te Appingedam (naast 
de Nicolaïkerk). 
Bent u belangstellend geworden en houdt u ook van zingen? Schroom niet en kom eens een keer kijken 
en mee zingen. 
 
Wij zijn in het bijzonder nog op zoek naar Bassen, Tenoren en Alten. 
Heeft u vragen of belangstelling voor een optreden? Dan kunt u contact opnemen met onze secr.  Riet 
Rijskamp tel. 0596-572809 of email: lrijskamp@ziggo.nl  
 

 

Van het Bijbelgenootschap 
 
 
Er zijn veel verschillende Bijbels in omloop. 
Nee, geen neppers en Fake News, maar allen met de blijde boodschap als inhoud. 
In de winkel van het NBG vindt u tal van Bijbels. Van kleuterbijbel tot Bijbels voor opa en oma. 
Studiebijbels, Groene Bijbels, Vrouwenbijbels, Schoolbijbels, missionaire Bijbels, Huwelijksbijbels, enz.  
Allemaal met een specifieke inhoud, maar allemaal met het Evangelie als Hoofdzaak. 
Ook zijn er diverse vertalingen, van de Statenvertaling tot de Bijbel in de gewone taal en alles wat daar 
tussenin zit. 
 
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen, die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. 
Loop eens wat vaker de Bijbelwinkel(shop) binnen, fysiek of   online. 
Je koopt dan niet alleen een Bijbel naar je hart maar draagt ook bij aan onze missie: de Bijbel dichtbij 
brengen, in Nederland en wereldwijd.  
 
En… een Bijbel als cadeau is altijd raak. 
 
NBG, afd. Appingedam, Henk Perdok 
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Historisch Tijdschrift GKN 
 
Nederland ontwikkelt zich naar een ‘participatiesamenleving’. Het leek een nieuw begrip toen koning 
Willem Alexander het in zijn troontrede van 2013 introduceerde. Maar dat is slechts schijn, zo stelt 
Gerard Hazenkamp in het pas verschenen nummer van het Historisch Tijdschrift GKN. 
De Gereformeerde kerken hebben in het laatste kwart van de 20e eeuw volop geënvesteerd in een 
samenlevinsmodel waarin ook de meest kwetsbare mensen zouden kunnen meedoen. Hij beschrijft de 
idealen en het werk van de consulenten van de Gereformeerde Raad voor 
Samenlevingsaangelegenheden. 
Tom-Eric Krijger geeft in de Kroniek een beschouwing over de vraag of de Gereformeerde Kerken 
van weleer nog ergens herkenbaar zijn: in de samenleving, in de literatuur en in de Protestantse Kerk. 
Bestaat er nog zoiets al seen herkenbare GKN-identiteit of zijn de vroegere GKN-leden zo loyal aan de 
grotere verbanden waartoe zij nu behoren, dat hun afkomst hen niet meer bezighoudt? 
Jaarlijks gaan tientallen predikanten met emeritaat. Dat gold in 2018 ook voor ds. Lily Burggraaff uit 
Zwolle-Berkum. In haar afscheidstoespraak voor de gemeente gaf zij een schets over de 
veranderingen die zij in haar 36-jarige ambtsperiode heeft meegemaakt. Op verzoek van de redactie 
werkte ze deze toespraak om in een artikel, dat een voor velen herkenbaar en boeiend tijdsbeeld 
oplevert. 
De rubriek ‘romanfragment’ voert dit keer naar de roman ‘Gelouterd’(1899), geschreven Guido Filius, 
pesudoniem van de social bewogen predikant ds. J.C. Sikkel (1855-1920). Het boek gaat over de 
ontwikkeling van timmerman Dirk Boeckel, die tussen 1865 en 1885 opgroeit in de christelijke 
afgescheiden gemeente van Utrecht. Van het angstgeloof dat hij bij de mystieke gezelschappen leered 
kennen, komt hij in Amsterdam tot een vaster vertrouwen en meer kerkelijk besef. 
Dick Kaajan biedt aan de hand van een onlangs opgedoken brief uit 1943 een spannend 
ooggetuigenverslag van een huiszoeking in de pastorie van ds. Frits Slomp (bekend als Frits de 
Zwerver) en zijn vrouw Tjaltje Slomp-ten Kate in Heemse. De brief werpt een nieuw licht op het verblijf 
van hun oncerduikster Rachel de Leeuw, wiens zoon er later voor zorgde dat het echtpaar in 2014 
postuum een Yad Vashem-onderscheiding werd toegekend. 
De rubriek ‘in memoriam’ geeft dit keer aandacht aan de overladen predikanten G.H. van der Bom, B. 
de Boer, H.M. Luitert, D. Land, W.H. Melles, H. Peper, J.A. van de Peppel, W.P.H. Pouwels, J. Tiersma, 
W. de Vries en F. van Zuthem. 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland die in 2004 

meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. 
Een abonnement kost € 14,00. 
Informatie: www.hdc.vu.nl/htg. Aanmelden: f-rozemond@ziggo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdc.vu.nl/htg
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Volg de Bijbelvereniging op  en op   
                                                           
De Bijbelvereniging plaatst Bijbeluitgaven in hotels, motels, pensions, bed & breakfast-gelegenheden, 
vakantiebungalows, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op 
schepen. 
Ook verstrekt de Bijbelvereniging gratis Nieuwe Testamenten in vele talen voor vluchtelingen en 
(asiel)zoekers. 
Voor kerken en diaconale instellingen, voor evangelisatiecommissies en missionaire werkgroepen is er 
de Bible Box: een kistje met Nieuwe Testamenten in acht talen voor geïnteresseerden in het christelijke 
geloof. Voor deze missie is de vereniging geheel afhankelijk van giften, donaties en collecten. Warm 
aanbevolen! 

De Bijbel:  

het meest uitgelezen boek! 
T  085 104 17 14 E  info@bijbelvereniging.nl  I   www.bijbelvereniging.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bijbelvereniging.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bijbelvereniging.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Ce2b48bf7405d4e63cf7808d6724a73e2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636822061422832458&sdata=pn21G9WmXbNHbo%2B4HJTtNj8866T48e44xFGjqD6eVEs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/pages/Bijbelvereniging-voorheen-de-Nederlandse-Gideons/127583330655765?ref%3Dhl&data=02|01||e2b48bf7405d4e63cf7808d6724a73e2|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636822061422832458&sdata=D%2BG6Mh9VP7baRWAWc5zDGX64KuMYCHO%2BaJXNJM5H5Wo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bijbelver_&data=02|01||e2b48bf7405d4e63cf7808d6724a73e2|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636822061422832458&sdata=LofEFnseTo2lg7PZ6USDzcFUNtxKcWluLoWfUGxyUQM%3D&reserved=0
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Wat is het doel van het leven? 
 
Musical De Bestemming wordt zaterdag 2 maart 2019 uitgevoerd in de Geref. Kerk Vrijgemaakt, 
Dijkstraat 73 in Appingedam. Met een mix van toneel en bekende christelijke en niet-christelijke songs 
van onder andere Marco Borsato, Ruth Jacott, maar ook van Martin Brand, wordt er gezocht naar het 
antwoord op de vraag: Wat is het doel van het leven? 
 
Gospelkoor Semaja uit Winschoten vertelt met zangers en toneelspelers het verhaal van een zwerver 
die op een dag wakker wordt op een bankje in het park. Wegzinkend in gevoelens van leegte, 
eenzaamheid en hopeloosheid, vraagt hij zich af wat de nieuwe dag gaat brengen.  
Wat heeft het leven voor zin als je niks hebt en niets bent? 
Die dag heeft hij vier ontmoetingen met verschillende mensen, die allemaal zo hun eigen visie hebben 
op het leven. Wat neemt jij uit deze gesprekken mee? 
 
De voorstelling begint om 19.30 uur. In de voorverkoop kosten de kaarten voor volwassenen € 10,00 

en voor jeugd t/m 12 jaar € 5.00 en aan de kassa voor volwassenen  
€ 12,50 en voor jeugd t/m 12 jaar € 6,50.  
Kaarten bestellen kan via www.gospelkoorsemaja.nl. Of via Marjan Doorn ( 06 4913 1478) Jikke de 
Rooij ( 06 1406 7182) of Dirkina Noot ( 06 8365 8981). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gospelkoorsemaja.nl/
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Concert 
 
 
Op zaterdagavond 16 maart a.s. is er in de Nicolaïkerk een concert met het Christelijk Mannenkoor 
Appingedam o.l.v Nico Dijkman en Cor van Dijk.   
 
Medewerking wordt verleend door Noortje Middelkoop met panfluit en sopraan Ellen Palmen. 
 
Aanvang van deze avond 19.30 uur. 

 
Meer informatie over deze avond vindt u in het volgende kerkblad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


