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28e Jaargang, nr. 5        januari 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 6 januari 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. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle medewerk(st)ers van het kerkblad wensen u allen een heel fijn, maar vooral 
GEZOND nieuw jaar !!! 
 
 
 

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

Goede machten 
 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

 
Het lied “Door goede machten trouw en stil omgeven” (Lied 511) van de Duitse theoloog 
Dietrich Bonhoeffer is een lied dat mij altijd weer raakt.  
 
Bonhoeffer werd geboren in 1906 in Breslau. Als hervormd theoloog koos hij in de jaren ’30 van 
de vorige eeuw de kant van de zogenaamde Bekennende Kirche – de belijdende kerk – 
tegenover de door de Nazi’s gedomineerde beweging van de Duitse Christenen. 
Bonhoeffer heeft het lied “Von guten Mächten” in gevangenschap geschreven. Na de mislukte 
aanslag op Adolf Hitler van 20 juli 1944 werd hij verdacht van medeplichtigheid en opgepakt. In 
september werd hij vanuit de gevangenis in Berlijn-Tegel overgebracht naar de 
keldergevangenis 
van het beruchte Berlijnse hoofdkwartier van de Gestapo. Van daaruit heeft hij nog maar twee 
brieven naar buiten kunnen smokkelen. De eerste daarvan, die hij schreef op 28 december 
1944 voor de verjaardag van zijn moeder, bevatte dit lied; een lied met de dood voor ogen – 
een lied vol vertrouwen op God. 
 
Niemand van ons weet wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Wel weten wij dat wij als 
gemeente van Christus dit jaar gezamenlijk ingaan. Wat ons tegemoet komt, wat ons 
overkomt, wij staan niet alleen. Die goede en liefderijke machten komen wij ook in elkaar 
tegen: in de aandacht en de steun die wij elkaar als zusters en broeders in Christus geven. Ook 
in het nieuwe jaar mogen wij voor elkaar een schuilplaats zijn in Christus’ naam – in goede 
handen… 

 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 
En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 
met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

 
Dat betekent niet dat ons tegenslagen, verdriet en pijn bespaard zullen blijven. Wel mogen we 
ze met vertrouwen tegemoet treden, omdat wij weten dat God alle dingen doet medewerken 
ten goede voor hen die God liefhebben (Rom. 8:28). Zo kunnen we zelfs de bittere beker met 
dankbaarheid aannemen – hoe vreemd dat ook moge klinken – omdat wij weten dat Christus 
die beker mét ons drinken zal. 
 

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
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Desondanks mogen wij God altijd vragen om de vreugde van het leven, om de goede dingen te 
mogen genieten samen met de mensen die ons lief zijn. Zo ervaren wij al iets van de vrede die 
God voor ons in petto heeft. Samen, geborgen in het liefderijke licht van Gods liefde ervaren 
we troost in een wereld die vaak zo donker lijkt. 
 

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

 
Dat betekent trouwens niet dat wij als gemeente alleen maar knus bij elkaar hoeven te kruipen 
en ons kunnen koesteren in een veilig, warm hoekje. We mogen ons aan elkaar warmen, om 
daarna weer de wereld in te gaan en daar in de kou en het donker zelf licht en warmte te 
verspreiden in Christus’ naam: jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn. 
 

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 

 
Zo stijgt wereldwijd het lied van Gods liefde op midden tussen de puinhopen van steden, 
huizen en mensenlevens. Zo wordt de duisternis gebroken door het licht van Kerst en Pasen. 
Wij weten dat de bitt’re beker al vóór ons en al voor óns gedronken is, en daarom kunnen wij 
leven, de toekomst tegemoet, wat die ook brengen moge… 
Bij deze God, die in zijn Zoon mens met de mensen is geworden, zijn we in goede handen. Om 
Christus’ wil kunnen we het geleden leed herdenken, zonder dat het ons in zijn macht kan 
houden. En achter Christus aan durven we het duister door te trekken, in het vertrouwen dat 
ook over ons het licht van Gods glorie eens zal opgaan. 
We reizen niet alleen – we zijn in goede handen, ook in het jaar onzes Heren 2020… 
 

In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
ds. Johan van den Berg 
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Agenda voor de maand januari 
 

  6 jan. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 

  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
13 jan. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
14 jan. 18.00 uur, Nieuwjaarsvisite Middengroep, Franse School 

19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
15 jan.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: ds. Johan van den Berg 
 
21 jan. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
20 jan. 19.00 uur, Bijbelgroep Centrum, Franse School 
   
25 jan. 16.00 uur, Wijkmiddag voor Wijken 5 en 6, Franse School 
 
27 jan. 20.00 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School 
 
28 jan. 19.30 uur, Vergadering I.K.E., Franse School 
  20.00 uur, Kindernevendienstvergadering, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 5 jan.: Epifanie 
 9.30 uur, ds. E. van Wieren, Haren 
  
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  275 
    
   collecten: - Diaconie (Lukulu ziekenhuis, fam. Arntzen) 
     - Kerk 
 
   kleur:  wit 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken achter in de kerk. U kunt dan iedereen ‘veul haail en zeeg’n’ 
wensen.  

 
Toelichting bij de collecten:  Lukulu ziekenhuis, Zambia (project familie Arntzen) 
Medische missie 
Lukulu District Hospital is het ziekenhuis in Zambia, Zuidelijk Afrika, waar mijn vrouw en ik 3 
jaar hebben gewerkt. Zambia is een ontwikkelingsland.  
Van 2003 tot 2006 hebben we getracht met volle overgave, samen met de lokale bevolking en 
het ziekenhuispersoneel, het leven voor de mensen in Lukulu iets dragelijker te maken. 
Een van de grote problemen toen was het elektriciteitsprobleem: elektriciteit is er vaak niet en 
elk moment, dat het er niet is, is er ook geen water. 
Elektriciteit en water: in een ziekenhuis waar dit niet 24/7 is, kun je absoluut niet de zorg 
leveren die je zou willen leveren: onderzoeken zijn niet mogelijk, zonder water kun je je handen 
niet eens wassen, koelkasten voor vaccins werken niet en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
 Ons laatste bezoek met ons gezin was in 2016. Hiervan ziet u een paar foto’s. 
We brengen hier de meest noodzakelijke goederen waar het ziekenhuis om had gevraagd: 
voornamelijk medische instrumenten en bedlakens. Het geld hiervoor hadden we ingezameld, 
met dank aan diverse donoren in Nederland. 
Ik weet hoe ontzettend moeilijk het werken in Lukulu is, want ik heb er zelf 3 jaar als arts 
gewerkt. Daarom begrijp ik de noodzaak van elektriciteit ook zo goed.  

 

 
We hebben dit jaar samen met diverse Lionsclubs in Amerika, in Nederland, Duitsland en een 
aantal andere Europese landen en Mongu (Zambia) zonne-energie voor het ziekenhuis weten 
te realiseren. Ook kleinere donoren hebben bijgedragen, heel hartelijk dank! We hebben het 
zonne-energiesysteem in de eerste week van december jl. kunnen openen in Lukulu. Een 
fantastisch resultaat! 
    
Dit resultaat smaakt natuurlijk naar meer: we hebben het plan om voor de Gezondheidsposten 
door het hele district Lukulu van zonne-energie te voorzien. We zijn ervan overtuigd dat dit 
haalbaar is. We werken weer samen met Our Energie Foundation, een Nederlandse stichting 
die zich ten doel heeft gesteld zonne-energie en schoon drinkwater in ontwikkelingslanden te 
realiseren. 



 

 
- 7 - 

Ook zamelen we nog steeds geld in voor medische instrumenten voor het ziekenhuis. Juli 2020 
zullen we weer afreizen naar Lukulu. Dit keer met het hele gezin. 
Ook nu is uw hulp weer van harte welkom. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

                 
 
 
Zondag 12 jan.: Doop van de Heer  
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  275 
    
   collecten: - Diaconie (Jeugd) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Er wordt gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk. We denken hierbij aan verschillende 
activiteiten voor en door de jeugd, zoals T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst. 
De jeugd is de toekomst van de kerk. Daarom zijn deze activiteiten belangrijk en verdienen 
deze onze steun. 
 
 
Zondag 19 jan.: Tweede zondag na Epifanie 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  275 
 
   collecten: - Diaconie (Miss. werk) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   mw. J. Doekes 
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 19.00 uur, Welkomstdienst in de Nicolaïkerk 
   ds. J. Schimmel, Spijk 
 
   m.m.v. Operettever. D.O.O.K. uit Delfzijl 
 
 
   collecten: - I.K.E.  
     - Kerk 
 
Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie (Missionair werk) 
Komende vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de 
strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong 
Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel 
Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar 
voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn 
met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen 
aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen 
in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook 
ieder jaar een kanten klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag 
KIDS. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw 
Sirkelslag - programma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de 
kerk.  
 
Zondag 26 jan: Derde zondag na Epifanie 
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  275 
 
   collecten: - Diaconie  (Open Hof)   
     - Kerk   
   kleur: groen 

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

 
 19.00 uur, Dienst in de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 

 
Toelichting bij de collecten:  Open Hof 
De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van 
daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 
'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de 
deelnemende kerken. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Zij zijn de kurk waarop de 
Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties. 
De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit: maatschappelijk kwetsbare mensen 
aan de rand van de samenleving, zoals daar zijn: 

 dak- en thuislozen, 

 druggebruikers, 

 mensen met een psychische handicap, 

 prostituees, 

 eenzamen, 

 illegalen, 

 vluchtelingen. 
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Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de 
samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van de tweedeling 
alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker 
wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd 
bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt 
terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je 
mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met 
anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke 
plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. 
 

 
 

Bij de diensten 

 
 
31 december – Oudjaarsavond 
De dienst op Oudjaarsavond is in de Nicolaïkerk, en niet in Tjamsweer, zoals op sommige 
plaatsen vermeld stond. Tijdens deze dienst, op de drempel tussen het oude en het nieuwe 
jaar, denken we met elkaar na over de vraag: Waar zien wij God? Als we terugkijken op wat we 
meemaakten in 2019, waar hebben wij God gezien? We lezen het verhaal van Mozes die met 
het volk Israël in de woestijn is en dolgraag God wil zien. En dat gebeurt ook. Maar wat, of beter 
gezegd Wie ziet hij dan? Wie is God? Als je daar meer van weet, helpt je dat om Hem vaker en 
op meer plekken te zien. 
 
Zondag 19 januari – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. ds. J. van den Berg – Viering Heilig Avondmaal. 
Deze tweede zondag na Epifanie is gewoontegetrouw Kana-zondag, waarop het verhaal van 
de bruiloft in Kana wordt gelezen (Joh. 2:1-11), waar Jezus water in wijn veranderde. Het is 
daarom heel toepasselijk dat we op deze zondag met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren, 
waarbij de vrucht van de wijnstok zo’n centrale rol heeft: teken van het offer van Christus dat 
ons bevrijdt van alle zonde. Tegelijk: vinden wij het wel zo prettig om te horen dat we zondaars 
zijn die verlossing nodig hebben? Is dat niet een ouderwets en achterhaald verhaal, zo’n 
“dogma” waarmee we worden klein gehouden door de kerk? Zijn we daar in deze tijd niet 
overheen gegroeid? Laten we daar deze morgen eens bij stil staan. Durft u het aan?  
 

Welkomstdienst 
 
                                   IKE dienst op 19 januari: ‘De boot uitgaan’. 
 
Op deze zondagavond zal er weer een Welkomstdienst zijn in de Nicolaïkerk,  
‘s avonds om 19.00 uur,  uitgaande van de IKE werkgroep. 
 
Voorganger is ds. Jake Schimmel uit Spijk. 
Als thema is gekozen: ‘De boot uitgaan’ n.a.v. het verhaal waar Jezus over het water loopt. 
Mattheus 14 : 22 - 33 
 
Medewerking aan deze dienst zal worden verleend door ‘Dook’ uit Delfzijl. 
Dook staat voor: Delfzijlster Opera en Operette Koor en staat onder leiding van pianist en 
dirigent Oleg Morozov. Zij zullen een aantal mooie liederen voor ons zingen. 
 
Organist is Jaap Weima. 
U bent allen hartelijk welkom. 
De I.K.E. 
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Oppasdienst 
 
In januari is er geen oppasdienst 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
   
  5 jan. Esther Jansema en Maaike 
    
12 jan. Janneke Weidenaar 
 
19 jan. Anita de Boer 
 
26 jan.  Krista Vieveen 
 

Opbrengst collecten 
 

24 nov. Diaconie        €  216,05 
  Kerk         €  200,00 
  Avonddienst       €    70,60 
  
  1 dec. Diaconie        €  256,72  
  Kerk         €  214,80 
  Damsterheerd       €    39,70 
   
  8 dec. Diaconie        €  264,45  
  Kerk         €  155,75 
  De Paasweide       €    63,00 
     
15 dec. Diaconie        €   232,61 
  Kerk         €   176,80 
   
 
I.K.E.avond 28 nov.:  €  117,25 
 
Zingen naar de Zondag 30 nov.: €  159,00 
 
Extra collecte voor de Molukken: €  698,15 
Extra gift voor de Molukken: €    20,00 
  
Appel- en perenactie (netto) € 1086,06 
 
Koffiegeld  8 dec.  € 19,70 
Koffiegeld     15 dec.  € 17,80   
  
Opbrengst extra collecte Masohi (Noodhulp aardbeving Molukken): 
 
De collecte heeft opgebracht €. 698,15. Via de bank is het bedrag €. 85,-- binnengekomen. Dit 
resultaat in een bedrag van €. 783,15, dit bedrag is overgemaakt op de bankrekening van de 
stichting Masohi. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Opbrengst collecte en extra giften Voedselbank: 
 
De collecte t.b.v. de voedselbank heeft opgebracht €. 264,45, via bankoverschrijvingen is €. 
95,-- binnengekomen. Dat maakt een totaalbedrag van €. 359,45. Dit bedrag is overgeboekt op 
rekening van de voedselbank. 
 
Allen die hebben gegeven hartelijk dank!! 
 
Giften: voor de Diaconie € 50,00 van fam. P. 
 
  voor project Lukulu van de fam. Arntzen € 50,00 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
  

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  5 jan. 10.00 uur,         dhr. Eddy Ufkes Nij-joarsdainst 

 
26 jan. 10.00 uur,     dra. mw. G.F. Huis 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
26 jan. 11.00 uur,    ds. J. van den Berg of ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

19 januari Mw. J. Doekes     

    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 januari 
 
Lied 275 

 
 
 

  2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 
 Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
  3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 
 Maar wij vermoeden en geloven 
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
  4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
 in al wat leeft en zich ontvouwt. 
 Maar in de mensen wilt Gij wonen 
 met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
  5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 waar ook ter wereld mensen zijn. 
 Blijf zo genadig met ons bezig, 
 tot wij in U volkomen zijn.    
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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: 
 
We zijn heel blij dat mw. Svetlana Hakobjan, K. ter Laanstraat 19-A  contactvrouw wil zijn in 
Wijk 6-7 en Wijk 6-8 en wensen haar veel sterkte in dit werk, maar ook veel fijne en 
gezegende  ontmoetingen. 
Zij is opvolgster van mw. S. Sintemaartensdijk-Elema en die willen we bedanken 
voor  haar  inzet en betrokkenheid. We wensen haar alle goeds. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 16 - 

Welkom bij het pastoraat! 
 
Hieronder volgen de antwoorden van ouderling Cathrien van Ramshorst-Wiertsema: 
 

Hoelang ben je al ouderling? 
Ik ben nu ouderling vanaf mei 2016. En ik ben voorheen (9 jaar geleden) ook ouderling 
geweest voor een periode van 3,5 jaar. 
 
Waarom heb je “ja” gezegd toen je gevraagd werd? 
Ik heb ja gezegd op het vertrouwen dat in mij gesteld werd en wordt door God en door de 
mensen. 
 
Wat vind je er mooi aan? 
Het mooie is dat je iets kunt betekenen voor je naaste, een luisterend oor kunt bieden. En dat je 
samen met je naaste op reis bent door het leven. 
Samen gemeente zijn. 
 
Zijn er dingen die je moeilijk vindt en wat ervaar je daarbij? 
Het moeilijkste vind ik bij iemand op bezoek gaan die ik nog niet ken. Maar meestal is het er 
tegenop zien zwaarder dan het hele bezoek. 
 
Wat helpt je om je taak als ouderling te vervullen? 
De contactpersonen zijn erg belangrijk voor een ouderling omdat zij de signalen opvangen en 
dit doorgeven zodat de ouderling er actie op kan gaan uitvoeren. Ook de mede-ouderlingen 
(pastoraat) zijn belangrijk. Hier voel ik mij thuis en het is fijn om met elkaar te praten en 
ervaringen te delen. Hierdoor leer je van elkaar. Ook mijn geloof helpt mij om mijn taak te 
vervullen.  
 
Wat mis je? 
De mensen die in de toekomst met de kerk kunnen, mogen en willen doorgaan.  
 
Wat heeft het je (persoonlijk) gebracht? 
Door ouderling te zijn ben ik persoonlijk meer betrokken bij de kerk en denk ik vaker na over 
mijn geloof en dat is daardoor nog meer gegroeid. 
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Vorming en Toerusting 
 

V en T filmavond - Des hommes en des dieux 

 
De film die we hebben uitgekozen is Des hommes et des dieux. een film, gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal. 
Des hommes et des dieux is een Franse dramafilm uit 2010, onder regie van Xavier 
Beauvois. 
In een klooster in Algerije wonen acht Franse cisterciënzer monniken in harmonie samen met 
de islamitische dorpelingen. Langzaamaan breekt het islamitisch terrorisme door in het gebied. 
De monniken zijn niettemin vastbesloten om in de streek te blijven. 
Als ze enkele gewonde terroristen verzorgen, zetten de autoriteiten hen onder druk om het 
land te verlaten. 
Zo wordt deze film op Wikipedia beschreven. Persoonlijk vind ik dat deze film goed laat zien 
hoe je als gelovige kunt worstelen met het vinden van de juiste keuze en het leven vanuit de 
overtuiging een roeping te hebben. Tegelijk laat deze film heel mooi zien hoe de monniken 
omgaan met anders-gelovigen en tegelijk trouw aan hun eigen geloof blijven. 
Het is een aangrijpende film, vind ik, doordat je meegenomen wordt in het religieuze leven van 
de monniken en hun angst. We zullen na de film er samen over napraten. 
Leiding:  `ds. Christel Minnaard 
Datum:  vrijdag 17 januari 2020 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:  In de zaal achter de kerk in Garrelsweer  
Inlichtingen:  Ike Postma (scriba@pkngww.nl); tel. 0596-572215. 
 

Bijbelgesprekskring Appingedam 
Ook deze maand komen we bij elkaar op de tweede donderdag van de maand: 9 januari. 
Deze keer bespreken we het bijbelboek Nahum met elkaar. Het is met zijn drie hoofdstukken 
een stuk korter dan Amos, en gaat net als het boek Jona helemaal over de stad Nineve. Maar 
deze keer is de slottoon volkomen anders: “Er is geen verzachting voor je wond, je letsel is niet 
te genezen. Wie hoort wat er met jou gebeurt, klapt in zijn handen.” We lezen natuurlijk ook 
weer uit de Bijbel in Gewone Taal. Want het lezen van verschillende vertalingen brengt zaken 
aan het licht die je anders mogelijk over het hoofd ziet. 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? 
- Datum volgende bijeenkomsten: donderdag 9 januari 2020 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
 
Bijbels Koken: datum en nieuwe plaats bekend ! 
In het vorige kerkblad werd gemeld dat de datum voor het Bijbels Koken bekend is: vrijdag 7 
februari. Ondertussen is door omstandigheden wel de locatie veranderd. We komen nu 
gezellig bij elkaar in de pastorie aan de Farmsumerweg 1. Daar weet de leiding van de avond 
feilloos hoe alle apparatuur werkt en waar alle keukengereedschappen te vinden zijn.  
Wie nu denkt ‘had ik me nou toch maar opgegeven’, mag nog steeds aanschuiven: er zijn nog 
maximaal 4 plekken vrij. Graag aanmelden bij de dominees (tel. 788702, e-mail 
dsgvandenberg@solcon.nl; ook voor info). Dit vanwege de inkoop van ingrediënten en 
eventuele dieetwensen. 
- Datum Bijbels Koken: vrijdag 7 februari 2020 
- Tijd: 17.00 – 21.30 uur 
- Plaats: Pastorie, Farmsumerweg 1, Appingedam 

mailto:scriba@pkngww.nl
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Musical vrolijke Frans’ 
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Terugblik 
 
Het  zal ergens in 1990 geweest zijn, dat er een advertentie in de kerkbode stond: de 
gereformeerde kerk in Appingedam zocht een organist. Dick Dijk was de contactpersoon en ik 
mocht een dienst begeleiden en later werd ik gebeld met feedback, maar ik mocht blijven. Ik 
was organist bij zowel de intrededienst als afscheidsdienst van ds. Ernst van Gulik, die nu in 
Leek onze predikant is, wat een toeval. Ernst liet me de liturgie zien van zijn intrededienst in 
1992. Ik mocht niet op het orgel van de Nicolaïkerk; ik was immers niet afgestudeerd aan de 
Conservatorium, ik had alleen maar een paar kerkorgeldiploma's behaald aan de 
muziekschool. Ik ben op 11-jarige leeftijd begonnen met de 6 boekjes van Folk Dean en toen ik 
14 was, speelde ik op het kerkorgel in Oldehove. Nu ben ik 62, nog 2 jaar en dan heb ik 50 jaar 
het orgel in kerkdiensten begeleid.  
 
Toen later in Appingedam de federatie en fusie kwam, gingen de organisten ook fuseren en 
mocht ik eindelijk op het orgel van de Nicolai. Ik heb het tot op heden altijd een grote eer 
gevonden op zo'n majestueus orgel te mogen spelen, al kan ik me niet aan de indruk 
onttrekken, dat er in de Kabzeël-kerk vlotter werd gezongen, maar dat heeft vast en zeker met 
de akoestiek te maken.  
 
Klassieke muziek en ik waren geen logische combinatie. Geef mij maar koralen en ja: de 
psalmen hebben mijn voorkeur, zo heb ik mijn laatste dienst op 15 december een voorspel en 
fantasie van "God heb ik lief" gespeeld. En mijn beginkoraal " Blijf bij mij Heer" speel ik al 48 
jaar. En het was, dat Roelf Kok me tijdens mijn laatste dienst vroeg naar beneden te komen, 
anders had ik bij de uitgang van de kerk "op hoogten en in dalen" gespeeld, want daar ging de 
preek over.  
 
Ik heb ook veel humor beleefd bij jullie. In de Kabzeël-kerk kwam op een gegeven moment 
rook uit het orgel. En ik was eens aan de beurt voor een avonddienst en ik mijn BBQ onderbrak 
en op slippers, korte broek en in hemd naar de kerk ging om stiekem via de achterkant de 
lange trap naar het orgel te bestijgen, was er geen stroom bij het orgel en kon ik in mijn vrijetijds 
kleding in de kerk op de piano begeleiden. En toen ik Psalm 146 in de Nicolai ging begeleiden 
op de melodie van Joh de Heer, kreeg ik van de predikant ter plekke onder uit de zak.  
 
We zijn in Leek gaan wonen en we hebben ons als lid bij de kerk van Ernst van Gulik gemeld. 
En ik sta ook al op het orgelrooster voor 2020, het kan snel gaan. Ik verheug me. 
 
Dank voor de fijne woorden, die ik van velen van u te horen kreeg bij de uitgang. Ik heb het 
spelen bij jullie altijd als een groot voorrecht beschouwd. De woorden van het 1e couplet van 
D.C. Lewis zijn me uit het hart gegrepen: 
 
Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk 
'k Loop zomaar binnen Heer, net van m'n werk 
Niet voor de priester Heer, of 't antiek 
Ik kom alleen maar hier, voor de muziek 

 
Met vriendelijke groet, 
Freek Reitsema 
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Van de werkgroep Armenië 
 

 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van het eindresultaat van de appel- en perenactie die 
we samen met de werkgroep “Groene Kerk” hebben gehouden.  Het netto bedrag wat 
overgemaakt kon worden aan de bijenactie van Mensenkinderen bedraagt € 1.086,06. Een 
prachtig resultaat. 
Er zijn zeker zo’n 1000 kg appels en peren geraapt en  geplukt. Gelukkig waren er enkele 
vrijwilligers die ons hebben willen helpen.  Hartelijk bedankt daarvoor!! Graag willen we ook 
degenen bedanken die hun bomen beschikbaar stelden. De  papieren zakken waar we het fruit 
op de markt in konden doen werden spontaan door een gemeentelid gesponsord. Top! 
 Vele kilo’s appels en peren hebben hun weg gevonden naar de wijnboerderij in Wirdum waar 
er heerlijke sap van geperst werd. In totaal maar liefst 659 flessen!! Hier hing helaas wel een 
aardig kostenplaatje aan. Het was fijn dat de diaconie ons hierin wat tegemoet kwam. Er zijn 
veel appels en peren zo los verkocht op de startzondag, op de markt en vanaf enkele adressen 
die bij u bekend waren gemaakt via de zondagsbrief.  
Naast het vele werk hebben we ook veel plezier beleeft aan deze actie. Het was erg leuk om 
elkaar op een ander manier te ontmoeten. Ook het feit dat je voedsel, dat anders verloren was 
gegaan, zo  hebt kunnen benutten voor het bijenproject,  gaf onze werkgroepen veel 
voldoening.  
Hartelijke groet, 
Anja Kampinga, Namens de werkgroep Armenië 
 
 

Uit onze gemeente 
 

Actie Kerkbalans – een kans voor u en voor de kerk: 
Binnenkort wordt bij alle gemeenteleden weer de enveloppe van Actie Kerkbalans bezorgd. U 
krijgt weer de vraag hoeveel vaste financiële steun u in 2020 aan de Protestantse Gemeente 
Appingedam gaat geven. Het is uw bijdrage die bepaalt welk werk en welke activiteiten wij als 
gemeente voor onze leden en voor de Damster samenleving kunnen doen en organiseren. 
De begroting van onze gemeente laat onderhand ieder jaar opnieuw een gat van zo’n  
€ 30.000,--  zien. Dat lijkt veel, maar als je uitgaat van ongeveer 500 adressen in onze 
gemeente, betekent dat dat dit “probleem” is opgelost als op ieder adres de maandelijkse 
bijdrage met € 5,-- wordt verhoogd. Het zijn de kleine dingen die het doen!  
Nu moet één ding heel duidelijk zijn: de kerk bedelt niet! De kerk laat zien wat er nodig is en 
geeft u de kans om een oplossing aan te bieden en zo iets goeds te doen. De kerk is geen 
“instituut van buiten” zoals een burgerlijke gemeente: de kerk is een familie - want: samen 
kinderen van God - die als het nodig is, voor elkaar klaar probeert te staan. En net zoals in 
ieder gezin geldt: als je het huishouden ziet als “hotel Mama”, dan gebeurt alleen het 
noodzakelijke, maar voor veel extra dingen die het gezinsleven leuk maken, is er dan weinig 
tijd en ruimte over. Wanneer iedereen echter naar eigen kracht en vermogen meehelpt, dan 
blijft er tijd, geld en gelegenheid over om samen leuke dingen te doen en je voor meer in te 
zetten dan het kale huishouden alleen. Als iedereen helpt met tafeldekken en afruimen, dan 
staat het eten eerder klaar en is er daarna ook nog tijd voor een goed gesprek of een 
spelletje… 
Gemeenteleden die financieel echt krap zitten, hoeven zich het volgende niet aan te trekken. 
Maar met name de gemeenteleden die denken dat ze met een tientje in de maand of een paar 
tientjes per jaar al heel wat bijdragen, wel! Die wil ik namelijk op het hart drukken: het is júllie 
verantwoordelijkheid, niet die van de kerkenraad of de dominee! Die kunnen alleen maar 
werken met wat uit de gemeente wordt aangereikt. De kerk is geen “hotel God” of een 
service-instituut voor gemeenteleden, maar – opnieuw – het huisgezin van God. We doen het 
sámen. En als er één gezin is waarvan ik hoop en verwacht dat iedereen daar haar of zijn 
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steentje wil bijdragen, dan is het de Kerk van Christus wel. U hebt nu de kans om dat te 
bewijzen! 
Goede groet, ds. Johan van den Berg 
 
Uit de pastorie 
Als u dit leest, is de voor ons hectische tweede helft van december al (bijna) achter de rug. We 
mochten samen heel wat kerkdiensten leiden en kerstmeditaties verzorgen in verschillende 
samenkomsten. Het is fijn dat we dat werk onderling kunnen verdelen. Desalniettemin was het 
best pittig, ook omdat we van 11 t/m 18 december een Spaanse uitwisselingsleerlinge te 
logeren hadden uit de jaarlaag van Dieke’s klas. Zo’n jongedame wil je natuurlijk ook het 
nodige van Appingedam en omstreken laten zien; en dat kost tijd. Met een halve koffer vol 
hagelslag is ze een paar dagen voor ik dit op papier zette, met haar schoolgenoten weer 
richting Spanje vertrokken. 
Als gevolg van de drukke decembermaand, zult u ons in januari en februari maar een paar keer 
op zondagmorgen op de kansel zien staan. Maar vrees niet: als kerkgangers en bij het 
koffiedrinken na de dienst hopen we u dan zeker te zien. 
Ondertussen hebben wij, samen met de gemeente, de reis van Advent naar Kerst gemaakt en 
passeren we nu de grens van 2019 naar 2020. We danken iedereen die ons langs 
verschillende wegen hartelijke en mooie Kerst- en Nieuwjaarsgroeten heeft gestuurd. Ook dat 
maakt dat we ons hier thuis voelen. Op onze beurt wensen we ieder die dit leest van harte 
“Veel heil en zegen!” toe voor het nieuwe jaar. Dat het oprecht Anno Domini 2020, het jaar 
onzes Heren 2020 voor jullie en u mag zijn: een jaar waarin je/u mag ervaren dat onze Heer 
dichtbij is en zijn zegen schenkt. 
Met een hartelijke groet van alle pastoriebewoners, 
dss. Gerlinde en Johan van den Berg 
 
Een Nieuwjaarswens vanuit Winsum 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals u weet ben ik nu geruime tijd ziek thuis. Gelukkig ben ik in goede handen bij het Centrum 
voor Integrale Psychiatrie (CIP), dat is een onderdeel van Lentis in Groningen. Ik ben daar 
intensief in behandeling. Ik krijg daar therapie en verder gebruik ik wat verschillende medicatie. 
Eén van mijn medicijnen ben ik aan het afbouwen. Dat gaat redelijk goed, soms is dat wat 
zwaar, maar ik zet door. 
Als ik terugkijk op de afgelopen maanden, kan ik gelukkig constateren dat het geleidelijk beter 
met me gaat. Ik ben er nog niet, maar het voelt alsof ik weer op de goede weg ben. Er zit een 
voorzichtig stijgende lijn in mijn herstel. Toch is er nog meer tijd nodig om er weer helemaal 
goed bovenop te komen. Ik bedank een ieder die me in de afgelopen anderhalf jaar een hart 
onder de riem heeft gestoken in de vorm van kaartjes, mailtjes of een telefoontje. Dat doet me 
heel goed.  
Verder heb ik ook veel te danken aan de dominee uit mijn eigen gemeente hier in Winsum, die 
me geregeld heeft bezocht. Bij hem kon ik alles wat me bezig hield kwijt. In de moeilijkste tijden 
was mijn geloof ook erg wankel en voelde God/Christus soms ook erg afwezig. Maar dankzij de 
gesprekken met de dominee heb ik ook veel steun op dat gebied ervaren. Het geloof is soms 
een zoeken en een worstelen. Het verhaal van het gevecht van Jakob bij de Jabbok is voor mij 
in de afgelopen maanden een steun geweest. Ook Jakob heeft geworsteld. Was het God, een 
engel? Hij kwam in ieder geval niet ongeschonden uit deze strijd. Maar hij kreeg wel de zegen 
mee.  
En zo zijn er veel mensen in de Bijbel die worstelen met het geloof, met God. Ik kan mezelf erin 
herkennen. De worsteling, de strijd, maar ook de zegen die ik heb ervaren en nog steeds 
ervaar in de vele lieve mensen om mij heen, die me steunen, troosten, die voor me bidden. Ik 
hoop dat de stijgende lijn in mijn herstel in de komende maanden door zal zetten en dat ik u 
over een tijd weer kan begroeten. 
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Voor nu wens ik u allen een prettige jaarwisseling en een goed en gezond 2020! 
 
Hartelijke groet, 
Jenny Baron 
 
 
Ouderenpastoraat: 
 

Allereerst wil ik u en jullie allen veel goeds toewensen in het nieuwe jaar: veel mooie 
momenten en sterkte bij alles wat moeilijk is!  
 
In mijn “wijk” hebben zich, tot het moment van inleveren van deze kopij, bij mijn weten geen 
ernstige dingen voorgedaan. Sowieso is dat natuurlijk gelukkig, maar ook omdat ik, wat het 
werk betreft, door de ziekte van mijn man, Peter Buikema, zelf veelal aan de zijlijn heb 
gestaan. Mijn voornaamste werkzaamheden waren de diensten in Damsterheerd en de 
Paasweide en het meewerken op de Kerstmiddag. Ik was blij dat ik dat wél kon doen en zo ook 
weer heel wat mensen uit onze gemeente (en van daarbuiten!) even kon spreken. In de 
komende tijd hoop ik in ieder geval de diensten van januari en februari in de 
Paasweide/Damsterheerd voor te gaan bereiden. Maar hopelijk dan ook weer eens wat meer 
bezoekjes te kunnen doen.  
 
Mijn man heb ik op de morgen vóór de Kerstmiddag (17 dec.) opgehaald uit het ziekenhuis. Hij 
was toen nog bepaald niet hersteld van de zware longontsteking, maar net wel sterk genoeg 
om het thuis te mogen proberen. De verschillende onderzoeken hebben niets uit kunnen 
wijzen over de oorzaak van de ontsteking, waardoor verdere behandeling ertegen niet mogelijk 
was. Thuis sterkt hij hopelijk verder aan en komt hij over de ontstekingen heen.  
En dan is het afwachten wanneer hij weer zo sterk zal zijn, dat de volgende chemokuur 
gegeven kan worden. 
Vanaf Kerst had ik enkele dagen vakantie. Dat was al afgesproken ver vóór we wisten dat hij 
kanker heeft. Als alles door is gegaan, hebben we in die dagen even samen kunnen zijn met 
onze kinderen en kleinkinderen, in een vakantiehuis in Ruinen.  
 
Bedankt!  
Hierbij wil ik u en jullie allen van ons beiden van harte bedanken voor alle mooie kaarten die 
kwamen, met lieve en bemoedigende woorden 
en ook voor de mooie bloemen die we vanuit de kerk kregen!  
 
Met hartelijke groeten, ook namens mijn man,  
Hanneke Doekes  
 
 

Verjaardagsfonds 
 
. 
   
De opbrengst over de maand november bedraagt € 90,55. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 15 januari in het ASWA-gebouw 
aan de Burg. Klauckelaan. 
 
Spreker is ds. Johan van den Berg, hij komt vertellen over Palestijnse Christenen. 

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

Oproep chauffeurs autodienst 
 
De autodienst van de Protestantse Gemeente Appingedam rijdt iedere zondag enkele 
gemeenteleden naar de kerk en weer naar huis. Er zijn momenteel 3 routes met mensen uit 
Damsterheerd/de Schakel, Opwierde/centrum  en van de Zijlen Appingedam/Cosis Delfzijl. 
Er worden met regelmaat 12 mensen vervoerd door 18 chauffeurs. 
De huidige routes  zijn ’s zondags meestal  “vol”. 
Helaas kunnen er dus geen nieuwe mensen  worden toegevoegd, terwijl er wel aanvragen 
binnenkomen. 
 
Daarom doe ik hierbij een oproep aan chauffeurs(chauffeuses) die mee willen rijden voor de 
autodienst zodat er een nieuwe route gemaakt kan worden en iedereen naar de kerk kan. 
 
Het is de bedoeling dat u de mensen rond 9.00 uur ophaalt en, uiteraard in overleg voor of na 
het koffiedrinken, ze na afloop van de dienst weer thuis brengt. 
De meerijd(st)ers wachten bij huis of in de hal van hun wooncomplex. 
De mensen kunnen op hun eigen gekozen plaats gaan zitten en vragen zelf of ze hulp nodig 
hebben om ze daar te brengen.  
U kunt een afspraak maken waar u ze na de dienst weer ontmoet voor de terugreis. 
 
Het zou fijn zijn als er ongeveer 8 chauffeurs zich zouden aanmelden, zodat ieder maar eens  
per 6 à 8 weken hoeft te rijden.  
Dan wordt er een halfjaar-rooster gemaakt die de rijd(st)ers en meerijd(st)ers ontvangen. 
Onderling ruilen is altijd mogelijk! 
 
Heeft u de mogelijkheid en interesse om af en toe een autodienst  te rijden? 
  
Dan kunt u contact opnemen met Greet Boekweg (tel.nr. 626952 of mail 
greetboekweg@gmail.com)  
Uw medewerken wordt zeer op prijs gesteld! 
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Activiteitengroep 
 
ZONDAGSE LUNCH: 
 
Beste mensen, 
 
Op zondag 5 januari is er weer een Zondagse Lunch na de ochtenddienst in de Franse 
School. 
U/jij kunt zich opgeven op de lijst deze ligt achter in de kerk en bij Janneke Pennink, tel: 623813 
en per mail janneke@pennink.nl of bij Marieke de Vries, tel: 626927 en per mail 
marieke.dijkman@hotmail.com  
(Gluten- of lactose vrij dieet even doorgeven) 
 
Het is altijd een heel gezellige bijeenkomst, die in een ontspannende sfeer verloopt, dus…… 
komt u ook eens? 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Hartelijk dank 
 
Wat een enorme verrassing was het voor ons op 1 december, dat we na de dienst naar voren 
werden geroepen en uit handen van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr. 
Roelf Kok, een Oorkonde en een zilveren speld mochten ontvangen. 
Deze kregen wij voor het werk dat wij beiden in onze gemeente mochten verrichten, gedurende 
vele jaren. Jan is begonnen als verhuurder van de kerk in de jaren dat hij als Kerkvoogd de 
Hervormde gemeente mocht dienen. Op 1 oktober werden wij beheerder(s) van de Franse 
School, als opvolgers van dhr. Terry Benjamins, die toen een andere baan kreeg. Dit werk zijn 
we blijven doen tot na de verbouwing van de Franse School, waar in 2010 Mannie Middelkamp 
de scepter ging zwaaien. Zij werkte al in Kabzeël en kwam na het samengaan van beide 
kerken in de Franse School. 
Ondertussen breidde de verhuur van de kerk zich steeds meer uit. De wens was, dat de 
Nicolaïkerk een meer multifunctioneel karakter zou krijgen. Nou, dat is gebeurd! 
Vele keren per jaar wordt de kerk verhuurd voor een concert, een lezing, bijzondere 
(herdenkings)diensten, enz. enz. 
Al deze activiteiten leveren voor onze Gemeente een leuk financiëel bedrag op. We doen het 
nog steeds met veel plezier en hebben dan ook een grote kring van huurders van de kerk 
opgebouwd. 
Ik doe naast het werk in de kerk de ledenadministratie en werk als redactielid van het kerkblad. 
Wekelijks komt daar de Zondagsbrief bij, waarin u veelal actueel nieuws uit onze gemeente 
kunt lezen.  
 
Hiervoor mochten Jan en ik dus deze waardering voor dit werk ontvangen. Veel mensen 
hebben ons er mee gefeliciteerd en bedankt voor het werk dat we hebben verricht. 
Heel hartelijk dank hiervoor ! 
 
Wij hopen dat het ons gegeven wordt om dit werk nog een poosje te kunnen doen. 
Hopelijk ziet u ons nog vaak als medewerk(st)er in de kerk. 
 
Jan en Gea Kolk, 
Heiliggravenweg 16. 
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Van de Diaconie 
 
In januari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter, tel: 627353           
    e-mail: vegter.th@gmail.com                

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

I.K.E. - ontmoetingsavond 
 

  
               I.K.E.  APPINGEDAM  
 
Na een jarenlange traditie, hopen we ook in het jaar 2020 weer door te gaan met 
onze maandelijkse ontmoetingsavonden. 
 
U bent allemaal weer VAN HARTE WELKOM  op 
                   

Donderdag 30 januari 2020 in de Franse School. 
              Aanvang: 19.30 uur. 
 
M.m.v.: ds. P.L.Voorberg  - bijbellezing en meditatie. 
                  Chr. Mannenkoor Appingedam o.l.v. dhr. Nico Dijkman 
                              begeleiding: dhr. Jan Beukema. 
                  Organist:  dhr. Jaap Weima. 
                  Bingo:  mw. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
Voor vervoer kunt U bellen met: dhr. Henk Perdok,  tel. 623256 
 
Graag tot ziens en hartelijke groeten,  
ook namens de I.K.E. commissie. 
Annie Blaak-Hidding. 
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Van de Kerkrentmeesters 

 
Start Actie Kerkbalans 2020: “Geef voor je Kerk”: 
De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans gaat deze maand van start. Wist u dat 
Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen de 
plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken om 
hun eigen gemeente of parochie te ondersteunen. Vanaf 18 januari wordt ook bij u de brief voor 
Kerkbalans aangeboden. Doet u ook mee?  De kerk ontvangt geen subsidies en kan daarom 
alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en 
vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 27 januari komt een vrijwilliger het 
formulier weer bij u ophalen. Via deze weg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw 
bijdrage. 
 
Steun uw kerk met een periodieke gift: 
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar 
zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60.-) en tot een maximum 
van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een 
periodieke gift? Dit is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar aan de 
gemeente schenkt. Vroeger moest u daarvoor naar een notaris, maar dat hoeft nu niet meer. U 
kun uw periodieke gift nu vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die 
mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of 
maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, 
dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Wilt u weten 
wat dit voor u betekent? Bereken dan via de Schenkcalculator op 
www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij 
een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt 
verhogen zonder dat het u meer kost. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een 
overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met 
onze penningmeester, dhr. G.J. Bouwhuis, penningmeestercvk@pg-appingedam.nl.  
 
Stand Kerkbalans 2019: 
Tot en met november is er € 139.431,87 binnengekomen. We verwachten nog een bedrag van 
€ 14.023,16 aan toezeggingen te mogen ontvangen. We willen u hartelijk danken voor uw 
onmisbare bijdragen. 
 
Onderscheidingen: 
Na de zondagsdienst van 1 december werden Jan Kolk, Gea Kolk-Scheltens en Wim van der 
Deen verrast met het uitreiken van het draaginsigne in zilver met oorkonde van de Vereniging 
voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Jan en Gea Kolk hebben als vrijwilligers binnen onze 
gemeente al jarenlang vele functies vervuld en verzetten nog steeds heel veel werk voor de 
kerk. Wim van der Deen is al 25 jaar als koster actief en doet dat nog steeds. Velen hebben 
hen al bedankt voor hun jarenlange inzet en ook het College van Kerkrentmeesters willen 
hierbij nogmaals zijn dank uitspreken. 
Op zondag 15 december nam onze organist Freek Reitsema officieel afscheid van onze 
gemeente. Ook hij werd na de dienst onderscheiden met het draaginsigne in zilver met 
oorkonde van de VKB. Freek Reitsema is 28 jaar als organist verbonden geweest aan de 
gemeente. Gelukkig heeft hij te kennen gegeven als invaller beschikbaar te blijven. Ook hem 
willen we hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet. 
Naast deze jubilarissen steunt onze gemeente op heel veel andere vrijwilligers, velen zelfs in 
meerdere functies. Zonder vrijwilligers kan onze gemeente niet functioneren. Daarom aan 
iedereen die ook het afgelopen jaar zich weer heeft ingezet voor de kerk onze hartelijke dank 
en waardering. 
 

http://www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator
mailto:penningmeestercvk@pg-appingedam.nl
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Van de Jeugd 
 
 

Jeugdagenda januari 2020 

 

 

 

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

Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 28 januari 

Meisjes groep 6: Fabianne en Denise: dinsdag 7 januari 

Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 14 januari 

Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 16 januari 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 21 januari 
 

T-café: 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

Vrijdag 10 januari: groep 8 

Vrijdag 17 januari: Klas 1 + klas 2 

Vrijdag 24 januari: klas 3 + klas 4 

Vrijdag 31 januari: groep 7 

Vrijdag 7 februari: groep 8 

 

Factor 12+ 
Datum via de app/mail, 19.30 uur Franse School 

 

Factor Lidy en Irene 
Woensdag 8 januari 
 

12 + tienerkerk 
Zondag 19 januari is er weer 12+ tienerkerk 
 

U4C 
Datum via de ‘U4C Appingedam’ facebook pagina 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Kennismaken met TVG. In Assen kan dat! 
 

De cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (afgekort 
TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belangstellenden na de eerste week van 
2020.  
Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, 
de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf 
september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 uur cursus, 
behalve in de schoolvakanties.  
Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ 
Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de 
Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat.                                                                        De 
toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek / Kerk en kunst / Jodendom / 
Niet-christelijke religies / Filosofie / Christelijke spiritualiteit / Medische ethiek rondom ‘Voltooid 
leven’ / Kerkelijk actueel / Godsdienstsociologie en Contextueel pastoraat.  
 
Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cursisten, 
geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de 
RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één 
van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je 
zelf als een soort van pelgrima-ge? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel 
gevaarlijke onder-neming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020? 
Waar?   Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Tijd?      Inloop vanaf 09.30 uur;  Aanvang: 10.00 uur 
Meer info?   Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com 
Website?   Zie onder www.tvgassen.nl  
Welkom? Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van 

harte welkom en koffie/thee met iets lekkers staat klaar! 
 
==================================================================== 
 

Nieuwsbrief classispredikant ds. Jan Hommes 
 
‘Want wie zich zelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd 
worden’.  (Lucas 18: 14) 
 
Het begint met een Farizeeer die bidt en God dankt dat hij niet zo is als die andere mensen die 
roofzuchtig, onrechtvaardig, overspelig of zelfs tollenaar zijn; daarnaast een tollenaar die zijn 
blik niet naar de hemel durft op te slaan en zich op de borst slaat en roept: ‘God wees mij 
zondaar genadig’. En wanneer je iets verder leest het gedeelte over ‘laat de kinderen tot mij 
komen’. Verhogen en vernederen zijn moeilijke woorden. Ik probeer mijn leven te leven vanuit 
Pasen: daar vieren wij dat wij rechtop worden gezet en verder mogen als opgestane mensen in 
het spoor van Jezus. Het is de bedoeling, denk ik, dat we elkaar de kans geven om op die 
manier onderweg te zijn. Verhogen betekent je beter, groter, voornamer, beschaafder, 
aangepaster of hoe dan ook te achten dan de ander; vernederen betekent luisteren en ruimte 
maken, verbinding leggen en samen optrekken. Als opgestane mensen levend in de ruimte 
van Gods liefde krijgen we allemaal die gelegenheid om er te zijn voor elkaar en ruimte te 
maken. Dat geldt ook binnen het geheel van de kerk. Als gemeenten zijn we samen kerk en als 
gemeente is verhogen denken dat je het alleen en zelf kunt; vernederen betekent ruimte 
maken voor elkaar en samen optrekken, elkaar daar van dienst zijn waar dat kan. Op die 
manier kunnen we allemaal een plek vinden om te zijn, ook als gemeente, hoe groot of hoe 
klein dan ook. Zo blijven we als kerk present op die plekken waar we naartoe geroepen worden 
en kunnen we een blijvende plaats zijn waar we samen zoeken, waar we samen vieren, waar 

mailto:tvgassen@gmail.com
http://www.tvgassen.nl/
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het evangelie haar weg kan vinden. En dat is alvast een kerstboodschap van mijn hand aan de 
hand van dat kind in de voederbak.  
 
Er is een beleidsplan van de classis. Dat betekent dat we als Breed Moderamen en 
ondergetekende als classispredikant iets meer handvat hebben om namens de classis dingen 
te doen: waar het gaat om samenwerken, beroepen van predikanten waar wij een rol spelen en 
dergelijke. Daarbij past denk ik ook de organisatie van twee studiedagen voor predikanten en 
kerkelijk werkers. Donderdag 6 februari in de provincie Groningen en dinsdag 10 maart in de 
provincie Drenthe willen we een dag vullen met nadenken over het ambt van predikant en het 
werk van de kerkelijk werker. De ochtend besteden we aan onze eigen beweegredenen, onze 
eigen spiritualiteit, waarvan ik merk dat het bij predikanten en (overigens in mindere mate) 
kerkelijk werkers soms onder druk staat. Het middaggedeelte willen besteden aan nadenken 
over de rol die we spelen in de gemeente en in de kerkenraad. Aanleiding daarvoor is dat ik 
merk dat predikanten het soms moeilijk hebben in hun rol in de kerkenraad, waardoor er soms 
ook spanning ontstaat. Predikanten en kerkelijk werkers kunnen zich al vast aanmelden bij 
ondergetekende, een definitieve uitnodiging komt en u kunt zelf kiezen welke plek en/of datum 
het beste passen. We worden begeleid door dr. Hanneke Muthert van de RUG en Bram 
Schriever, coach en supervisor, betrokken bij veranderprocessen. 
 
De vierjaarlijkse bezoeken aan kerkenraden vorderen gestaag. Over het algemeen word ik 
gastvrij ontvangen en zijn de gesprekken goed en naar ik hoop ook voor kerkenraad en 
gemeente zinvol, voor mij in ieder geval altijd leerzaam. Er is zorg over de toekomst van de 
gemeenten, omdat op veel plaatsen kerkenraden moeilijk op sterkte blijven en predikanten 
moeilijk te vinden.  
 
Dat laatste heeft te maken met de mobiliteit van predikanten: ze komen over het algemeen ook 
moeilijk weg en blijven lang zitten. Sinds vorig jaar is er bij een vacature altijd een gesprek met 
het Breed Moderamen, meestal met ondergetekende, soms met anderen van het Breed 
Moderamen. Wij spreken dan veelal over samenwerken met andere gemeenten en een poging 
om samen met andere gemeenten een predikant te beroepen. In de Trouw van 16 november 
hebben we over dat laatste een oproep kunnen lezen: gemeenten zullen vaker samen een 
predikant moeten beroepen en predikanten moeten wennen aan een situatie van meerdere 
gemeenten en zo ook meerdere kerkenraden.  
 
Punt van zorg is de ontwikkeling van de ringen. De voorzitter van de visitatie, ds. Wouter 
Bakker zal dat samen met het college van de visitatie gaan oppakken. Het blijft van belang om 
uit te spreken dat u als gemeente zelf vooral verantwoordelijk voor het goed functioneren van 
de ring bent. U zult zelf moeten bepalen wat u daar in brengt en wat u er van verwacht.  
 
8 Januari is er een extra bijeenkomst voor onze gehele classis. Er is een werkgroep actief die 
voor de synode oplossingen probeert te formuleren om het gemeentewerk eenvoudiger te 
maken om zo meer tijd en energie over te houden voor het gemeentewerk. De werkgroep wil 
van alle gemeenten graag horen wat zij nodig hebben en wij als classis willen daarover ook 
graag met jullie in gesprek om te weten wat er in dat opzicht van ons wordt verwacht. Daarom 
8 januari de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen om 19.30 uur. De definitieve 
uitnodiging volgt.  
 
Een hartelijke groet van uw classispredikant 
ds. Jan Hommes,  j.hommes@protestantsekerk.nl of 0651999711 

november 2019 
 

mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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voert op: 

              “n Misreken” 
                een vrolijk stuk in 3 bedrijven, geschreven door:  
                        Hans van Wijngaarden 
               (in het Gronings vertaald door A. Biermaker)    

 

                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Jan van Dalen verhuurt het huis van zijn buurman, huisarts dokter Pil, tijdens diens 

vakantie, stiekem voor 2 weken aan een boerenechtpaar. Hij wil op deze manier een 

‘financieel probleempje’ oplossen, maar hij komt pas echt in de problemen als dochter José 

Pil een weekendje naar huis komt. Tot overmaat van ramp komt  haar vriend ook nog 

opdagen. Gevolg hiervan: veel misverstanden! Hoe redt hij zich hieruit?? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

op: -  VRIJDAG 7 FEBRUARI 2020 (nog een beperkt aantal kaarten) 

    - ZATERDAG 8 FEBRUARI 2020(“     “        “           “           “     ) 

  

aanvang: - 20.00 uur 

in: de grote zaal van het ASWA-gebouw, Burg.Klauckelaan 16 

kaarten € 8,-- (rectificatie!) reserveren bij:    

incl. koffie + koek                                  Geert Middelkamp    tel.: 0596-629592 

                                                             Anneke van Bostelen tel.: 0596-622754  
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