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27e Jaargang, nr. 11        juli/augustus 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 5 augustus gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom 

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

 De looptijd van dit kerkblad loopt tot en met augustus. Dit, in verband met de 
vakanties. Copij voor het september-nummer moet worden ingeleverd voor 20 
augustus. 
 

 De redactie vraagt u om toch zoveel mogelijk de data van vergaderingen door te geven 
voor plaatsing in het Kerkblad en de Zondagsbrief. Er komen steeds minder opgaves 
binnen en dat is jammer. We willen zoveel mogelijk activiteiten van en in de gemeente aan 
u doorgeven. 

 

 De redactie en de makers van het Kerkblad wensen u allen een hele fijne zomer toe en 
als u weggaat: een hele mooie vakantie gewenst !! 
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Meditatie 
 
 

Lezen: Openbaring 2: 12-17 
Tekst:  vers 17: …en ook een wit steentje… 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
Wie overwint krijgt van Christus een wit steentje, lezen we in vers 17. 
Het beeld van “de witte steen” is ontleend aan de klassieke rechtspraak, waarbij de rechter gebruik 
maakte van witte en zwarte stenen. 
Wit betekende vrijspraak, zwart was veroordeling. 
Het ontvangen van de witte steen, waarop de naam van de aangeklaagde werd geschreven, was voor 
die man, en ook vrouw, het bewijs, dat hij/zij vrijuit kon gaan. 
Dat is ook het symbool van de witte stenen die in het koor van onze kerk liggen ter nagedachtenis aan 
de overledenen. 
Ze kunnen vrijuit naar God gaan. 
Als Christus, de opperrechter, ons nu deze witte steen schenkt, dan wil dat zeggen dat Christus ons de 
innerlijke zekerheid geeft dat wij voor het gericht Gods vrijgesproken zijn. 
Die steen is de subjectieve, persoonlijke toe-eigening van de objectieve vrijspraak. 
Het is dus wat wij er innerlijk aan hebben. 
Het is de rust, de bevrijding, de opluchting, die wij mogen genieten. 
God heft ons het schuldige hoofd omhoog en wij durven van de weeromstuit ook het hoofd omhoog 
heffen. 
Door het begrip “steen” wordt dan verder de stoerheid, de flinkheid, de hardheid uitgedrukt. 
Zó zijn ook inderdaad onze innerlijke gevoelens. 
Wij laten ons niet meer door de aanklacht van de Satan en door de beschuldiging van ons eigen 
geweten in de hoek van de minderwaardigheid trappen. 
Als Christus ons vrijmaakt en met Zijn bloed wit gewassen heeft, zullen en durven we het ook te zijn. 
Ja, met deze witte steen van de vrijspraak door het bloed van het kruis durven we zelfs God onder ogen 
te komen. 
“We hebben vrijmoedigheid tot God”. 
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We durven, in het blije besef dat we vrijgesproken en gerechtvaardigd zijn, leven en zo durven we ook 
te sterven. 
We houden niet onszelf of iets van onszelf in de hand. 
We houden de witte steen, die Christus ons gaf, in de hand. 
We kijken er regelmatig naar. 
We weten aan en met deze steen dat het “goed ligt” bij God. 
Wij verzekeren onze harten voor Hem. 
“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God”. (Rom. 5:1) 
 
Ja, lieve mensen, het is een sterk en rustig en blijmoedig leven, het leven met de witte steen in de hand.    
 
Henk Perdok 

 
 
 
  

    
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand  augustus 

 
 
21 aug. 14.00 uur, Redactievergadering kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 21 juli: Vijfde zondag van de zomer  
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  787 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
   

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

 
Toelichting bij de collecten: Syrië project (Kerk in Actie) 
In Syrië is het bieden van noodhulp aan ontheemden een grote uitdaging. Hulporganisaties zijn 
afhankelijk van de overheid voor toegang tot getroffen regio’s. Kerken hebben relatief veel vrijheid: zij 
zijn aanwezig in gebieden, die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar zijn en zitten tot in de 
haarvaten van de samenleving. Kerken zijn inmiddels de grootste hulpverlener in Syrië. Kerk in Actie 
steunt via het ACT-netwerk (Action by Churches Together) Syrische kerken en kerkelijke organisaties, 
die voedselpakketten uitdelen en ontheemden helpen bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook 
zorgen deze kerken en organisaties, dat gevluchte kinderen onderwijs kunnen volgen en bieden zij 
psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiëne-pakketten uit en verbeteren zij drinkwater- 
en sanitaire voorzieningen.  
 
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is 
de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de 
inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun 
kerk daarbij belangrijker dan hun huis.  
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. 
Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we 
graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij de opbouw van 
hun kerk. Doet u mee? 
 
Zondag  28 juli: Zesde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. B. Steenwijk, Nijkerk  
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  787 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken achter in de kerk  
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19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
  mw. ds. P. de Kruijff, Assen 
  M.m.v.: Jeanine Wolters, zang  en Erik Wagenaar,   

gitaar uit Uithuizermeeden. 
    
 
   collecten: - I.K.E. 
     - Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten: Diaconie PG Appingedam 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille hulp, 
Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt. 
 
 
Zondag 4 aug.: Zevende zondag van de zomer 
           9.30 uur: ds. J. Raatjes, Beilen 
       
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  752 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
  
Toelichting bij de collecten:  Roemenië 
Een groep gemeenteleden is al jaren actief voor Roemenië, dit bestaat vooral uit het ondersteunen voor 
de bouw van het Boga kinderkamp. Het Boga kinderkamp is opgericht door de stichting Alpha & Omega 
die samenwerkt met het FSR (Familie Sponsor Plan),  http://fsrom.nl/ 
FSR is een Christelijke organisatie die, geïnspireerd door Gods liefde, om wil zien naar de allerarmsten 
van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de 
omstandigheden van de hulpontvanger.  
 
FSR doet dit door middel van:  
Noodhulp: Het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. 
Structurele hulp: Het sponsoren van een beroepsopleiding voor kinderen uit arme gezinnen, en het 
verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg. 
Naast specifieke sponsoring van gezinnen en school gaande jongeren worden er elk jaar ook projecten 
opgezet die tot doel hebben om daar waar het nodig is onze hulp verder in te vullen. Afhankelijk van de 
middelen die ons ter beschikking staan voeren wij de volgende projecten uit:  

 Zaaigoed voor mensen die een stukje grond heb ben. Hierdoor kan men zelf groenten 
verbouwen.  

 Kachels voor gezinnen die geen goed werkende kachel meer hebben.  

 Stookhout voor diegenen die in de winter niet weten of ze hun geld aan voedsel of aan warmte 
moeten uitgegeven.  

 Boga-kampen voor kinderen in en nabij ons sponsorprogramma.  
Elk jaar even lekker eruit in een frisse, vrolijke omgeving!  

 Vitaminepillen gedurende de herfst en winter voor de schoolgaande kinderen.  

 Een weekend ontspanning in Boga voor moeders van arme gezinnen of studenten uit ons 
sponsor programma.  

Met al deze verschillende soorten hulp proberen we er voor de mensen te zijn, ze te bemoedigen en 
verder te helpen in het leven.  

http://fsrom.nl/
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Zondag 11 aug.: Achtste zondag van de zomer 
 9.30 uur, dhr. Eppo Vroom, Veendam 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  752 
 
   collecten: - Diaconie    
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 

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

 
 
Toelichting bij de collecten:   Werelddiaconaat (KIA, Zuid-Afrika) 
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken 
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak 
een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van 
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze 
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te 
geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  
 
 
 
Zondag 18 aug.: Negende zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. B. Steenwijk, Nijkerk 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  752 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
 
 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   ds. E.A. van Gulik, Leek 
   m.m.v. Ellen Palmen, sopraan  uit Woldendorp    
 
 
   collecten: - I.K.E. 
     - Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Bloemendienst diaconie PG Appingedam. 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij de 
mensen thuis. 
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Zondag  25 aug.: Tiende zondag van de zomer 
 9.30 uur: ds. G. J. Gardenier 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  752 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café, diverse 
clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdiend daarom een ruimhartige 
ondersteuning. 
 

 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 21 juIi – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Viering Heilig Avondmaal 
Ook net na het begin van de zomervakantie voor de schoolkinderen komen we samen rond de Tafel 
van de Heer. Of je thuis bent of onderweg op vakantie: aan deze tafel ben je altijd welkom en is het 
goed thuiskomen bij God. Niet als een kat in een vreemd pakhuis, maar als kind aan huis: jouw plek is 
vrijgehouden! Hier krijg je proviand voor onderweg, voedsel om aan te sterken en door te kunnen gaan 
op de weg van Gods koninkrijk: een bemoedigend woord, handen die aanreiken wat je nodig hebt. En 
voor we verder trekken, krijgen we hier Gods zegen mee: “Vrede zij u!” 
 
 
Daarna volgt de zomervakantie, waarin we elke zondag een gastpredikant mogen begroeten. 
Alle predikanten die deze weken zullen voorgaan, zijn wel bekend bij ons, omdat ze eerder voorgegaan 
zijn in onze diensten. 
 

 
 

Rooster oppasdienst 
 
Op 8 september zijn we er weer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Rooster Kindernevendienst 
 
  7 juli  Janet Ploegh 
 
14 juli  Anita de Boer 
 
 
Van 21 juli tot en met 18 augustus heeft de 
Kindernevendienst vakantie. 
 
25 aug. Janneke Weidenaar 

 
 
 

Zomeravonddiensten 
 
Op zondag 28 juli wordt de derde Zomeravonddienst gehouden  in het kerkje  
op Marsum. Aanvang van de dienst is 19.00 uur. 
 
Voorganger in deze dienst is mw. ds. A.P. de Kruijf uit Assen. Het thema voor deze dienst is:    
‘Vriendschap is geluk hebben’. 
Medewerking wordt deze avond verleend door Jeanine Wolters, zang  en Erik Wagenaar,  gitaar uit 
Uithuizermeeden. 
Organist in deze dienst is Jaap Weima. 
 
Als het goed weer is, drinken we na de dienst gezamenlijk een kopje koffie of thee. Ook is er ranja 
aanwezig. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste Zomeravonddienst van dit seizoen is op  
zondag 18 augustus, ook om 19.00 uur. 
Voorganger is dan onze oud-predikant Ds E.A. van Gulik uit Leek - Oldebert. Het thema 
voor deze dienst is:  ‘LITTEKENS’.  
Medewerking zal worden verleend door Ellen Palmen, sopraan  uit Woldendorp 
 
Organist is Jaap Weima. 
 
Bij goed weer drinken we ook na deze dienst koffie, thee of ranja.    
 
Wij willen u / jou graag weer uitnodigen  voor de diensten 
Dus: Graag tot ziens op 28 juli en 18 augustus 

I.K.E.Commissie 

 

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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Kinderoppas  
 
Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de aangeboden kinderoppas 
tijdens de zondagse ochtenddiensten.  
 
Er is afgesproken dat alleen tijdens bijzondere diensten iemand van 
de leiding van de kinderoppas is ingeroosterd.  
Buiten deze diensten om is er altijd wel iemand in de kerk die de 
kinderoppas wil verzorgen.  
 
Bent u/ ben je in de kerk en is er behoefte aan kinderoppas (kinderen van 0 tot 4 jaar), geef dit dan aan 
bij de Ouderling van Dienst / andere kerkeraadsleden die bij de ingang van de kerk staan. Zij zullen 
ervoor zorgen dat er iemand uit de kerk wordt gevraagd om de kinderoppas te verzorgen.  
 
Voor de wat oudere kinderen (rond de 4 jaar) zijn er achter in de kerk kleurplaten en kleurtjes aanwezig 
zodat de kinderen tijdens de dienst iets te doen hebben.   

 
 
Oproep 
 
 
Bent u regelmatig in de kerk en vindt u het leuk om af en toe eens op kleine kinderen te passen, 
GRAAG!! U komt dan op een ‘reservelijst’ te staan met gemeenteleden die gevraagd kunnen worden 
om tijdens een ochtenddienst kinderoppas te verzorgen mocht dit nodig zijn. U kunt uw naam 
doorgeven aan Hans Postma (postma.j@ziggo.nl).  
 

Samen zijn we één gemeente, jong & oud en horen voor elkaar te zorgen; iedereen is welkom in 
Gods huis! 

 
Namens de jeugdraad 
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Jong-&-ouddienst 
 
 

Zorg goed voor je lichaam – je hebt het van God gekregen! 
 

 
 
 
 

Met medewerking van: SlagwerkEnsemble Appingedam 
 
Zondag 8 september 
Nicolaïkerk Appingedam 
Aanvang: 9.30 uur 
 

Van harte welkom! 
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Opbrengst collecten 
 

 
26 mei Diaconie        €   250,15 
  Kerk         €   221,98  
  I.K.E. (Marsum)       €     53,35 
 
  2 juni Diaconie        €   173,75 
  Kerk         €   148,35 
  De Paasweide       €     52,45 
 
  9 juni Diaconie        €   279,91 
  Kerk         €   202,79 
    
16 juni Diaconie        €   208,19 
  Kerk         €   177,20 
     
23 juni Diaconie        €   189,41 
  Kerk         €   138,27 
   
30 juni Diaconie        €   185,30 
  Kerk         €   250,19 
       I.K.E. (Marsum)             €  106,63  
 
  7 juli       Diaconie              €   226,40 
       Kerk              €  195,15   
 
 
 
 
Koffiegeld 30 juni: € 34,55    
 
 
   
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Lied van de maand juli 
 
 
Lied 787   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten,  
 en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad,  
 waar jij je rust neemt, zal ik overnachten,  
 in jouw bestaan ligt dat van mij vervat.  
 
  3. Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen,  
 jouw God is ook mijn wondervolle God.  
 En waar jij sterft zal ook mijn einde komen;  
 ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot.  
 
  4.  Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden,  
 begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot.  
 Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden,  
 daar komt geen einde aan dan door de dood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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Lied van de maand augustus 
 
 
Lied 752 

  
 
  2. Wel schijnen zij enkel geringen van buiten, 
 voor engelen donker, voor mensen een spot, 
 maar innerlijk zijn zij als lieflijke bruiden, 
 het sieraad, de kroon en de glorie van God, 
 zij die zich bereiden 
 op ’t einde der tijden. 
 De koning zal onder de leliën weiden, 
 in stralend gewaad zullen zij Hem geleiden. 
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  3. Uit Adams geslacht zijn zij allen geboren 
 en hebben het aardse verlangen geproefd, 
 zijn zondaren die aan het lichaam behoren, 
 en eten en drinken naar dat het behoeft. 
 In dagelijkse zaken, 
 in slapen en waken, 
 zijn zij voor het aanzien niet anders dan anderen, 
 behalve dat zij in het licht willen wandelen. 
 
  4. Want die in hun hart van het hemelse stammen, 
 geboren uit God door zijn scheppende woord. 
 Van binnen zijn zij als de sierlijke vlammen 
 van ’t heilige vuur dat hun leven behoort. 
 Het lied dat zij zingen, 
 met engelenkringen, 
 dat zal, waar de eeuwige hemelen blinken, 
 zo zoet en zo zuiver, zo innig weerklinken. 
 
  5. Zij wandelen op aarde, zij zijn in de hemel, 
 hun zwakheid bewaart deze wereld voor God. 
 Zij smaken de vrede in ’t aardse gewemel, 
 zijn arm en zij hebben het hoogste genot. 
 Zij hebben in  lijden 
 bestendig verblijden 
 en liefelijk leven zij zuiver van zinnen. 
 Zij hebben een blinkende wereld van binnen. 
 
  6. Als Christus, hun leven, zich zal openbaren, 
 wanneer Hij zal zijn, die Hij eindelijk zal zijn, 
 dan zullen zij met Hem als vorsten der aarde 
 in glorie verschijnen, volkomen en rein. 
 Zij zullen regeren, 
 met Hem triomferen, 
 als stralende lichten de hemelen sieren, 
 het feest van de vreugde in eeuwigheid vieren. 
 
  7. O Jezus, o schat die in ’t hart is geborgen, 
 o heimelijk sieraad dat glanst in de ziel, 
 laat ons met U meegaan op weg naar de morgen, 
 of ’t kruis met zijn schaduw ook over ons viel. 
 Hier leven terzijde 
 in smaadheid en lijden, 
 hier omgaan met Christus in stilte van binnen, 
 dáár eenmaal, zoals wij bemind zijn, beminnen. 
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
28 juli  11.00 uur,  drs. A. Trox, gezamelijke dienst met de 
      Doopsgezinde gemeente Delfzijl 
 
11 aug. 11.00 uur, mw. T. Sikkema 
 
25 aug. 11.00 uur,  past. w. mw. S. van der Laan 

 
     
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
28 juli     11.00 uur,   ds. G. Knol  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   18 augustus Bapt. gemeente 

15 september Ds. J van den Berg 
Avondmaal 
 

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

   13 oktober Baptisten gemeente 

?? November ??  17 november Bapt. gemeente 

   1 december Mw. J. Baron of A. Kloosterhof 

   22 december   Bapt. gemeente 
 

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

 
 
 
 
 

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    

 
 

 

 

 

Bedankt! 
 
De vakantie periode is begonnen maar… het werk in de kerk gaat gewoon door! Juist in deze periode, 
dat de kerk 6 dagen per week open is voor publiek. Binnen de hele organisatie zijn de vele vrijwilligers 
onmisbaar.  
Daarom wil ik een lans breken voor alle vrijwilligers binnen de PGA. Iedereen heel erg bedanken voor 
hun inzet op allerlei terrein. Allen verrichten ontzettend veel werk, soms op de onmogelijkste tijden, 
vaak ongezien en niet de waardering ontvangend, die ze eigenlijk wel verdienen. Vrijwilligers werk kan 
je heel veel voldoening geven, je kan er soms veel van leren. Het gevoel geven dat je ergens bij hoort. 
Dat wat je doet ook daadwerkelijk zinvol is. Dat werk kan van alles zijn, soms helemaal op de 
achtergrond, onzichtbaar, maar toch heel belangrijk als schakel in het grote geheel. Wel is het 
belangrijk iets te doen wat echt bij je past. Waar jezelf energie  en plezier uit haalt. Dan houd je het 
langer vol! Eén ding is zeker: Zonder vrijwilligers heeft onze kerkelijke gemeente geen bestaansrecht!!  
 

Daarom nogmaals :                   Alle Vrijwilligers , Bedankt !!   
 
Allen een goede, gezegende zomerperiode toegewenst, uit of thuis. 
 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad van de PGA, 
Adri Perdok, voorzitter. 
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Van de Cantorij 
 
Op Eerste Pinksterdag, 9 juni, heeft de Cantorij o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk het Pinksteroratorium 
‘Aanwezig’ uitgevoerd in de morgendienst. 
Medewerking op de dwarsfluit werd verleend door Marleen Samplonius. 
Hoewel de dienst hierdoor wat uitliep, hebben we veel positieve reacties gehad. Veel gemeenteleden 
vonden het erg mooi. 
 
Bij de Cantorij waren enkele gastleden, die aan dit project hebben meegewerkt. Wij willen ze heel 
hartelijk danken voor hun medewerking, want anders was het een moeilijke zaak geworden om dit als 
Cantorij alleen te doen. 
 
Ook wij hebben nu vakantie, maar de repetities van de Cantorij beginnen weer op de eerste donderdag 
van september (5 september) om 19.00 uur in de Franse School. 
Wilt u ook eens meedoen of ook lid worden van de Cantorij? U bent van harte welkom om eens een 
repetitie mee te maken. 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer we weer meedoen aan een dienst, maar in ieder geval werkt 
de Cantorij mee aan de dienst van de Gedachtenis der namen, op de eerste zondag van november. 
 
Inlichtingen kunt u altijd verkrijgen bij een van de leden of bij Vincent Hensen-Oosterdijk,  
tel. 06-21406271. 

U bent welkom bij ons !!  Tot ziens in september !! 
 
 
 
 

Commissie eredienst 
 
Al een aantal keren is er in de vergadering van de commissie eredienst gesproken over de 
zichtbaarheid voor de gemeenteleden die in de zijbeuken van de kerk zitten. 
Gebleken is, dat als er iets achter de Avondmaalstafel gebeurt, het al gauw niet meer zichtbaar is voor 
hen. 
Vorig jaar is het grote (zware) podium weggehaald en sindsdien staat de Avondmaalstafel op de stenen 
van het koor. 
Om nu de zichbaarheid te vergroten, heeft de commissie eredienst een proefopstelling gemaakt voor in 
de kerk. 
De Avondmaalstafel staat er op en ook de lessenaar, zodat u, als u in een van de zijbeuken zit, kunt 
zien wat er plaatsvindt. 
Deze proefopstelling zal een aantal weken blijven staan, zodat u ruim de gelegenheid hebt om dit te 
bekijken. 
 
De commissie eredienst wil graag horen hoe u dit bevalt. Geeft u alstublieft door wat u er van vindt. U 
kunt uw reacties kwijt bij de leden van deze commissie, te weten: ds. J. van den Berg, de heren Geert 
Middelkamp, Vincent Hensen-Oosterdijk of bij een van de dames Adri Perdok, Heidi van der Zwaag, 
Janneke Weidenaar, Janneke Pennink en Gea Kolk. 
 
Naar aanleiding van uw reacties zal de commissie bekijken wat er verder zal gebeuren. Gehoopt wordt 
op veel reacties; positief zowel als negatief. 
 
P.S.:  Kijkt u niet naar de ‘aankleding’ van deze proefopstelling; als er een definitieve opstelling komt, 
zal er een passende bekleding voor worden gemaakt, die past bij het blauwe kleed. 
 
Namens de comm. eredienst,  
Gea Kolk-Scheltens, tel. 623313. 
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Kindernevendienst 
 
Afscheid groep 8 kinderen van de Kindernevendienst. 
 
Op 30 juni jl. hebben we in een mooie morgendienst afscheid genomen van de kinderen van groep 8. 
We willen nog even de namen noemen van deze kinderen: 
 
Mirjam Bosma, Niek Kuizenga, Mirthe Oudman, Roos Ritzema, Marijn Jager, (en Noëlle). Ze gaan 
de basisschool en de kindernevendienst verlaten en vervolgen hun weg naar het voortgezet onderwijs. 
Heel veel succes en plezier op de nieuwe school. 
 
‘Ik ben er als het leven lacht -  Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied  -  Ik ben er als je het niet ziet. 
Ik ben de weg waarop je gaat -  Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood -  Ik ben in leven en in dood – je vriend’. 
 
Jullie zijn nu ook van harte welkom bij de 12 + groep. 
(De leiding zal jullie uitnodigen). 
 
Het ga jullie goed! 
 
We hebben ook afscheid genomen van Aardina Neumann, ze heeft jarenlang kindernevendienst 
gegeven. Nogmaals bedankt voor je inzet bij de Kindernevendienst. 
 
Lijkt het je leuk om ook Kindernevendienst te gaan geven of wil je een keer meekijken; voor informatie 
kun je ons altijd bellen. 
 
Groeten van de Kindernevendienstleiding, 
Krista, Janneke, Esther, Jolanda, Anita en Janet (0596-620234) 
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Startweekend 
20 en 22 september 2019 

 
Vrijdag 20 september wordt er 's avonds een BBQ georganiseerd bij de kerk / Franse School en een 
LANPARTY  voor de jeugd in de Franse School 
 
1. LAN Party voor de jeugd 
Hier alvast een bekendmaking voor de LAN Party die gehouden wordt op vrijdag 20 september 2019, 
tegelijk met de BBQ. Deze LAN Party wordt gehouden in de Franse School. 
We gaan samen gezellig gamen met een grote groep mensen tegelijk! 
Dus neem je eigen laptop ( of die van je ouders) of je desktop mee. 
Neem zelf ook een lange cat5 kabel mee (ethernetkabel, zie afb.) 
om je laptop aan te sluiten op het waanzinnig snelle Netwerk van de 
LAN Party; en ook nog een stekkerdoos mee voor de 220V 
stroomaansluiting!  
Je hebt nu de mogelijkheid om tegen elkaar te spelen met je 
favoriete spel of game, zoals Minecraft. 
 
2. Just Dance voor kids van 2 tot 102 
Voor wie wat minder van het gamen is, proberen we bij de BBQ op vrijdag 20 september ook nog een 
leuke Just Dance-sessie te regelen met de Wii. Zo kun je direct de overtollige vetten weer van je lijf 
dansen!  Wie ons kan helpen aan een Wii met Just Dance software mag contact opnemen met Henk 
Emmelkamp of ds. Johan van den Berg. 
 

 
Zondag 22 september: STARTZONDAG  Het thema is: “Een Goed Verhaal” 
 
De dienst begint om 9:30 uur. 

In de dienst komen 4 actieve groepen hun verhaal vertellen, wie, wat en waarvoor ze zijn en 
staan. We laten ons verrassen met een “Een Goed Verhaal” 

 
Top 5 liederen:  

U / jij kunt liederen opgeven voor de startdienst. De liederen die worden uitgezocht hebben 
betrekking op het thema, “Een Goed Verhaal”. Hebt u / jij een lied, mail dan naar ds. Johan van 
den Berg. dsjvandenberg@solcon.nl 

 
Na de dienst is er koffie/thee/ranja met wat lekkers en toosten we met een drankje op het nieuwe 
seizoen! 

Wie wil er gesneden cake/koek meebrengen? 
U kunt het achter in de kerk op de tafel leggen, alvast bedankt! 

 
Verder is de dag vol met activiteiten: 
 

 *Sjoelen voor jong en oud wie??? wint de wisselbeker??? 
 

 *Spelletjes voor de kinderen 
 

*Smartphone wandeling (Na de Startdienst houden we weer een smartphone-wandeling! Hierbij 
krijg je via de Whatsapp bekende en onbekende opdrachten in je smartphone. Een soort van digitale 
speurtocht door het mooie centrum van Appingedam. Ook nu weer zullen opdrachten zeer divers en 
misschien complex zijn, maar voor de echte doorzetters is er een mooie prijs te winnen. Zorg je wel 
voor een volle accu in je telefoon? 

 *Verschrikkelijke Spiraal! (Een behendigheidsspel voor jong en oud waarbij je geen enkele fout 
mag maken. Degene die het parcours in de snelste tijd kan overbruggen zonder contact te maken is in 
de race voor een mooie prijs. Kinderen tot 8 jaar altijd prijs.) 
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 *Klouk 
 
 Gezellig bijpraten, dat kan altijd 
 
Gezamenlijke Lunch in de kerk 
 

Kom!!  Zo zijn we samen gemeente waar je met elkaar viert, deelt en beleeft! 
 
In het volgend kerkblad van september meer over het Startweekend. 
We kijken er naar uit! 
 
Noteer alvast in uw / jouw agenda 20 en 22 september! 
  
Vriendelijke groeten,  Startweekend commissie  
 

Barbecue 
 

 Franse school                  20 

                 Volwassenen €5                                                     September 2019 
                 Kids   €3                                                     Vanaf 18:00 uur  

   
          
 

 

BETALEN = OPGEVEN 
Maak het bedrag over naar NL07RABO 0313005737 en vermeld in de omschrijving uw 

naam en het aantal personen. Dit is meteen u opgave! 
Tijdens de BBQ zorgen wij voor het eten, denkt u er zelf 

aan om bord/bestek en drinken mee  te nemen? 
 

Tot dan!! 
 

Wessel Wessels en Dolf Holwerda 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio74mHyKXjAhUNa1AKHeNJCMsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.belbin.info/bbq-uitnodiging-tekst-mz31.php&psig=AOvVaw0ruVCjzL3ZudRuZscr7xy6&ust=1562683498886717
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT6ZLzyKXjAhUSZFAKHWDoAxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.action.com/nl-nl/p/vlaggenlijn/&psig=AOvVaw1g5XcbxFAc9gZzft6tmIib&ust=1562683768078467
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT6ZLzyKXjAhUSZFAKHWDoAxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.action.com/nl-nl/p/vlaggenlijn/&psig=AOvVaw1g5XcbxFAc9gZzft6tmIib&ust=1562683768078467
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Zegen van onrust 
In de dienst van 7 juli jl. over de bedrieglijke zekerheid van “cultuurchristendom”  
(Jeremia 7 : 1 - 12 / Jacobus 2 : 14 - 18, 26) hebben we via de beamer geluisterd naar het lied ‘Maak ons 
hart onrustig’ (Opwekking 805). Dat lied werd ingeleid met de indrukwekkende zegenbede “Zegen ons 
met onrust”: 
 
God, zegen ons met onrust 
over gemakkelijke antwoorden,  
halve waarheden en oppervlakkige relaties, 
zodat er diepgang moge zijn in onze harten. 
 
Zegen ons met boosheid, God, 
over onrechtvaardigheid, onderdrukking  
en de uitbuiting van mensen, 
zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
 
God, zegen ons met tranen 
om te plengen voor hen die lijden door pijn, 
verstoting, honger en oorlog, 
zodat we onze handen zullen uitstrekken  
tot troost. 
 
 
En, goede God, zegen ons met voldoende 
dwaasheid om te geloven  
dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, 
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen 
dat het onmogelijk is. 
 
In Christus’ naam – amen. 
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Musical !! 
 
We gaan weer beginnen met een nieuwe musical! 
Het is zover: er komt een nieuwe musical aan! We willen met elkaar de musical  
‘De Vrolijke Frans’ gaan instuderen en uitvoeren! Mits er natuurlijk genoeg mensen zijn die mee willen 
doen: samen, met elkaar iets moois creëren.  
 
We zijn begonnen met een kleine groep mensen en inmiddels is er al een echte stuurgroep gestart, 
bestaande uit Berber Werkman, Didy de Vries, Janneke Pennink, Anneke van Bostelen, Jan Kolk, 
Jeroen Balkema, Vincent Hensen en Bartjan Pennink.   
 
De eerste stappen zijn gezet; de musical is uitgezocht, de plannen zijn besproken met de  kerkenraad 
en er zijn voor een aantal zaken al enthousiaste mensen gevonden om mee te helpen en. 
 
Planning en belangrijke data 
In het najaar van volgende jaar (23 en 24 oktober 2020) gaan we de musical uitvoeren. Op 
vrijdagavond 30 augustus 2019 om 19.30 uur in de Franse School vertellen we meer over alle 
plannen. Laat je informeren en inspireren over ‘de Vrolijke Frans’. Of misschien heb je nu al zin om mee 
te doen? We zoeken mensen voor onder andere het maken van muziek, zingen, toneel spelen (grotere 
rollen en figuranten), toneelopbouwers, opruimers etc.   
 
Een mooie, vrolijke zomer gewenst en graag tot 30 augustus!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondagse Lunch 
 
Activiteitengroep 
 
Het komende seizoen  gaan we  door met het organiseren van de Zondagse Lunch! 
Het is iedere keer heel gezellig in een ontspannen sfeer. Dat is ook met elkaar gemeente zijn. 
 
Alvast alle datums voor de zondagse lunch voor het komend seizoen: 
13 oktober; 10 november; 1 december; 
 
5 januari; 2 februari; 1 maart; 
 
5 april; 3 mei. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Opgave kan bij Janneke Pennink, tel: 623813 e-mail, janneke@pennink.nl en bij Marieke de Vries, 
tel:626927 e-mail marieke.dijkman@hotmail.com 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
tel:626927
mailto:marieke.dijkman@hotmail.com
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Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OPROEP! (van het themateam Appels & Peren) 
 
Eerder heeft u gelezen dat we een Appels & Peren actie organiseren. Wij gaan dit najaar fruit 
verzamelen en verkopen, de opbrengst hiervan is voor een goed doel: het bijenproject van de Armenië 
werkgroep. Daarmee genieten we niet alleen van ons lokale fruit, maar steunen we ook op een andere 
plek een voedsel gerelateerd project. Voor deze actie kunnen we veel en verschillende soorten hulp 
gebruiken.  
 
OPROEP:  

- Wilt u fruitbomen beschikbaar stellen of kent u iemand die dat wil doen? 
- Helpt u mee als vrijwilligers bij het rapen of plukken van fruit?  

 
We horen heel graag van u! Dan kan via 0642530100 (Gerben van Dijk), 0644658947 (Lies de Boer) of 
het emailadres groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl 
 

 
 
Mag het een onsje minder zijn? (van het themateam 
Plasticconsumptie) 
 
Wij willen graag dat we als kerkmensen en ook als PG 
Appingedam nadenken over wat we gebruiken, wat we eten en 
hoeveel.  En er is nog zoveel meer. Natuurlijk is het niet de 
bedoeling om Babylonische spraakverwarring te creëren door 
over alles te willen praten en alles te bespreken.  Ons doel is 

via kleine stappen samen bewust te worden van hoe we omgaan met onze aarde. Toen we dit 
bespraken kregen we een heerlijk kopje koffie en een mooie koek erbij.  En daar kwam gelijk ons eerste 
aandachtspunt letterlijk en figuurlijk op tafel. Koek verpakt in plasticfolie, natuurlijk om de koek vers en 
schoon te houden.   
 
Maar hier gaat het nu juist over.  
 
Dus hebben we bedacht dat we beginnen met plastic  
in onze kerk, dicht bij huis en als eerste stap gaan we  
ons plastic gebruik in kaart brengen en dan als tweede  
stap richten we ons op de vraag wanneer is het  
haalbaar om geen of minder plastic te gebruiken. Bijvoorbeeld door een koektrommel……… 
Dit kan een begin zijn.   
 
 
 
 

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Plastic, het lijkt er soms wel op of we er niet zonder kunnen.  Het is ook zo 
handig om plastic te gebruiken en om eerlijk te zijn soms hebben we ook 
niet gelijk een alternatief. Daarom is het goed om eerst maar eens goed 
rond te kijken en vast te stellen waar we allemaal plastic voor gebruiken 
en wanneer we dat doen.   

 
OPROEP: 
Voor de uitwerking zijn we opzoek naar nog een paar mensen die met ons mee willen kijken en mee 
willen denken. Wij zijn inmiddels met zijn vieren: Henk en Ineke Emmelkamp, Jan Kolk en Bartjan 
Pennink.  
We gaan beginnen met twee dingen om uit te werken:  

1. Om het nadenken over plastic en afval te stimuleren schrijven we een fotowedstrijd uit! Dus, 
stuur een mooie, artistieke foto van afval waar het niet hoort - bij u thuis of ver weg. U kunt deze 
foto’s tot 1 september opsturen naar m.vieveen@gmail.com.  De mooiste foto’s gaan we 
gebruiken, met eervolle vermelding van uw naam (dat is dan de prijs). 

2. Om verspilling tegen te gaan en het hergebruiken van oude spullen te stimuleren willen we een 
“groene ruilkast” plaatsen onder het motto: maak gebruik van wat een ander niet meer nodig 
heeft. Als er ruimte is mag u iets in de kast zetten en u mag er iets uit halen als u in ruil hiervoor 
iets anders terug plaatst. Let op: het moet in die kast passen! Dus geen bankstellen of TV’s…  

 
We hopen dat er op dinsdagavond 3 september om 20.00 uur nog een paar enthousiaste mensen 
aanschuiven bij onze volgende plastic bijeenkomst bij de Franse School. We kijken naar u/jullie uit! 
 

 
 

Boekenmarkt 
 
Op vrijdag 2 augustus a.s. is het weer Coopluydenmarkt in Appingedam. Dat betekent, dat  
er op die dag in de Nicolaïkerk, net als voorgaande jaren de boekenmarkt wordt gehouden. 
 
Op Marsum staan er al weer heel veel boeken klaar, die dan verkocht gaan worden. Volgens de familie 
Dijkema zijn het er meer dan 4000.  
Ook zijn er weer boeken over verschillende onderwerpen, o.a.: 
prachtige kinderboeken, religieuze boeken, streekromans, Groninger boeken, atlassen, kookboeken, 
tuinboeken, woordenboeken, enz. enz. 
Sommige boeken zijn als  nieuw. 
 
De boeken kosten slechts € 1,-- per stuk, bij aankoop van 6 boeken betaalt U slechts  € 5,-- 
 
De verkoop vindt plaats tussen 10.00 uur en 19.00 uur In de Nicolaïkerk,  Wijkstraat  32  in 
Appingedam. 
Komt u ook een kijkje nemen?     
 
We hopen velen van u te mogen begroeten ! 
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Werkgroep Armenië 
 
Verslag fietstocht van 23 juni voor het bijenproject van Armenië. 
 
Op de zonovergoten zondagmiddag 23 juni vertrokken we nadat we een kopje koffie, thee of ranja 
hadden gedronken in groepjes vanaf de Franse School. Allemaal, totaal een kleine 40 mensen, 
voorzien van een route. We gingen vanaf Appingedam, via Biessum richting Uitwierde waar de toren 
beklommen kon worden. Hier had je een prachtig uitzicht over de omgeving. 
Hier konden ook de eerste 2 vragen beantwoord worden. 
Vraag 1: De toren is in 1991 gerestaureerd, maar wanneer is deze gebouwd? 
               Antwoord: Omstreeks 1200. 
Vraag 2: Hoe heet het “ommetje” om Uitwierde, die is uitgeroepen tot provinciale winnaar van de 
“ommetjes” prijsvraag van Landschapsbeheer Nederland. 

    Antwoord: Onder de klokslag van Oetwier 
Daarna gingen we richting Holwierde en door het mooie Groninger landschap kwamen we in Bierum uit 
waar we in de tuin van Marja en Wytze Dijkstra even konden uitblazen onder het genot van koffie, thee 
en ranja met iets lekkers erbij.  
De school die naast hun huis staat wordt bewoond door een kunstenaars echtpaar die in het weekend 
hun “school” openstellen voor bezoekers. Dus wie wilde kon er een kijkje nemen.  
Zo gingen we verder door Bierum heen, voor Losdorp sloegen we af naar Holwierde waar de kerk 
bekeken kon worden en er  tijd was om  een appel te eten.  
Vraag 3: Met welke kerken uit de omliggende dorpen vormt deze kerk één gemeenschap? 

    Antwoord: Holwierde – Bierum – Krewerd. 
De route ging verder via Krewerd. Helaas, voor ons, was daar een voorstelling gaande zodat we dit 
mooie kerkje niet van binnen konden bekijken. 
Vraag 4: Hoe heet het kerkje van Krewerd? 

    Antwoord: Mariakerk. 
En zo kwamen we, na 25 km fietsen, langzamerhand binnendruppelen op het eindpunt waar Henk en 
Lies de Boer ons ontvingen in hun tuin. Hier konden we gezellig napraten, uitrusten en wat eten en 
drinken. Zelfs de kano werd nog in het water gelaten voor onze jongste deelnemers, die zich de kunst 
van het kanovaren probeerden eigen te maken. Door alle gezelligheid is er niet meer aan gedacht de 
antwoorden op de vragen te bespreken maar voor degenen die er benieuwd naar zijn, zijn ze hier toch 
nog te lezen.  
De laatste vraag was hoeveel het aan donaties opgeleverd heeft voor het bijenproject. Antwoord: Dit 
was maar liefst  € 378,20. 
Een fantastisch resultaat van een fantastische middag. Allemaal hartelijk bedankt!! 
 
Vriendelijke groet, Anja Kampinga Namens de werkgroep Armenië. 
 

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

e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
 
In augustus wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter               

e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
  
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 
 
Zendingswerkgroep ( Goede Doelen Markt)    1979  -  2019 
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U denkt, dat wordt een jubileummarkt in oktober ! 
Nee, we gaan stoppen met onze Goede Doelen Markten. We hebben er een jaar overgedaan om 
toch tot dit besluit te moeten komen. De leeftijd van de groep heeft hierin ook meegespeeld.  
Dat niet alleen. We zagen jaren dezelfde mensen, trouw 2x per jaar onze markt bezoeken.  
Door ouderdom en niet meer goed ter been zijn, liep het bezoekersaantal terug. 
Nieuwe gezichten zagen we niet ! 
Het respons vanuit onze gemeente v.w.b. bezoek en cadeautjes voor de verloting was zeer minimaal 
en het werd moeilijker om leuke prijzen voor de verloting te krijgen. 
De winkeliers waar wij twee maal per jaar weer kwamen “schooien” lieten ons niet met lege handen 
staan.         HARTELIJK  DANK. 
Wat ook heeft meegespeeld  bij het aantal bezoekers is de verhuizing van de Geref.Kerk  
naar de Franse School. Het is op marktdagen een “weggestopte” locatie achter de marktkramen. 
 
Iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen, zodat wij na iedere markt,  
vele instanties financieel hebben  kunnen steunen :        HEEL HARTELIJK BEDANKT. 
Onderstaande instanties hebben nog een gift mogen ontvangen: 
 

 De Schutse    € 200.-- 

 De Voedselbank   -  200.-- 

 Stichting Noaberschap  -  200.-- 

 Clini Clowns    -  150.-- 

 Project Dr.Arntzen   -  100.-- 

 Svetlana (Armenië)   -    80.-- 
 
Namens de werkgroep: Sieny Veenstra. 
 
 

Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Amnesty Brief: China - celstraf voor aanprijzen ‘herdenkingslikeur’ 

Drie jaar geleden promootte activist Chen Bing op de sociale media een Chinese likeur met een 
zelfgemaakt etiket. Het etiket verwees naar het bloedig neerslaan van de studentenopstand op 4 juni 
1989. Een Chinese rechter oordeelde in april 2019 dat Chen Bing hiermee ongeregeldheden uitlokte. 
Hij kreeg drieënhalf jaar cel. 

 
Bloedig ingrijpen studentopstand 
Op 4 juni 1989 demonstreerden studenten wekenlang op het Plein van de Hemelse Vrede (Tiananmen) 
in de Chinese hoofdstad Beijing voor democratische hervormingen. Het Chinese leger maakte hier op 
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bloedige wijze een einde aan en vermoorde honderden of misschien zelfs duizenden mensen. De 
Chinese overheid neemt nog altijd geen verantwoordelijkheid voor de mensenrechtenschendingen die 
in 1989 op het plein plaatsvonden. De autoriteiten treden hard op tegen mensen die gerechtigheid 
eisen en de gebeurtenis willen herdenken. 
Chen Bing maakte in 2016 de likeur samen met drie andere activisten, waarna ze werden opgepakt. De 
drie kregen in april 2019 een voorwaardelijke straf opgelegd. Chen werd veroordeeld tot een 
onvoorwaardelijke straf van drieënhalf jaar, omdat hij weigerde te bekennen. 
 
 
 
 
 

  
 

Protestantse Gemeente Appingedam  
 
 

 
President van de Volksrepubliek China  
Xi Jinping      Kopie aan: 
Zhongnanhai, Xichangan’jie     Ambassade van China 
Xichengqu, BEIJING SHI 100017    H.E. Mr. Dr. Hong Xu 
CHINA       Willem Lodewijklaan 10 

2517 JT Den Haag 
    
      
Appingedam, 7 juli 2019 
 
Uwe Excellentie,  
  
Chen Bing, een activist uit de provincie Sichuan werd op 4 april 2019 veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van 3½ jaar, nadat hij samen met drie andere activisten was beschuldigd van “het 
uitlokken van twistgesprekken en ongeregeldheden”. Deze beschuldiging was gebaseerd op het feit dat 
de vier mannen flessen met Chinese likeur met een zelfgemaakt etiket hadden geproduceerd en 
gepromoot om te herdenken dat het 27 jaar geleden was dat de studentenopstand op het Tiananmen 
(Plein van de Hemelse Vrede) bloedig was neergeslagen. De drie andere activisten, Fu Hailu, Zhang 
Junyong en Luo Fuyu, kregen op 1-3 april 2019 een voorwaardelijke gevangenisstraf. Alle vier mannen 
hadden tot de rechterlijke uitspraak van begin april 3 jaar in voorarrest gezeten.  
 
Wij dringen er bij u op aan om Chen Bing onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te 
laten, aangezien hij slechts gebruik maakte van zijn recht op vrije meningsuiting. 
Dit recht wordt niet alleen beschermd in internationale verdragen, maar ook in de 
grondwet van de Volksrepubliek China. 
  
Daarnaast vragen wij u er zorg voor te dragen dat Chen Bing niet het slachtoffer wordt van marteling of 
andere vormen van slechte behandeling. Ook verzoeken we u garant te staan voor de mogelijkheid dat 
Chen Bing geregeld en onbeperkt toegang heeft tot en praten kan met een advocaat van zijn keuze en 
zijn familie. Waarbij het van belang is, dat deze contacten met advocaat en familie niet worden 
verstoord door derden – dit alles in overeenstemming met het internationale recht. 
 

Wij danken u voor uw aandacht en tijd. Vol hoop wachten we op uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Mijnbouwschade 
Op 7 juni was er de zitting met de arbiter over de “oude” schade van uit 2016 in de Jozefkapel. Hierbij 
kwam de NAM op de zitting met een voorstel dat geheel recht deed aan onze eisen. De afspraken zijn 
door de arbiter ter plekke in een overeenkomst vastgelegd en deze is door alle partijen ondertekend. Nu 
dit is afgerond kunnen we voor de schade die later  is ontstaan naar de TMCG om te proberen die ook 
vergoed te krijgen. Het gaat dus nog wel even duren voor de schade uiteindelijk hersteld kan worden. 
 
Kerkbalans 
Tot en met mei is er een bedrag van € 81178,67 binnengekomen voor de actie kerkbalans. We 
verwachten nog ongeveer €70.000,- te mogen ontvangen. 
 
Herhaalde oproep 
Zou u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, uw e-mail adres en/of telefoonnummer willen doorgeven 
aan mevrouw Gea Kolk-Scheltens (jankolkappi@hotmail.com) zodat deze in de ledenadministratie 
kunnen worden opgenomen? Ze zullen alleen dienen voor gebruik binnen onze eigen gemeente, b.v. 
voor het regelen van een pastoraal bezoek. 
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Van de Jeugd 

Jeugdagenda : V A K A N T I E  !!! 
 
Kleurplaat van de Kindernevendienst 
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VVP FIVELGO 
 
Vrijzinnigen in Appingedam en Delfzijl in het Fivelingo gebied: 
Net als in de andere kerken merken de vrijzinnigen dat leden ons ontvallen door overlijden, dus ons 
ledental krimt. 
 
De vrijzinnigen Appingedam en Delfzijl hebben besloten om samen verder te gaan onder één bestuur 
en met een nieuwe naam:  VVP Fivelgo  en samen te kerken in het Singelkerkje (Singel 31) in Delfzijl. 
 
Op Kerstavond gaan we in een gezamenlijke dienst kerst vieren in de Solwerderkerk in 
Appingedam. Meestal beginnen we om 19.30 uur. 
 
We hopen dan ook van harte nieuwe mensen te  mogen verwelkomen: we kerken meestal op de 2e en 
de 4e zondag van de maand in het Singelkerkje (Singel 31) te Delfzijl. Deze diensten beginnen om 
10.00 uur (zie de Eemslander). 
 
Ook hebben we sinds ruim een jaar een nieuwe voorganger, n.l.  dra.Greta Huis uit Loppersum. Zij was 
in het recente verleden o.a. Drugspastor op de wallen in onze hoofdstad en dus goed bekend met de 
hedendaagse problemen in onze wereld. 
 
Voor inlichtingen / vragen kunt U Joop Smit bellen vanaf september; tel: 0596-62 44 11 
 
 
Historisch Tijdschrift GKN 
 
Het eerste artikel in het pas verschenen juni-nummer van dit tijdschrift voert de lezer terug naar de 
19de eeuw. De hervormde godsdienstonderwijzer Jan Maatjes (1815–1870) besloot in 1861, nae en 
loopbaan als catechiseermeester in Groningen en als evangelist in Friesland, zich aan te sluiten bij de 
Afgescheiden kerken. Hij was toen al een bekend rechtzinnig publicist, met opvallend veel aandacht 
voor de geloofsopvoeding van kinderen. 
Bij de afgescheidenen kreeg hij meer beroepsmogelijkheden. Na een periode als ‘lerend ouderling’ 
werd hij in 1863 predikant van de nieuwe afgescheiden gemeente te Britsum. Het zou zijn enige 
gemeente blijven; hij overleed daar al na zes en een helf jaar. Dr. Cees Houtman schtst deze boeiende 
carrière, die laat zien hoe vloeiend in de 19de eeuw de grens soms was tussen orthodoxe hervormden 
en afgescheidenen. 
De tweede bijdrage raakt aan een pijnlijke situatie waarin veel huidige gemeenten verkeren. er moeten 
kerkgebouwen worden afgestoten. Hoe kom je tot een juiste keuze en wat betekent dat voor de 
(vanouds) gereformeerde kerkgebouwen? Herman Wesselink ontwierp een objectief 
waarderingssysteem waarmee een kerkbestuur of een burgerlijke overheid kan bepalen of een 
kerkgebouw de moeite waard is om voor het nageslacht bewaard te blijven.   
Hij constateert dat veel gereformeerde kerken al zijn afgebroken, die bij toepassing van zijn system 
wellicht niet aan de slopershamer zouden zijn prijsgegeven. Met voorbeelden van exterieurs in 
interieurs illustreert hij hun cultuurhistorische waarde. Een interessant hulpmiddel voor wie nu aan 
kerk-aanpassingen denkt. 
Het ‘romanfragment’ komt dit keer uit het boek ‘De boog in de wolken’(1970) van de in 2005 overleden 
schrijfster Gé Verhoog. Een jong stel zoekt zijn weg in een gereformeerd milieu. maar er blijken nogal 
weat verschillen te zijn in geloofsstijl. Een tijdsbeeld van ca. 50 jaar geleden. 
 
De rubriek ‘In memoriam’ geeft dit keer aandacht aan de overladen predikanten K. Bisschop, K.H.B. 
Bolwijn, H.A. van Bottenburg, P. Hekstra, S. Hogeboom, H.R. Juch, J. Kolk, L.H. Kwast, M.E. van Oel, 
W. Schenk, J. de Vries, J. WSieringa, P. Wijbenga en A. IJlkema. 
 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verlaten 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
mailto:f_rozemond@ziggo.nl
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Cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden 
en geïnteresseerden 
 
De zomer moet nog beginnen, maar nu alvast roepen wij in heel Drenthe, ZO-Groningen en 
Nrd-Overijssel in het rond: eind augustus gaat weer van start onze driejarige ochtendcursus 
Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen met voor het 
eerst een avondblok in okt./nov. 2019. Deze cursus loopt nu al jaren bijzonder suc-cesvol met volle 
groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens buitenge-woon positief. De 
groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei 
aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op 
het leven ervaren. Met recht kan TVG Assen de grootste ochtendcursus van ons land genoemd 
worden!  
Cursuslocatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen.  
 
Voor wie? 
Voor iedereen die meer wil weten van Bijbel, geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een 
stevige cursus. Deze cursus kent kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, 
Geloofsleer en Ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als Liturgiek, Pastoraat als Diaconaat. 
Daarnaast worden er ook een aantal andere vakken gegeven als Spiritualiteit, Filosofie, 
Wereldgodsdiensten als jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme, Kerk en Kunst, Kerkmuziek, 
Contextuele theologie, Kerk en actualiteit, Godsdienstsociologie, Zingeving rond ‘Voltooid leven’. Ook 
al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk; het beoogt heel nadrukkelijk een 
oecumenische cursus te zijn. Kerkelijk of niet-kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: 
iedere geïnteresseerde is van harte welkom! Het cursusseizoen loopt van eind augustus tot eind april 
en elke morgen vanaf 09.00 – 12.15 uur. Per morgen zijn er twee vakken met tussendoor een ruime 
pauze van rond 20  minuten. De kosten bedragen €.  175,- voor nieuwe cursisten.  
 
Nieuw is een avondblok 
In okt./nov. van dit nieuwe cursusseizoen is er een avonddeel over ‘De islam van de polder’, over het 
gedachtegoed van moslims en moslima’s in het westen van heden ten dage. In het andere avonddeel 
komt de filosofie ter sprake met moderne filosofen ongeveer uit de laatste vijftig jaar. De lessen zijn van 
19.00 - 22.15 u. Data: 08-10/15-10/29-10/05-11/12-11/19-11-2019. Kosten: €.  55,- p.p., excl. 
koffie/thee, reis- en materiaalkosten.  
 
Meer weten? 
Informeer en aanmelden bij: Familie Levenga, secretariaat, tel. 06-1410 1512 of email 
tvgassen@gmail.com; of kijk op: www.tvgassen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tvgassen@gmail.com
http://www.tvgassen.nl/
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Concerten 
e op zak rijd je Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes ezeedijken. 
Activiteitenprogramma Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 
Het zomerseizoen staat opnieuw in het teken van de promotie van het Hinsz-orgel voor een breed 
publiek. Daarnaast is een aantal bijzondere concerten gepland. 
Hieronder volgt een overzicht: 
 
Zaterdag   3 augustus van 11.30-12.00 uur: Halfuurtje Hinsz door organist Vincent Hensen- 
                                                                        Oosterdijk. Toegang gratis; 
             vrije bijdrage bij de uitgang.    
 
Zaterdag 10 augustus van 11.30-12.00 uur: Marktconcert door organist Henk Veldman.  

Toegang gratis;                                                               
vrije bijdrage bij de uitgang. 

 
Zaterdag 17 augustus van 11.30-12.00 uur: Halfuurtje Hinsz door organist Dirk Molenaar. 
                                                                        Toegang gratis; 
              vrije bijdrage bij de uitgang. 
                                                          
Zaterdag 24 augustus van 13.00 -13.45 uur: “Het schip in: zeemansliederen en orgelmuziek”. 
Een bijzondere combinatie van orgelmuziek en zeemansliederen rond het Hinsz-orgel, als onderdeel 
van het Internationaal Folk & Seasongsfestival “Bie Daip”. Met medewerking van het shantykoor 
“Armstrong's Patent” en organist Vincent Hensen-Oosterdijk. 
De voorstelling start om 13.00 uur met een rondvaart vanuit de haven achter de Nicolaïkerk en 
verplaatst zich om 14.00 uur naar de Nicolaïkerk, waar iedereen die wil zich nog kan aansluiten. 
Entree: Rondvaartboot € 5,00. Concert in de Nicolaïkerk gratis. 
Voor meer informatie zie www.orgelzomer.nl. 
 
Zaterdag 31 augustus van 11.30-12.00 uur: Halfuurtje Hinsz door organist Vincent Hensen- 
                                                                        Oosterdijk. Toegang gratis; 
             vrije bijdrage bij de uitgang   
 
Zondag 13 oktober,      aanvang 15.30 uur: Mannen vocaal ensemble The Gents met  
             medewerking van Vincent Hensen-Oosterdijk, 
             orgel.                                                   
                                       Programma: “Mysteriën”, muziek van louter Nederlandse bodem. 
                                                                       Toegang: € 15,00. 
 
Zaterdag 26 oktober van 22.00-23.00 uur:  Orgelconcert in het donker door Vincent  
                                Hensen-Oosterdijk, in het kader van de  

       “Nacht van de Nacht”.  
       Toegang: € 8,00. 

 
Organisatie: Stichting Concerten Nicolaïkerk 

 
 
 
 
 
 
 
N 

http://www.orgelzomer.nl/
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NIEUWSBRIEF CLASSISPREDIKANT ds. JAN HOMMES 
 
‘Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en 
tegelijkertijd door een arme in vodden.’   (Jakobus 2:2) 
 
Het is al lang geleden. Één van de catechisanten kwam binnen in vodden, zag er niet uit, terwijl de 
dienst net goed en wel was begonnen. Met veel tumult en lawaai zocht hij zijn plek in de kerk en hij vond 
er ook wel iets van hoe het daar toeging. Iedereen schrok zich een hoedje: wat is dit voor iemand, waar 
komt hij vandaan. Ik moet daar vaak aan terug denken wanneer ik beleidsplannen van gemeenten lees. 
Alle gemeenten willen open en gastvrij gemeente zijn, iedereen is van harte welkom en wordt 
uitgenodigd mee te doen. Dat is mooi. En het is ook echt een verlangen. Tegelijkertijd vraag ik mij vaak 
af op welke manier die openheid en gastvrijheid geborgd is wanneer het onder druk komt te staan: 
omdat iemand binnenkomt die je er liever niet hebt (en die zijn er) of omdat iemand duidelijk maakt toch 
wel hele andere opvattingen te hebben over het leven dan in de gemeente ‘gewoon’ wordt gevonden. 
En aan kerkenraden vraag ik ook nog al eens wat dan het verschil is met de voetbalvereniging of welke 
andere vereniging, die ook open zijn en gastvrij.  
 
In gesprekken met kerkenraden en predikanten gaat het voortdurend over de vraag hoe je gemeente 
wilt zijn en op welke manier dat is verbonden met God, met Christus, met de bron die ons allen voedt en 
sterkt. Ik ben er van overtuigd dat het belangrijk is met elkaar woorden te vinden voor die bronnen die 
ons allen voeden, woorden van geloof, woorden van hoop in de wereld waarin wij ons leven leven. Ik 
merk dat we dat moeilijk vinden en dat we het idee hebben dat de woorden die wij daarvoor gebruiken 
ook meteen helemaal moeten kloppen, dat het een afgerond antwoord moet zijn. Ik probeer u te 
stimuleren ook woorden te vinden wanneer het stamelend gaat, maar vooral eerlijk en oprecht te zijn.  
Wanneer we ons willen verbinden met het dorp of de wijk mag ze ook van ons vragen met wie ze te 
maken heeft en dan is het aan ons wat we daar gaan vertellen. Wanneer we gastvrij mensen willen 
ontvangen is het wel goed om mensen te laten weten waar ze zijn aanbeland.  
 
De classis heeft een voorzet gemaakt voor een beleidsplan dat op de laatste vergadering is besproken. 
In het najaar willen we dat vaststellen en wanneer er mensen zijn die het graag willen ontvangen dan 
kan dat: gewoon een mail naar scriba@classisgroningendrenthe.nl; en we horen graag wat u er van 
denkt en vindt. Één zinnetje uit wat we de missie noemen en waar samenwerken nadrukkelijk een 
onderwerp is: Christus fungeert daarbij als bron voor ons denken en handelen in deze tijd. Wij willen het 
belang van zijn aanwezigheid doorgeven aan de volgende generaties.  
 
 
Vertrouwenspersoon. Het Breed Moderamen heeft een verzoek gekregen voor het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon inzake seksueel misbruik in onze classis. Wellicht is er in een gemeente in onze 
classis iemand actief als vertrouwenspersoon, iemand die is gekwalificeerd of dat wil worden en bereid 
is om dat voor de gehele classis te doen. Gelukkig komt het weinig voor tot op heden en het is wel 
belangrijk dat we dat goed regelen. Mocht er iemand zijn dan hoor ik dat graag (via de mail naar 
j.hommes@protestantsekerk.nl of telefoon 0651999711).  
Het dagblad Trouw heeft de afgelopen weken aandacht besteed aan het anders gebruiken van 
kerkgebouwen in ons land. Daarbij wordt gesproken over een zogeheten kerkenvisie. Kerkelijke 
gemeenten die een kerkgebouw beheren en/of in eigendom hebben vragen zich soms af hoe dat verder 
moet nu kerkenraden kleiner worden en gemeenten minder gebruik maken van het vaak monumentale 
kerkgebouw. Het zou goed zijn een kerkenvisie te ontwikkelen samen met de directe omgeving: het 
dorp via dorpsbelangen, de burgerlijke gemeente en andere partners. Op veel plaatsen wordt op die 
manier het kerkgebouw meer toegankelijk gemaakt voor dorp of wijk en voelen meer mensen zich er 
voor verantwoordelijk. Ik breng het graag onder uw aandacht.  
 
 

mailto:scriba@classisgroningendrenthe.nl
mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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Naar aanleiding van een verzoek van een aantal pioniersplekken om binnen de PKN te kunnen blijven, 
maar anders en lichter van structuur dan we geregeld hebben in onze kerkorde is er een stevige 
discussie ontstaan. Dat gaat over de grootte van de kerkenraad, over de opleiding van voorgangers 
(predikanten én kerkelijk werkers) en uiteindelijk ook over de ambtelijke structuur. Dat is van groot 
belang voor al onze gemeenten, maar vooral voor de kleinere onder ons (maar dat zijn verreweg de 
meesten: gemeenten met een kerkenraad die maar met moeite op sterkte te houden is). Ik hoop dat 
kerkenraden aan dit gesprek meedoen, al was het maar door het gewoon eens met elkaar te 
bespreken. (notitie: mozaïek van kerkplekken) 
 
Bij mijn gesprekken met predikanten en kerkelijk werkers merk ik dat zij het niet altijd gemakkelijk 
hebben. Er verandert veel in het werk, kerkenraden worden kleiner en samenwerking met andere 
gemeenten en met collega’s wordt als lastig ervaren, kerkelijkheid is niet meer vanzelfsprekend. Ik 
kondig vast aan dat het Breed Moderamen hierover een studiemiddag wil organiseren als het even kan 
in het najaar, anders volgend voorjaar, voor zowel predikanten als ook kerkelijk werkers. Het is alleen 
de vraag wat het onderwerp precies moet zijn, waar we de professionals in onze kerk het meeste mee 
van dienst zijn. Ik hoor en ontvang graag suggesties en ideeën.  
 
Wat ik kreeg op mijn weg door de provincies. KenNetvakantie, ook voor u en voor jou: vakantie, een 
weekje of weekend er tussenuit, genieten van zon rust, kamperen en het zwembad op camping Bosbad 
in Zwinderen in een compleet ingerichte caravan, KenNet-vakantie@outlook.com voor aanmelden of 
meer informatie.  
 
Tot slot: die arme in vodden is iemand die zich diep verbonden voelt met onze traditie en graag de 
zegen mee wil; degene die prachtige kleren draagt en gouden ringen is zoekend, weet niet zo goed 
waar het te vinden. Mooi dat beiden toch in onze viering aanwezig kunnen zijn. Met woorden van Peer 
Verhoeven: 
 
Geloven  
wordt steeds meer verbondenheid beleven met al wat en al wie is. 
Geloven  
wordt steeds meer de diepte proeven in al wat en al wie bestaat. 
Geloven  
wordt steeds meer de Eeuwige zien in al wat en al wie voorbijgaat. 
 
Een hartelijke groet van uw classispredikant 
ds. Jan Hommes 
j.hommes@protestantsekerk.nl of 0651999711 
juni 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:KenNet-vakantie@outlook.com
mailto:KenNet-vakantie@outlook.com
mailto:j.hommes@protestantsekerk.nl
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Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
 
 

In de afscheidsdienst is er een collecte gehouden voor Support Casper en het Lilianefonds, twee 

doelen waar Gonda haar hart lag. De opbrengst was geweldig:  er is € 1000,00 gegaan naar 

Support Casper en € 1000,00 naar het Lilianefonds. 

 

Namens de fam. Veenhuis: HARTELIJK DANK ! 

 
 
 
 
 


