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26e Jaargang, nr.11         juli-augustus 2018 
 
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 

 

 Dit kerkblad heeft een looptijd tot en met augustus, in verband met de vakanties. 

 
 Op maandag 6 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. 
 

 Bent u een van de pastores nodig? U kunt contact opnemen met: dhr. Eppo Vroom, tel. 
0598-628142 of 06-10480135 Op donderdag is dhr. Vroom werkzaam in Veendam, dus 
is het moeilijk om hem dan te bereiken. U kunt ook bellen met een van de andere pastores, 
mw. J. Doekes, tel. 628968; mw. J. Baron, tel. 06-41654817 of  met mw. Anja Venhuizen, 
tel. 624343 of 06-44740212 (voorz. Pastoraat). 
    Zij kunnen u verder helpen. 
                                                                                   

 De copij voor het kerkblad van september moet vóór 20 augustus binnen zijn. 

  

   
 
De medewerk(st)ers van het kerkblad wensen u een heel fijne vakantie !! 
Ook als u niet weggaat, heel veel mooi weer ! 
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Meditatie 
 

       Lezen: Handelingen 8. 26 ev. 
 
Adri en ik zijn nogal fietsers in de vakanties. Vele kilometers glijden onder onze wielen door. 
Soms moet je wel eens door een modderpad. 
En eigenlijk is zo´n modderpad als het leven. Soms heb je vaste grond onder de voeten.   
Een stevig pad. Soms is het ook lastig, en zak je helemaal in de modder weg. 
Drijfzand waar je je niet uit redt, tenzij een ander je een plank geeft, of een hand, een stuk touw. 
Dan red je het niet alleen en is het handig dat je niet alleen bent op zo´n pad. 
Heel soms kom je op zo´n pad iemand toevallig tegen, dat je het geen toeval meer kunt 
noemen. 
Iemand die je een weg laat inslaan die je vooraf niet bedacht had. 
 
Dat maakt de minister van Financiën uit Ethiopië mee als hij zich op de terugweg van 
Jeruzalem een beetje in drijfzand bevindt. 
De Ethiopiër  heeft op zijn pelgrimstocht een boekrol gekocht van de profeet Jesaja en leest er 
op de terugweg in.  Hardop. 
Maar te toevallig om het toeval te noemen loopt de apostel Filippus langs diezelfde weg en 
hoort de man lezen. 
´Die begrijpt er niks van´, denkt Filippus verbaast als hij hem hoort lezen. ´Meneer, hebt u enig 
idee wat u leest?´  
´Nee, eigenlijk niet´ antwoordt de Ethiopiër, ́ maar als u het wel snapt, stap dan in en leg mij het 
uit´. 
En zo gebeurt het. Of nee, er gebeurt veel meer. 
´De woorden van Jesaja hebben betrekking op Jezus´, legt Filippus uit. 
´Hij is de hoeksteen die door de Schriftgeleerden en tempelheersers in Jeruzalem is 
afgekeurd. Ze moeten Hem niet. 
Maar juist Hij heeft ons opnieuw zicht op God gegeven. In Zijn eigen leven en sterven´. 
Filippus legt het zo uit, dat de man uit Ethiopië gedoopt wil worden. 
Dat gebeurt. Langs de kant van de weg. 
´En hij vervolgt vol blijdschap zijn weg´, staat er dan. 
 Drijfzand is vaste grond geworden. 
 
Soms kom je God tegen op zo´n modderpad. 
In mijn vorige gemeente, had ik een keer een preek over deze tekst uit Handelingen en toen 
baden we voor een vrouw die de volgende dag een ernstige operatie zou ondergaan. 
Na afloop schoot haar man mij aan. 
´Henk´, zei hij, ´Dat raakte mij, dat gebed´. 
´Wat raakte u daarin´, vroeg ik hem. 
Hij aarzelde even en zei toen, ´Wat je vertelde over dat modderpad zat ook in dit gebed. Je 
hebt iemand nodig onderweg. En ik voelde door dat gebed dat die iemand God is. Hij zal ons 
helpen en sterken in dit moddermoment. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gevoeld´.  
Niet alleen mensen, ook woorden kunnen te toevallig zijn om het toeval te noemen. 
Op zo´n moment komt God even heel dichtbij. 
 
HP  
 
 
 
 
 



 

 
- 4 - 

Agenda voor de maanden  juli en augustus 

 
 
 
juli:  Vakantie !! 
 
 
 
   

     
 
    
  
 
21 aug. 10.00 uur, Vergadering redactie kerkblad, Franse School 
 
22 aug. 14.00 uur, Comm. eredienst, Franse School 
 
27 aug. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
30 aug. 19.00 uur, Eerste repetitie Cantorij nieuwe seizoen, Franse School 
 
 
 
 

    
 
    
 
 
 
 
 
 



 

 
- 5 - 

Rondom de diensten 
 
 
Zondag 15 juli: Vierde zondag van de zomer 
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok,  Dienst voor Jong en Oud 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
    
   collecten: - Diaconie (UMCG pastoraat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
    
 
Toelichting bij de collecten: UMCG Pastoraat 
Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patiënt krijgt u heel wat indrukken te 
verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals: waarom overkomt me dit? Wat 
betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie? Of misschien wordt u voor lastige keuzes 
gesteld. Een geestelijk verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle 
patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.  Elke zondag vindt er een viering plaats die 
voor iedereen toegankelijk is. 
Is er behoefte is aan een plek waar om een moment tot rust te komen voor bezinning, meditatie 
of gebed, kan er gebruik gemaakt worden van het Stiltecentrum. Opname in het ziekenhuis kan 
ook betekenen geconfronteerd worden met afscheid nemen.  
De geestelijke verzorging organiseert twee maal per jaar een herdenking van kinderen die in 
het UMCG zijn overleden. Voor o.a. dit pastorale werk is deze collecte bestemd, doet u mee? 
 
 
Zondag 22 juli: Vijfde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.J. Gardenier  
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
    
Toelichting bij de collecten:  : Syrië project (Kerk in Actie) 
De 7 miljoen ontheemden in Syrië zelf hebben gebrek aan alles. Door de enorme inflatie van 
de munt en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer functioneren, zijn de voedselprijzen 
sterk gestegen. Naar schatting lijden meer dan 5 miljoen mensen honger. Voedsel is een van 
de grootste noden. Daarnaast is weersbestendig onderdak prioriteit, onder meer in gebieden 
die dankzij een tijdelijke wapenstilstand weer wat rustiger zijn en waar mensen naar 
terugkeren. Vluchtelingkinderen zijn extra kwetsbaar. Als zij niet naar school gaan, worden ze 
er vaak op uitgestuurd om het gezinsinkomen aan te vullen. Bovendien hebben zij vaak de 
meest verschrikkelijke dingen meegemaakt.   
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 
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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.  
Eén van de grootste kerkelijke hulpverleners in Syrië is het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat van 
Antiochië (GOPA). Met een centraal kantoor in Damascus en 17 veldkantoren kunnen zij in 11 
van de 14 provincies hulp bieden. Afhankelijk van de situatie koopt de kerk hulpgoederen 
lokaal in: via de veldkantoren, in Damascus of in Libanon. De kerk biedt hulp aan iedereen die 
dat nodig heeft, ongeacht hun achtergrond of religie en is bovendien in staat hulp te bieden in 
regio’s waar de scheidslijnen tussen strijdende partijen voortdurend verschuiven. Alleen in 
gebieden waar bepaalde extremistische groepen (zoals IS) heersen, kan de kerk geen hulp 
bieden.  
 

 
Zondag 29 juli: Zesde zondag van de zomer  
           9.30 uur: ds. R. Oosterdijk, Haren 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 393 
 
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   mw. M.F.S. Swart-Andela, Leens     
   m.m.v. Dollard Vocaal Ensemble 
 
    
   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 5 aug.: Zevende zondag van de zomer   
 9.30 uur, ds. R.F.H. Praamsma, Hoogezand-Sappemeer 
   
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  376 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
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   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd.  
 
 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   mw. Hanneke Doekes 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Roemenië 
Een groep gemeenteleden is al jaren actief bezig in Roemenië, dit werk bestaat vooral uit het 
bouwen en ondersteunen 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 hebben. 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.  
 
 
 
 
 
 
Zondag 12 aug.: Achtste zondag van de zomer  
   9.30 uur, ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 376 

 
   collecten: - Diaconie 

  - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 
  

http://fsrom.nl/
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Toelichting bij de collecten:   Kerk in Actie (Zending) 
Schaamte voor gehandicapte kinderen 
In Kameroen kwijnen verstandelijk gehandicapten te vaak weg in het huis van hun familie of 
dwalen op straat waar zij door omstanders gedoogd, van voedsel voorzien en soms ook gepest 
of misbruikt worden. Fedeme haalt deze verstandelijk gehandicapte kinderen van de straat. In 
de meeste gevallen worden kinderen gestuurd door hun familie. 
Opvoeden tot zo veel mogelijk zelfstandigheid 
Fedeme wil deze jonge verstandelijk gehandicapte kinderen een vertrouwde omgeving bieden 
en hen opvoeden tot zo veel mogelijke zelfstandigheid. Het uiteindelijke doel is namelijk dat 
jongeren terugkeren naar hun families en de vaardigheden hebben die het hen en hun familie 
mogelijk maken in de familiekring te leven en soms ook te werken. 
School is erkend door de overheid 
Fedeme is een zelfstandige stichting, die is opgericht door een Kameroenese vrouw van 
Duitse herkomst: Gisela Towa. Alle medewerkers zijn Kameroenees. De school is erkend door 
de regering en maakt aanspraak op subsidies van de Kameroense overheid. Het is een van de 
weinige professionele scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. 
Overheid verantwoording laten nemen voor gehandicapten 
Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend 
onderwijs krijgen. Recent verhuurt de school de bovenruimte aan een reguliere school. Dit 
levert de school inkomsten op en geeft kinderen met een beperking de mogelijkheid om in de 
pauze met gezonde kinderen te spelen.  
Fedeme probeert de minister van onderwijs in Kameroen aan te blijven spreken op 
verantwoordelijkheid van de regering voor gehandicapte kinderen. Het werk van Fedeme zou 
eigenlijk door de overheid gedaan moeten worden. Maar tot het zover is, blijft Fedeme zich 
inzetten voor het lot van de verstandelijk gehandicapte kinderen.  
 
Zondag 19 aug.: Negende  zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. Dijk  
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 376 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   mw. ds. M. de Jager, Haren 
   m.m.v. blazersensemble o.l.v. Eelco Hoekstra 
 
   collecten: - Diaconie 
      - 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 26 aug.: Tiende zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. A. ten Hove, Roodeschool 
   m.m.v. een groep van het ‘Bie Daip’ festival 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 376 
    
   collecten: - Jeugd  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
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 
 
Op zondag 15 juli is ere en Dienst voor Jong en Oud, een ‘Marco Borsato dienst’. 
Voorganger is dhr. H.C. Perdok en ‘Follow’ zal medewerking verlenen. 
 
Op 22 juli hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Voorganger in deze dienst is ds. 
G.J. Gardenier. 
 
De derde Zomeravonddienst is op 29 juli, om 19.00 uur in de kerk van Marsum. Mw. ds. 
M.S.F. Swart-Andela uit Leens zal voorgaan in deze dienst en medewerking zal worden 
verleend door het Dollard Vocaal ensemble.  
Op 19 augustus is de laatste Zomeravonddienst van dit seizoen. In deze dienst zal voorgaan 
mw. ds. M. de Jager uit Haren en een blazersensemble o.l.v. dhr. Eelco Hoekstra zal haar 
medewerking verlenen. 
Indien het weer het toelaat, wordt er na de dienst samen koffie gedronken. 
 
 
En dan……. 
Op zondag 9 september a.s. is de intrededienst van ons nieuwe predikantenechtpaar,  
ds. J. van den Berg en mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan. 
 
Deze intrededienst is ‘s middags om 14.30 uur en daardoor vervalt de morgendienst om 
9.30 uur. 
 
 

Zomeravonddienst 
 
Op zondag 29 juli wordt de derde Zomeravondienst gehouden in de mooie kerk van Marsum. 
In deze dienst, die om 19.00 uur begint, is de voorganger mw. ds. M.F.S. Swart-Andela uit 
Leens. 
Het thema van deze dienst is ‘Wat bezielt je”. 
Medewerking zal worden verleend door het Dollard Vocaal Ensemble. 
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De laatste Zomeravonddienst van dit seizoen is dan op zondag 19 augustus,  ook om  
19.00 uur met als voorganger mw. ds. M. de Jager uit Haren. 
Het thema is deze avond:  ‘Ik geloof het wel!?’     
Medewerking in deze dienst is er van het BlazersEnsemble  o.l.v. Eelco Hoekstra. 
 
Organist in beide diensten is dhr. Jaap Weima. 
 
Bij goed weer drinken we na beide diensten samen koffie. 
 
Wij willen u en jullie graag weer van harte uitnodigen voor deze dienst(en). 
 
Graag tot ziens, 
 
De I.K.E.Commissie.. 
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Rooster Kindernevendienst 
 
15 juli  Esther Jansema 
 
22 juli  Jolanda Korblet 
 
29 juli  ) 
t/m  ) VAKANTIE 
26 aug. ) 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
15 juli  Lidy Postma 
 
22 juli  Esther de Boer 
 
29 juli  ) 
t/m  ) VAKANTIE 
26 aug. ) 
 
 
  2 sept. Regina Lafeber 
 
Kinderoppas en kindernevendienst tijdens de zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie is er helaas geen kinderoppas en kindernevendienst.  
 
Natuurlijk zijn kinderen in deze periode van harte welkom in de kerkdiensten. Bij binnenkomst 
krijgen de kinderen kleurpotloden en kleurplaten, zodat ze tijdens de dienst wat leuks te doen 
hebben!   
 

    
 
 
Op zondag 2 september starten de kinderoppas en de kindernevendienst weer.  
 
Namens de jeugdraad wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en een goede vakantie! 
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Lied van de maand juli  
 
     
Lied 393  
  

  
 
 
  2. Als er tot Uw gedachtenis 
 de viering van het nachtmaal is 
 en Gij het brood des levens zijt, 
 de beker van de dankbaarheid – 
 o Heer dat Gij gelijk het graan 
 te gronde gaat om op te staan. 
 
  3. Gij deelt met mij de laatste nacht 
 en breekt tot alles is volbracht; 
 en dit is het genadebrood, 
 Gij hebt mij lief tot in de dood; 
 en dit is de genadewijn, 
 Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 
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Lied van de maand augustus 
 
 
Lied 376 
 

   
 
 
  2. Ach ik honger naar uw goedheid, 
 Zoon des mensen, naar uw zoetheid. 
 Tranen schrei ik van verlangen 
 om uw spijze te ontvangen, 
 dorstende in al mijn denken 
 naar de drank die Gij zult schenken, 
 totdat brood en wijn mij geven 
 deel, o Christus, aan uw leven. 
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  3. Diepe vrees en zoet verlangen 
 houden nu mijn hart gevangen. 
 Het geheim van deze spijze 
 ’t wonder dat Gij wilt bewijzen 
 aan uw kind, het doet mij beven. 
 Gij zijt groot, Gij zijt verheven. 
 Wordt er ooit een mens gevonden 
 die uw almacht kan doorgronden? 
 
  4. Geen verstand kan dit verklaren, 
 niets dit wonder evenaren, 
 dat in ’t brood dat wij hier eten 
 wij met God zijn aangezeten, 
 in de wijn die wordt gedronken, 
 Christus’ bloed ons wordt geschonken. 
 O geheim dat wij aanschouwen 
 God, als wij uw Geest vertrouwen. 
 
  5. Jezus, oorsprong van mijn leven, 
 zon van vreugde, hoog verheven, 
 Jezus, hart van mijn beminnen, 
 levensbron en licht der zinnen, 
 zie ik val hier voor uw voeten, 
 laat mij waardig U ontmoeten, 
 mij genieten van uw spijze, 
 bij U zijn om U te prijzen. 
 
  6. Heer, wien liefde heeft bewogen 
 neer te dalen uit den hoge, 
 die gewillig hebt uw leven 
 in de dood voor ons gegeven, 
 en uw kostbaar bloed doen vloeien, 
 dat wij daaruit zouden bloeien, 
 en uw liefelijke geschenken 
 altijd liefelijk gedenken. 
 
  7. Jezus, ware levensspijze, 
 laat mij op de rechte wijze 
 eten ’t brood van uw genade 
 tot genezing, niet tot schade. 
 Laat mijn ziel uw liefde ervaren, 
 die Gij eens zult openbaren, 
 als ik zal zijn aangezeten 
 en het brood met U zal eten. 
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Opbrengst collecten 
 
 
27 mei Diaconie        €  182,79 
  Kerk         €  220,25 
  I.K.E.        €    66,05 
 
  3 juni Diaconie        €  169,35 
  Kerk         €  174,85 
 
10 juni Diaconie        €  162,65 
  Kerk         €  119,07 
 
17 juni Diaconie        €  131,45 
  Kerk         €  109,70 
 
24 juni Diaconie        €  155,61 
  Kerk         €  206,28 
  I.K.E. (Marsum)       €    67,80 
 
  1 juli Diaconie        €  160,54 
  Kerk         €  138,65  
 
 
   
Paasmiddag ouderen op 20 maart: €  92,60 
 
Collecte bij de High Tea: € 38,75 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK                        
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 

22 juli   10.00 uur, ds. van Essen 
  
12 aug. 10.00 uur, Gez. dienst met Doopsgezinden  
    Pw. Mw S. van der Laan 
 
26 aug.  10.00 uur, mw. T. Sikkema  
 
       
          
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
15 juli 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
22 juli 11.00 uur,  dhr. H. de Groot 
 
29 juli 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
       
 
 
  5 aug. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper  
 
12 aug. 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
19 aug. 11.00 uur,  ??? 
 
26 aug. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

16 september Woorddienst, 
Mw. J. Doekes 

   

28 oktober Dienst 
Baptistengemeente 

 21 oktober Mw. J. Doekes 

11 november Mw. J. Doekes    

9 december Dienst 
Baptistengemeente 

   

 
De diensten zijn  op zondagmiddag  van 15.30 uur t/m 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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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
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Feest van de Geest 
 
‘Feest van de Geest’ op Pinksterzondag 
 
Het tweejaarlijkse kerk- en kunstevenement ‘Feest van de Geest’ vond min of meer op 
Pinksterzondag in een feestelijke viering haar afsluiting, ofschoon ook op tweede Pinksterdag 
kerken nog openstonden om de ter gelegenheid van het Feest van de Geest vervaardigede 
kunst te bewonderen. 
De kunstwerken in de Nicolaïkerk waren creaties naar aanleiding van één van de lezingen voor 
het Pinksterfeest, te weten de Torenbouw van Babel (Genesis 11).  
Dat verhaal geeft uitdrukking aan de spraak die tot op vandaag het nieuws vult, namelijk de taal 
van macht, van heersen. Een uitermate actueel verhaal.  
Het werd door de kunstenaars treffend in beeld gebracht en zo leverden ze een zinvolle 
bijdrage aan de Pinksterviering. Bijzonder was ook de bijdrage aan de viering van één van de 
kunstenaars, Anneliet van Beelen. In de toelichting op haar kunstwerk werden we ook 
ingevoerd in haar vormen van creativiteit en de door haar gebruikte materialen.  
Treffend was ook de betekenis van de stropdassen (mannen) en de gehaakte kleedjes 
(vrouwen). Typerend was in het kunstwerk, dat de kleedjes, die zichtbaar in de minderheid 
waren, zorgden dat de stropdassen hun plaats konden innemen in het kunstwerk. 
 
Met veel enthousiasme heeft de Cantorij o.l.v. onze cantor-organist Vincent Hensen 
bijgedragen aan de feestelijke viering. De leden van de Cantorij zongen de Pinksterliederen 
met bezieling en dat droeg bij aan de gewijde sfeer, juist ook bij de viering van de Maaltijd van 
de Heer. Het was heel bijzonder de Maaltijd juist op deze feestelijke dag te vieren en is binnen 
de protestantse traditie volstrekt geen (goede) gewoonte. Al met al, kijk ik met warme 
gevoelens terug op die viering en vond ik het bijzonder om er in voor te mogen gaan. 
Dank aan iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen aan de voorbereidingen en de 
inhoud van de viering; kunstenaars, (cantor-)organisten, lector, kindernevendienst, de groep 
liturgische bloemschikking.  
Daarnaast natuurlijk ook iedereen achter de coulissen, van koster tot commissie Feest van de 
Geest.  
Dat Feest van de Geest mag bijdragen aan begeestering van de gemeente van Christus. 
 
G.J. Gardenier     
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Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem 
uitgekozen lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, 
Opwekking en alle andere bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook 
samen zingen. 
 
In verband met vakanties stoppen we nu. In september gaan we weer door. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u 
dan aan bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.
  
 
 
 
 
 
 

Fotowedstrijd 
 
In de weken tussen de Pasen en Pinksteren organiseerden de drie protestantse kerken van 
Appingedam, Tjamsweer en Garrelsweer gezamenlijk een fotowedstrijd, met als thema 
"Nieuw Leven".  Voorwaarde voor de foto's was dat ze in onze eigen regio gemaakt moesten 
zijn. 
Vijf mensen hebben meegedaan aan de wedstrijd. Samen leverden ze zestien foto's in. De 
jury, bestaande uit 3 personen van de deelnemende gemeentenmw. heeft met aandacht de 
inzendingen bekeken en vergeleken. 
 
Winnaar van de wegstrijd maakte een prachtige foto van de Laan van Nittersum bij Stedum. 
Een foto vol lenteweelde, lentelicht en lentesfeer. Langs de laan die naar de horizon loopt 
botten de bomen uit in zachtgroen bladeren, daarachter zien we het felgeel van koolzaad in 
bloei. De zon geeft een sfeer van warmte waarin het nieuwe leven kan gedijen. 
De winnaar zal als prijs, een uitvergroting op canvas ontvangen van haar winnende foto. Alle 
ingezonden foto's zijn  deze zomer te bewonderen in de Nicolaïkerk. 
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Startweekend 
 

   21/22/23 september 2018  
 
Beste mensen,  
Alvast een bericht over het Startweekend, dat op  21, 22 en 23 september gehouden zal 
worden. 
Vrijdag 21 september wordt er 's avonds een volleybaltornooi georganiseerd in sporthal 
Eelwerd. Het begint om 19.00 uur.  
Zondag 23 september: Startzondag! Het thema is "Een goed gesprek”  
De dienst begint om 9.30 uur. 
 
Na de dienst staat het bol met activiteiten zoals, een rondvaart, smartphone wandeling, sjoelen 
voor jong en oud en spelletjes voor de kinderen.  
Rondvaart: er zijn 2 rondvaarten. De 1e is om 11.00 uur en de 2e is om 12.10 uur Op beide 
rondvaarten is er plaats voor 46 personen.  
Vooraf opgeven met AANVANGSTIJD bij Janneke Pennink, tel.623813/ janneke@pennink.nl 
of Marieke de Vries, tel.626927? marieke.dijkman@hotmail.com  
GEEF JE TIJDIG OP!  Vol is Vol. 
 
Smartphone wandeling: Met je smartphone een wandeling maken met opdrachten.  
Vooraf opgeven bij Janneke Pennink, tel.623813/ janneke@pennink.nl of Marieke de Vries, 
tel.626927/ marieke.dijkman@hotmail.com  
LET OP: u/ je kunt niet voor beide activiteiten opgeven.  
 
HEEL DE PGA BAKT! Na de dienst is er koffie / thee met wat lekkers. Wie wil er cake/koek 
meebrengen? U kunt het achter in de kerk op de tafel leggen. Alvast bedankt!  
In het volgend kerkblad van september meer informatie over het Startweekend. We kijken er 
naar uit!  
 
Noteer het alvast in uw/ jouw agenda:  21 / 22 / 23 september! 
 
Vriendelijke groeten,  
Startzondagscommissie  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Hallo gemeenteleden,  
 
Op 23 september is de startzondag met diverse leuke activiteiten waaronder het veranderen 
van een eenvoudige plastic fles naar een exclusieve vaas.  
Wij willen u daarom vragen om middelgrote en kleine plastic flessen te bewaren voor ons. 
Bijv. de flessen van schoonmaakazijn, ranja of handzeep. Als u de wikkels eraf zou willen 
halen en de flessen alvast omspoelt zijn wij daar erg blij mee. Ook zijn wij hiervoor lint, kant 
of kadolint nodig, stukjes vilt, etc.  
U zult versteld staan van het resultaat en uiteraard kunt u er zelf ook eentje maken die dag.  
De flessen en evt. lint mag u bij mij afleveren. Als er niemand thuis is kunt u het ook onder de 
luifel van onze garage leggen, dan vind ik het wel.  
 
Alvast dank namens de startweekcommissie,  
Ineke Emmelkamp, Harm Kuperstraat 21, tel. 628563  
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Volleybal toernooi 
 
 

Het toernooi vindt plaats tijdens het startweekend   
op vrijdag  21 september 

in de sporthal van Eelwerd, aanvang 19.00 uur 
 

De kosten zijn 1 euro per persoon 
U/jij kunt zich t/m 19 september opgeven 

als team of individu bij: 
 
 

    Dolf Holwerda:   d.holwerda@live.nl 
 

      Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom!! 
De derde helft van deze avond vindt plaats in de kantine van 

Eelwerd. Tevens is er voor de winnaars een leuke prijs! 
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Oproep! 

 
De jeugddienstcommissie zoekt nieuwe leden! 

 
Vanwege extra studie activiteiten moet een van onze 
commissieleden haar taak voorlopig neerleggen. Daarom zijn 
we op zoek naar een nieuw lid voor onze commissie. 
De commissie vormt een gezellige groep die probeert op een 
creatieve manier jong en oud- en jeugddiensten te 
organiseren. 
Dit houdt in dat wij eens in de zoveel tijd vergaderen (wanneer 
het nodig is, hou rekening met 4 x per jaar, maximaal anderhalf 
uur per keer), om de afgelopen georganiseerde diensten te 

evalueren, ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. 
Kleine zaken worden meestal via de mail of de whatsapp-groep geregeld (uiteraard optioneel, 
geen spam!). 
Wat er vaak geregeld moet worden zijn bandjes benaderen, invulling van diensten, overleg met 
de voorganger, gebruik van de kerk op bepaalde tijden, het vragen om medewerking van 
gemeenteleden, etc. 
 
Lijkt het je wel wat om ons hierbij te helpen of ben je nieuwsgierig geworden en wil je eerst een 
komen kijken bij een vergadering? Laat het ons weten! 
 
Contactpersoon: Jenny Baron 
E-mail:   jenny.baron@hetnet.nl Telefoon:  06-41654817 
 
 

Woef 
 
 
De afgelopen weken waren onze inzamelaars van de Farmsumerweg op vakantie. 
Bij thuiskomst bleek dat jullie, gevers, dat niet waren. 
Wat waren er weer een partijen doppen gebracht!  Vier vuilniszakken vol. 
Heerlijk. 
Weet u, wij moeten een heleboel leren om iemand behulpzaam te zijn. 
En dat is niet goedkoop. Daarbij komt dat er wel eens vriendjes afvallen omdat ze het niet 
kunnen bolwerken. Jammer, maar helaas. 
Wist u trouwens dat wij ook als buddyhond worden getraind en ingezet bij b.v. mensen met een 
angstsyndroom, bij PTSS en bij kinderen met leesstoornissen. 
Uw doppen zijn, naast giften, als financieringsprojecten dan ook zeer welkom. 
Daarom: wilt u a.u.b. doorsparen, lieve mensen. 
We hebben uw steun hard nodig. 
De doppen zijn welkom bij de fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28 in Appingedam. 
Zet ze maar gewoon bij de voordeur neer. Zij redden zich er wel mee. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
 
Namens al mijn vriendjes, Woef. 
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Boekenbeurs 
 
Op vrijdag 3 augustus (tijdens de Coopluydenmarkt) is er weer de traditionele boekenbeurs in 
de Nicolaïkerk. 
We hebben weer prachtige boeken, over religie, het Oranjehuis, over Cultuur, de Tweede 
Wereldoorlog; over vissen en vogels.  
Ook zijn er veel romans, veel kinderboeken, tuinboeken, boeken over koken en lekker eten. 
Muziekboeken en boeken van Lou de Jong zijn er ook. 
Zelfs dozen met Groningana zijn er, en heel veel boeken met diverse onderwerpen. 
 

Dit jaar zijn de boeken scherp geprijsd:  €1,- per boek en 6 boeken voor € 5,-. 
 
De boeken zijn veelal in nieuwe staat. 
 
De opbrengst is voor het orgelfonds; andere jaren bracht deze actie plm € 1.000,--  op. 
 
We hopen u ook te zien! 
 
Jan Dijkema 
 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente. 
 
In juli wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Postma    tel: 624910 
       e-mail: annemariepostman@ziggo.nl 
 
en in augustus 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 de bos bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
 
mw. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostman@ziggo.nl   tel: 624910 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

    VAKANTIE !!!!! 
 
 

 
 
 

 
 
 
Met grote spijt delen wij mee dat we op 21 juli gaan sluiten. Sinds januari zaten wij in een 
verandertraject, waarin de verzelfstandiging van de winkel onderzocht werd. 
Na een uitgebreid onderzoek hebben wij moeten besluiten dat een verzelfstandiging in de 
huidige vorm helaas financieel en praktisch niet haalbaar is. Dat betekent dat er na meer dan 
30 jaar een einde komt aan de christelijke boekhandel in Delfzijl. 
 
We hebben het besluit met pijn in ons hart genomen. We zijn erg dankbaar voor al die jaren  
waarin wij een bijdrage hebben mogen leveren aan de verspreiding van het Evangelie in 
Delfzijl en omgeving. 
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De winkel blijft tot de laatste dat geopend met de normale openingstijden. Op zaterdag 30 juni 
zijn we gestart met een grote opheffingsuitverkoop met 40 % korting op een groot gedeelte van 
het assortiment. In de laatste weken zal deze korting verder oplopen met als grote afsluiter 
zaterdag 21 juli. 
 
We nodigen u van harte uit om in de komende periode onze winkel te bezoeken en nemen 
graag persoonlijk afscheid van onze klanten. 
 
Met hartelijke groet, 
het winkel team van ‘De Fakkel’. 
 
O ja, klanten die in het bezit zijn van een Fakkelbon kunnen deze na sluiting van de winkel nog  tot het 
einde van het jaar online besteden via de webwinkel www.fakkel.nl. 

 
 

Infoberichten van het Nederlands Bijbelgenoodschap 
 
 
Bijbelverkoop in China aan banden. 
De Chinese overheid haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in 
te blazen. 
Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen en dat geldt ook voor niet aan 
kerken verbonden boekwinkels. 
Daniel Loh doet een beroep op Christenen in andere landen om de Chinese kerken te steunen 
bij de verkoop en verspreiding van Bijbels. 
Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de Christenen en de 
bijbelverspreiding in China. 
 
NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden 
Veel Christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet : ze 
vinden de Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk. 
Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle. 
Daarom verscheen de “Belle Bijbel”, een gezamenlijk project van het NBG en Huis van Belle. 
Het is de complete Bijbel in Gewone Taal met 100 themapagina’s in kleur. 
De prijs is € 29,50 en is verkrijgbaar in d boekhandel en de webshop van het NBG. 
 
Groen perspectief op de Bijbel 
Recent verscheen bij het NBG het boek: “Maak je Bijbel groen”. 
Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft dit boek zicht op wat de Bijbel te zeggen 
heeft over duurzaamheid. 
Gekoppeld aan het boek verschijnt binnenkort ook de tookkit: “Op groene voet”.  
Daarin zit onder meer een handleiding met twee formats voor een groene wandeling en 
workshop. 
“Maak je Bijbel groen” is voor € 16,95 te koop in de boekhandel en via de Bijbelwebshop van 
het NBG. 
Meer informatie over de toolkit met wandeling en workshop is te vinden via: 
debijbel.nl/opgroenevoet. 
 
Bron: Nederlands Bijbelgenoodschap 
 
Contactpersoon voor Appingedam: H. Perdok. 
 

https://ymlpsend3.com/84de1eujeyavaebyjqaraquealaujue/click.php
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Interesse in theologie? Omdat het zo boeiend is 
Volg de cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen 
 

De cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen gaat in sept. 2018 weer van 
start. Deze 3-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en 
geloof. Een vooropleiding of een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De 
cursus heeft een vaste lesdag in de week (dinsdag) en start op 2 oktober om 9.00 uur. De 
lessen zijn tot 12.15 uur. De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde 
vakken. Medio april ieder jaar wordt het cursusjaar afgesloten. 
  
Hoe zijn de lessen opgebouwd? 
Iedere lesochtend staan er twee vakken op het rooster, elk vak met zijn eigen docent. De 
docenten zijn predikanten of leraren, gespecialiseerd in het vak dat zij geven. Elke les duurt 
negentig minuten. Naast informatie en kennisoverdracht krijgt u voldoende ruimte voor 
onderling gesprek en ontmoeting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de 
voorbereiding of verwerking van de lesstof. We organiseren ook excursies voor de cursisten.   
 
Verrassend     Verfrissend     verrijkend 
De flyers en de Nieuwsbrief tvgAssen zijn verzonden en kunnen op de leestafels liggen in de 
vele kerkgebouwen verspreid over heel Drenthe en ZO-Groningen. De vakken staan vermeld 
en enkele activiteiten worden verder toegelicht. Handige adressen, ook van de website, zijn te 
vinden en nodigen uit om gelezen te worden. 
   
Data om alvast te noteren 

- Dinsdag 4 september: Openingsochtend voor alle cursisten, oud-cursisten en 
belang-stellenden met als thema ‘Reizen door Armeniё en Georgiё’. Inloop vanaf  09.30 
u. en aanvang om 10.00 u. 

- Donderdag 20 september: Informatieavond over de cursus tvgAssen voor nieuwe 
cur-sisten tussen 19.00-19.45 u. Aansluitend een kennismakingsthema tvg-Assen voor 
iedereen vanaf 20.00 u. Thema: Hoe laten we onze kinderen en  jongeren groeien aan 
verhalen? De verhalen komen uit ‘de Koran, vertelling voor kinderen’ van Abdulwa-hid 
van Bommel in samenhang met de  ‘Groeibijbel’, de jongerenbijbel van Piet van Midden.  

Er worden ook 2 regioavonden aangeboden in de regio’s ZO-Drenthe met NO-Overijssel, 
en in ZW-Drenthe met NW-Overijssel in combinatie met TVG Kampen. Let op de 
kerk-bladen, op de website en de nog te verschijnen Nieuwsbrief tvgAssen juni/juli 2018!  

 
Cursuslocatie 
De cursus wordt gegeven in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen met voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Ook is deze locatie goed te bereiken met openbaar vervoer.  
Tip: wellicht kunt u meerijden met een medecursist; neemt u contact op met het secretariaat 
om te bemiddelen. 
 
Vragen en aanmelden? 
Voor meer informatie, materialen en aanmelden: kijk op www.tvgassen.nl. Uiteraard  kunt u 
ook contact opnemen met het secretariaat: Familie Levenga, tel. (0598) 619 077 of via e-mail 
tvgassen@gmail.com.  
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Concerten 
 
 
Halfuurtjes Hinsz en Marktconcerten 

 
Het Hinsz-orgel is gerestaureerd en uitgebreid. Dit wordt gevierd met het Damster 
Hinsz-orgelfestival. 
Daarom is in juli en augustus elke zaterdag van 11.30 tot 12.00 uur het orgel te horen en te 
zien! 
De Halfuurtjes Hinsz en de Marktconcerten vinden afwisselend plaats op zaterdag 7,14, 21 en 
28 juli, 4,11 en 18 augustus en 1 september, telkens van 11.30 uur tot 12.00 uur.  
Voor de Marktconcerten zijn de regionale top-organisten Dirk Molenaar, Henk de Vries, Pieter 
Pilon en Adolph Rots uitgenodigd die het Hinsz-orgel in alle facetten laten horen.  
De Halfuurtjes Hinsz, te beginnen op 7 juli, worden verzorgd door de cantor-organist van de 
Nicolaïkerk, Vincent Hensen (op 21 juli door Dirk Molenaar). 
Verschillende regionale top-organisten laten tijdens de Marktconcerten het Hinsz-orgel in alle 
facetten horen. 
Tijdens de Halfuurtjes Hinsz zorgt de techniek ervoor dat u bijna bij de organist op de bank zit, 
en toch het orgel hoort op zijn best, namelijk vanuit de kerk. 
De organist vertelt, laat zien en horen wat er nou zo bijzonder is aan dit orgel. 
 
Waar: Nicolaïkerk Appingedam 
Wanneer: elke zaterdag in juli en augustus, 11.30 uur 
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang 
       Stichting Concerten Nicolaïkerk 
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Stichting Concerten Nicolaïkerk    Appingedam 
 
Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
 
 
21 juli    Organist Dirk Molenaar, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
      
28 juli    Organist Henk de Vries te Zuidbroek, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
 4 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
11 augustus   Organist Pieter Pilon te Groningen, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
18 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
 1 september   Organist Adolph Rots te Garrelsweer, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
28 oktober 15.30 uur Orgelconcert door Stef Tuinstra 
     Toegang € 8,00. 
 
 
 
 
 
 
 


