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27e Jaargang, nr. 10        juni 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 3 juni gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom 

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

 Denkt u er aan, dat de looptijd van dit kerkblad (juni) tot half juli is? Dit, in verband met 
de vakanties. Op 10 juli is de redactievergadering voor het kerkblad voor half juli tot en 
met eind augustus. 
 

 

 Het is te merken, dat de vakantieperiode aanbreekt. Veel mensen gaan in juni al op 
vakantie. De redactie wil een ieder die op pad gaat, een heel fijne tijd toewensen. Kom 
alstublieft gezond weer thuis, zodat we elkaar na enkele weken weer kunnen begroeten. 

 
 

 De Zondagsbrieven voor 16 juni, 23 juni en 30 juni zullen, evenals voorgaande jaren, 
verzorgd worden door mw. Didy de Vries. 
De kopij kan naar haar gestuurd worden: e-mailadres: dvries@home.nl. 
 
Wat betreft de kopij voor het volgende kerkblad, dat kan vóór 9 juli a.s. gestuurd worden 
naar het bekende adres. 
 
 
 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
  

Sociale controle 
 
Soms valt het je opeens op: een lege plek in de kerk waar altijd die ene vrouw of man zat. Of 
iemand wijst je erop dat een gezin, ze waren er altijd, bijna nooit meer komt. Zou er wat zijn? 
Problemen? Of is er iets verkeerds gezegd tijdens een dienst, of bij de koffie? Of zien ze het 
niet meer zo zitten met het geloof? Nou ja, je weet het niet. En je kan er maar beter ook niet 
naar vragen. Want dat lijkt al gauw bemoeizuchtig, wat betweterig. Tenslotte is het een zaak 
van ieder persoonlijk of zij/hij wel of niet naar de kerk gaat. Wie zit er te wachten op sociale 
controle? 
 
En dan nu even de andere kant van het verhaal. Want misschien ben jij, bent u wel diegene die 
al een tijdje niet naar de kerk gaat. Inderdaad, omdat het niet goed met je gaat. Het probleem 
waar je mee worstelt is zo groot, dat je de moed niet meer hebt om je op zondag netjes aan te 
kleden en naar de kerk te gaan. Of inderdaad, die ene opmerking van de dominee, of van 
diegene met wie je koffiedronk was zo kwetsend, die doet nog steeds zeer. Of ja, het 
vertrouwen in God is te ver weg; het doet je verdriet, maar nu in de kerk zitten zou 
huichelachtig zijn. 
Maar… er is niemand die ernaar vraagt. Niemand stapt op je af, niemand belt op of komt even 
langs om te vragen wat er is. Wat heeft het dan voor de andere leden van de gemeente 
betekend, al die jaren dat je wel in de kerk was? Doet het er dan niet toe of je er wel of niet 
bent? 
 
Hier is maar één oplossing voor:  met elkaar in gesprek gaan over, plechtig gezegd, het deel 
hebben aan de gemeente van Christus. We horen bij elkaar, we zijn in Christus met elkaar 
verbonden. Dan mogen we elkaar niet zomaar loslaten. Paulus zegt het in zijn beeldspraak 
over de gemeente als lichaam zo: 
We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft dat 
zo gewild, toen hij de mens maakte. Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf 
belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar 
verbonden zijn. Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. 
En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar 
ook van. Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. 
Want jullie horen allemaal bij Christus. (1 Kor. 12:24b-27, Bijbel in Gewone Taal)  
 
Dus we zijn allemaal deel van het lichaam van Christus! Degene die nooit een zondag verstek 
laat gaan in de kerk is deel van dat lichaam, maar dus ook degene die het al een tijd(je) laat 
afweten. Het is onze opdracht om trouw te blijven aan elkaar, zorgvuldig met elkaar om te 
gaan, verdriet en blijdschap met elkaar te delen. Dat is de enige manier waarop we een hecht 
lichaam kunnen vormen, en niet als los zand uit elkaar vallen. We zijn geroepen om elkaar vast 
te houden. 
 
Maar hoe doe je dat, elkaar vasthouden? Hoe vind je de juiste toon? Hoe laat je je 
betrokkenheid zien zonder de indruk te wekken dat je de ander veroordeelt? Dat kan door je 
allereerst de juiste motieven eigen te maken. Je gaat niet met de ander in gesprek omdat je het 
beter weet, maar omdat je oprecht wilt weten hoe het gaat met deze broer/zus in het geloof. En 
vervolgens zijn open vragen een hulpmiddel voor een open gesprek. Ik noem een paar 
voorbeelden: 
Ik mis je al een tijdje in de kerk, hoe komt dat? 
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Hoe is het met je? Ik zag je niet in de kerk, is er misschien iets aan de hand? Is er iets dat je 
tegenhoudt? 
Wat heb je op dit moment met de kerk? 
 
En van de andere kant van het verhaal gezien: je kunt besluiten je wijkouderling, 
contactpersoon of de dominee te bellen voor een gesprek over wat er op dit moment misgaat in 
je leven. Als je het durft zou je om voorbede kunnen vragen. Je zou degene die die ene 
opmerking maakte, toen onder het koffiedrinken, op een vriendelijke manier kunnen vertellen 
wat het met jou gedaan heeft, zodat er een gesprek ontstaat. Je zou aan een ander kunnen 
vragen hoe hij/zij de kerkdiensten beleeft. 
Een gesprek van deze aard beginnen is niet eenvoudig, maar het stijgt ver uit boven wat 
mensen vaak met sociale controle bedoelen. Er vindt werkelijke ontmoeting plaats. Je komt 
dichter bij elkaar. En als je oplet, proef je dan ook Gods aanwezigheid, merk je zijn hulp. 
 
We kunnen elkaar onze persoonlijke vrijheid gunnen, en tegelijk volop met elkaar verbonden 
zijn in het geloof, in Christus. Schroom niet om een open gesprek aan te gaan. Waag het er 
maar op. Het kan de ander én jezelf tot zegen zijn. 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand  juni 
 
 
  3 juni  19.45 uur, Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
  6 juni  20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 2 juni: Zondag Exaudi  
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  682 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
   

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   mw. J. Doekes 
 
Toelichting bij de collecten: Noaberschap Appingedam 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open 
groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het 
Noaberschap onmisbaar geworden. 
Het aantal vrijwilligers is ca. 40 personen. 
Hiervan bekleden 6 personen een bestuursfunctie. 
De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de cliënten zijn de volgende: 
vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, begeleiden 
bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en ondersteunen van 
mantelzorgers. 
De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post 
rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de 
koffieochtenden. 
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Zondag   9 juni: Pinksteren 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan,  
   m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  682 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: rood 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Zending in China) 
De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. 
Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China 
zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij 
bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook 
helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 
Hoewel de grootste bijbeldrukkerij ter wereld in China staat, zijn de meeste bijbels bestemd 
voor de export. Elk jaar opnieuw moet de Chinese Raad van Kerken bij de overheid een 
verzoek indienen voor het aantal Bijbels dat ze denkt nodig te hebben. Christenen uit arme 
gebieden kunnen geen eigen Bijbel betalen. Daarom helpt Kerk in Actie met subsidie. Zo kan 
er ook voor hen een Bijbel worden gedrukt. 
Bijbelvertaling 

Lang niet alle christenen in China hebben iets aan een Bijbel in de officiële Chinese taal. In de 
provincie Yunnan bijvoorbeeld wonen veel christenen die tot etnische minderheidsgroepen 
behoren. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60 
procent christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het 
belangrijk om een eigen Bijbel te hebben. Daarom steunt Kerk in Actie hier een 
Bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar en in 2015 verspreid. Voor de Witte Yi 
was dit een onvergetelijk moment. “Alsof je eigen vader tegen je praat”, zeiden ze, toen ze in 
hun eigen Bijbel begonnen te lezen. Nu zijn ze bezig met het Oude Testament 
Lezen en schrijven 
Aan het Bijbelvertaalproject is een alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van 
de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen veel mensen die taal niet lezen en 
schrijven. Ze kunnen hem alleen spreken. Met een Bijbel in hun eigen taal zijn zij dus nog 
steeds niet geholpen. Kerk in Actie steunt daarom ook alfabetiseringsklassen in het gebied van 
de Witte Yi. 
 
Zondag 16 juni: Zondag Trinitatis 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
       
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  682 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: rood 
  
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
Inloophuis als ontmoetingsplek  
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In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen 
werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol.  
Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een 
inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders 
eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht 
kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook 
het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers 
in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op 
adem willen komen.  
Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in 
Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden.  
 
 

Zondag 23 juni: Eerste zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  682 
 
   collecten: - Diaconie    
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Werelddiaconaat, Kerk in Actie (Wereldvluchtelingendag, 
Nigeria) 

Mala moest toekijken bij executies. Fatima’s kinderen zijn vermoord. Pastor Marks dorp werd 
in brand gestoken door de terroristen van Boko Haram. Zo zijn velen getraumatiseerd in 
Noordoost-Nigeria, waar in tien jaar tijd 20.000 mensen zijn vermoord en 4.000 ontvoerd. 
Totaal zijn ruim 2 miljoen door het conflict op de vlucht geslagen. Kerk in Actie biedt noodhulp 
om hongersnood te voorkomen en helpt christenen en moslims om hun leven samen te 
verbeteren.  
Ruim 2 miljoen Nigeriaanse christenen en moslims zijn voor het geweld op de vlucht in eigen 
land. In officiële vluchtelingenkampen van de UNHCR is slechts plaats voor 500.000 mensen. 
De meeste vluchtelingen wonen daarom in dorpen van mensen, die zelf moeilijk rond kunnen 
komen. Er is een enorm tekort aan voedsel, water en hygiëne. Via Nigeriaanse kerken en 
organisaties biedt Kerk in Actie voedselhulp, water en sanitair en hulp om trauma’s te 
verwerken. Christenen en moslims verbeteren hun situatie samen. Ze zijn geen vijanden van 
elkaar, maar bondgenoten in de strijd tegen armoede en terrorisme. 
 

 
Zondag 30 juni: Tweede zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 

Overstapdienst: Er wordt afscheid genomen van de oudste kinderen van 
de Kindernevendienst. Zij gaan over naar de 12+ groep. 

 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  682 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
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 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   ds. J. van den Berg 
   m.m.v. fam. Samplonius en Arntzen 
 
   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  7 juli: Derde zondag van de zomer 
 9.30 uur: ds. J. van den Berg 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  787 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat  KIA (Vakantiepret voor kinderen) 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de 
zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.  
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort 
voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, 
lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, 
het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk 
kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret? 
 
 
Dinsdag 9 juli: 
 19.00 uur: Huwelijksbevestiging en inzegening van  
   Regina Lafeber en Jeroen Balkema 
   in de Nicolaïkerk 
 

door ds. R.C.E. Lafeber 
 
Zondag 14 juli: Vierde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  787 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
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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 tweemaal 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? 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 2 juni – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Wezenzondag – Viering Heilig 
Avondmaal 
Op deze Wezenzondag (tussen Hemelvaart en Pinksteren) mogen wij samen de Maaltijd van 
de Heer vieren. Deze maaltijd verbindt ons met Christus, met elkaar en met alle gelovigen die 
ons zijn voorgegaan. In sommige streken van ons land blijven mensen weg als het Heilig 
Avondmaal wordt gevierd, omdat ze zichzelf niet goed genoeg en te zondig vinden om eraan 
mee te mogen doen. Op andere plaatsen blijven mensen weg omdat ze de avondmaalsdienst 
te lang vinden of teveel gedoe. In beide gevallen wordt een keuze gemaakt die lijnrecht ingaat 
tegen de bedoeling van het Avondmaal: Het is juist bedoeld om mensen die van zichzelf goed 
weten waar hun tekorten zitten, weer moed te geven om tóch met Jezus mee te gaan. En het is 
tegelijk bedoeld om te ontdekken en te vieren dat God ons aan elkaar heeft gegeven om elkaar 
op die weg van Jezus te steunen. Blijf je weg, dan schuif je de liefde van Jezus aan de kant en 
maak je het voor de anderen in de kerk een stukje donkerder. Andersom: ieder die komt, zegt 
daarmee: ‘Ik heb Gods liefde nodig als bron van mijn leven’ en wordt zo zelf een bron van 
goede moed voor de anderen. Bij brood en wijn in de dienst en bij koffie en koek ná de dienst. 

De Evangelielezing voor deze zondag is Johannes 20:19‐23. 
 
Zondag 9 juni – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan - Pinksteren 
In deze dienst zal de cantorij ‘Aanwezig’ uitvoeren, een oratorium voor Pinksteren. Dat is de 
kern van Pinksteren: dat God altijd aanwezig is in de Heilige Geest. Het oratorium begint met 
het slot van ‘Als de graankorrel sterft…’, het paasoratorium dat vorig jaar is uitgevoerd, en gaat 
verder bij Hemelvaart. Dan volgt een noveen. Dat is oorspronkelijk een negendaags gebed. In 
het noveen wordt in negen strofen (coupletten) negen symbolen van de Heilige Geest 
genoemd, waaronder natuurlijk het vuur en de wind, maar bijvoorbeeld ook wolk (van 
nabijheid) en taal. 
Het tweede deel van het oratorium bevat het bijbelse verhaal van Pinksteren. 
In het derde deel wordt beschreven en bezongen wat de Geest van God tot op vandaag doet, 
onder meer in de zogenoemde ‘vruchten van de Geest’. Het oratorium eindigt met een loflied 
op de Geest die overal aanwezig is. 
De cantorij is al een hele tijd druk met het instuderen van dit oratorium. Kom met Pinksteren 
naar de kerk om te luisteren naar de gezongen Pinksterboodschap! 
 
Zondag 16 juni – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Trinitatis 
(Drie-eenheidszondag) 
Op deze zondag vieren wij dat Gods aanwezigheid onder de mensen “rond” is: God heeft zich 
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in al zijn volheid aan de mensen geopenbaard als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. We 
lezen samen over het gesprek van Jezus met de farizeeër Nicodemus (Johannes 3:1-17). 
Nicodemus krijgt te horen dat hij het Koninkrijk van God alleen kan binnengaan als hij opnieuw 
geboren wordt uit water en geest. Drie-eenheid, opnieuw geboren worden: het zijn niet te 
bevatten zaken zo op het eerste gehoor. Met elkaar proberen we deze morgen luisterend, 
zingend en biddend te ontdekken wat deze mysteries te maken hebben met ons eigen leven. 
En natuurlijk zingen we het mooie Lied 706: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’. 
 
Zondag 30 juni – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Overstapdienst groep 8 
De kinderen van groep 8 gaan de Kindernevendienst verlaten. Na de zomervakantie zijn zij van 
harte welkom in de gewone kerkdiensten en natuurlijk bij de 12+. Zo’n overstap is altijd even 
wennen, maar we hopen dat deze dienst, en met name de bijdrage van de leiding in de 
nevendienst, het voor de achtstegroepers prettig en behapbaar zal maken. Gelukkig straalt 
over ons allemaal, in welke dienst of ruimte we ook samenkomen, het Licht van Pasen! 
De lezingen in deze Overstapdienst gaan over radicaal volgen: het volgen van Gods roeping in 
1 Koningen 19:19-21, en over het volgen van Jezus in Lucas 9:57-62. Daar zit iets moois in, 
maar ook iets gevaarlijks. Hoe dat gevaar omzeild kan worden, leren ons Paulus’ woorden uit 
Galaten 5:13-25 – ‘Laten we de richting volgen die de Geest ons wijst’. 
 
Zondag 30 juni – Mauritiuskerk, Marsum, 19.00 uur – ds. J. van den Berg – “Kerkzaad” 
We zijn gewend om te spreken over “de Marsumer kerk” of “het Marsumer kerkje”, maar dit 
godshuis heeft ook een officiële naam. Ooit werd deze kerk gewijd aan de martelaar Sint 
Mauritius, zoals op de in 1620 gegoten kerkklok is te lezen: S. Mauritius ben ick geheten – 
Marsum heeft mi laten geten. Een oud gezegde luidt: Het bloed der martelaren is het zaad der 
kerk. Vanavond horen we wat er in de Bijbel wordt gezegd over zaad en zaaien, over verliezen 
en terugvinden, loslaten en ontvangen, opofferen en gezegend worden. Wat zaai jij in je leven 
en wat zul je gaan oogsten? Paulus schrijft: “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat 
een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de 
dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het 
goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de 
tijd daarvoor gekomen is.” (Gal. 6:8-9) 
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door Henk en Marleen Samplonius en Kirsten 
Arntzen. 
Als het goed weer is, wordt er na de dienst samen koffie gedronken. 
 
Zondag 7 juli – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg 
We lezen opnieuw woorden uit de Bijbel die vorige week in de Marsumer Mauritiuskerk 
klonken: Galaten 6. Hoe gaan we als leden van de gemeente van Christus met elkaar om en 
wat voor uitwerking heeft dat nu en later? Wat is er voor ons als gelovigen écht van belang? 
Paulus geeft het antwoord: van belang is of jij een nieuwe schepping bent – of je echt zó vrij 
kunt staan van de wereld en van jezelf, dat je je naaste kunt liefhebben als jezelf. Zou dat ook 
iets te maken hebben met de volgorde waarin je naar jezelf, je naaste en Christus kijkt? 
 
Dinsdag 9 juli – Nicolaïkerk – 19.00 uur – ds. R.C.E. Lafeber 
Op dinsdag 9 juli is er om 19.00 uur een bijzondere dienst. Ds. Ron Lafeber zal dan het 
huwelijk bevestigen en inzegenen van zijn dochter Regina met Jeroen Balkema. 
Voor het bruidspaar zal het een heel fijne ervaring zijn dat vader in die dienst zal voorgaan. 
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Zomeravonddiensten 
 
Op zondag 30 juni hopen wij onze tweede Marsumer dienst te houden, waarbij wij U / jou dan 
weer van harte uitnodigen. 
Voorganger in deze dienst is ds. Johan van den Berg.    Het thema is: ‘Kerkzaad’  
 
 
Medewerking zal worden verleend door Henk en Marleen Samplonius en Kirsten Arntzen, 
die de muziek zullen verzorgen. 
 
Er zijn  twee collecten in deze dienst: de eerste is voor het werk van de I.K.E  en de  
tweede is voor de Kerk. 
Als het weer het toelaat, drinken we na de dienst samen een kopje koffie/thee. 
 
Graag tot ziens op zondag 30 juni om 19.00 uur op Marsum !! 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  2 juni  Krista Vieveen 
 
  9 juni  Janneke Weidenaar en Maaike 
 
16 juni  Esther Jansema 
 
23 juni  Aardina Neumann 
 
30 juni  Jolanda Korblet 
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
  9 juni Myrthe Kuizenga 
 
 

 

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.  
 

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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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst collecten 
 

 
15 april Diaconie/Kerk       €   58,10 
 
16 april Diaconie/Kerk       €   38,57 
 
17 april Diaconie/Kerk       €   45,55 
 
18 april Diaconie/Kerk       €  151,72 
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19 april Diaconie        €   97,18 
  Kerk         €   93,50 
 
21 april Diaconie        €  224,85 
  Kerk         €  253,37 
  I.K.E.        €  271,75 
    
28 april Diaconie (De Gelukssteen)    €  400,13 
  Kerk         €  309,37 
     
  5 mei Diaconie        €  164,05 
  Kerk         €  137,12 
  Damsterheerd       €    54,65 
   
12 mei Diaconie        €  165,11 
  Kerk         €  138,15 
 
19 mei      Diaconie             €  235,20 
       Kerk             €  197,45 
 
 
Collecte I.K.E. avond op 25 april: €  70,95  
    
Er is een gift ontvangen van € 400,00 van de fam. W. 
Uit dankbaarheid voor de goede zorgen over de afgelopen  
jaren. 
 
   
 
 
 
 
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 juni 
 
 
Lied 682  
 
 
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Dit is het wonder: de kracht van de Geest 
 herschept, en wekt op wat als dood is geweest. 
 Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt. 
 Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd 
 wat ons is voorzegd: 
 na bitter gevecht 
 zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht. 
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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. 
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  2 juni      10.00 uur, Zijldijk, gez.dienst met de Doopsgezinde gemeente 
     drs. R. Stoel 
 
  9 juni   10.00 uur, Pinksteren; Provinciale dienst 
 
23 juni      10.00 uur, Past w. mw. M. van Vliet 
 
14 juni   10.00 uur, mw. dra. G.F. Huis 
          
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
30 juni   11.00 uur,   dhr. H. de Groot  

 
 

 

 
 

 

 

 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

2 juni Mw. H. Doekes    

   14 juli Bapt. gemeente 

   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). 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

 

 

Omwille van de actualiteit worden de notulen nu reeds in het kerkblad geplaatst. De 
kerkenraadsvergadering heeft de notulen nog niet goed kunnen keuren. Het is dus mogelijk dat 
er later correcties op de notulen komen. 
 
Extra kerkenraadsvergadering op 23  april 2019 
 
Welkom: Iedereen wordt welkom geheten, in het bijzonder: Egbert Bosma (toekomstig diaken)  
en Klaas Brontsema (boekhouder van onze kerk)  
 
Scriba is afwezig: Renso van de Ploeg, onze scriba, is ziek en zoals afgesproken maakt 
Janneke Pennink de notulen van deze extra vergadering 
 
Opening: wordt gedaan door onze voorzitter: Adri Perdok met een korte meditatie 
“Emmaüsgangers” Mensen onderweg “De Heer is onze reisgenoot”  
Aansluitend gaat zij voor in gebed. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
Jaarrekening  Diaconie 2019: wordt toegelicht door de penningmeester van de diaconie, Jan 
Palsma. Er komen geen vragen uit de vergadering. Het voorstel voor decharge van de 
kascommissie  (de heren Jan Kolk en Roelf Kok) wordt met applaus aangenomen en de 
penningmeester wordt bedankt voor zijn werk 
 
Voorstel afhandeling mijnbouwschade Nicolaikerk: De kerkenraad heeft uitgebreid 
gesproken over het voorstel van het college van kerkrentmeesters (ckrm): Afhandeling 
mijnbouwschade Nicolaikerk. 
 
Het voorstel  en de toelichting van de voorzitter ckrm Roelf Kok kort weergegeven:  
Mijnbouwschade in 2013 wordt door de NAM erkend en wordt in 2014 hersteld.  
 
In 2016 ontstaat opnieuw schade. De NAM is van mening dat dit geen mijnbouwschade is. 
Begin 2018, wordt nog meer schade ontdekt. Vanuit het college van kerkrentmeesters is 
aangegeven dat deze waarschijnlijk ook is ontstaan in 2016 maar door de lastige plaatsen 
waarop het zit niet eerder is ontdekt.  Er wordt overlegd met de NAM maar in juni 2018 wordt 
door de NAM vrij plotseling een coulanceaanbod gedaan dat door het college van 
kerkrentmeesters (ckrm) wordt afgewezen. Het college vindt dat de NAM het herstel van de 
schade totaal moet vergoeden 
 
De Arbiter Bodembeweging  wordt ingeschakeld.  Ondertussen ontstaat in augustus 2018 
opnieuw schade die nu moet worden gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen (TCMG). Deze heeft bericht dat behandeling wacht op een uitspraak van de Arbiter 
Bodembeweging. 
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In oktober 2018 verergert de schade zodanig dat een ingenieursbureau wordt ingeschakeld 
om na te gaan of en welke stappen moeten worden gezet om (nog)erger te voorkomen. Er 
worden scheurmeters geplaatst. Vanaf dit moment wordt nog duidelijker dat we niet alleen te 
maken hebben met zichtbare schade (boven de grond) maar dat ook rekening moet worden 
gehouden met schade aan de fundering.  
In overleg met de burgerlijke gemeente wordt de kapel uit voorzorg gesloten voor het publiek. 
De scheurmeters worden regelmatig bekeken. 
 
Begin december wordt op ambtelijk niveau overlegd met de provincie over de mogelijke 
toepassing van een subsidieregeling 2019 (die nog niet is vastgesteld maar de verwachting is 
dat dit wel zal gebeuren) indien onverhoopt de Arbiter Bodembeweging en/of de TCMG de 
schade niet erkennen als mijnbouwschade.  Voor een aanvraag moet wel een 
restauratiearchitect worden ingeschakeld. Er zijn drie data waarop een subsidieverzoek kan 
worden ingediend. De eerste is 1 mei 2019. 
 
In overleg met het ingenieursbureau is dan al een bedrijf ingezet dat een aantal sonderingen 
uitvoert en een peilbuis grondwaterstand plaatst.  In maart komt de uitslag van de sonderingen 
en komt er een (aangepaste) berekening van de totale zichtbare schade . Het is duidelijk dat 
we verder onderzoek moeten (laten) doen naar de schade aan de fundering. 
 
Eind maart is er opnieuw overleg met de provincie tijdens een voorlichtingsavond over 
mijnbouwschade bij monumenten als gevolg van mijnbouwschade. Duidelijk wordt dat een 
deel van het geld 2019 al is gebruikt voor aanvragen 2018 en de verwachting dat er veel 
aanvragen binnenkomen. 
Het eerste overleg met de restauratiearchitect heeft dan al plaats gevonden. Streven is om  
voor 1 mei 2019 de subsidieaanvraag in te dienen. 
 
Om verdere stappen te kunnen ondernemen is wel toestemming nodig van de kerkenraad. 
Het gaat daarbij om toestemming voor: 

- verder onderzoek door deskundigen. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting 
2019 en zijn zodanig hoog dat het ckrm dit niet zonder instemming van de kerkenraad 
wil en kan doen; 

- er staat een procedure voor de Arbiter Bodembeweging gepland en wellicht ook nog 
een procedure TCMG en evt. vervolg. Ook daarvoor is toestemming nodig van de 
kerkenraad; 

- als we subsidie aanvragen bij de provincie dan komt 30% van de kosten voor onze 
rekening. Het kan om een fors bedrag gaan. Op basis van de huidige info kan niet 
worden aangegeven hoog dit zal zijn. Bij aanvraag staan we wel garant voor deze 30%. 
(Uiteraard zal geprobeerd worden fondsen van buiten te werven) 

 
De kerkenraad deelt met het ckrm haar zorgen over schade en de wijze waarop wij als PG 
Appingedam dit kunnen herstellen/restaureren/versterken. 
De kerkenraad waardeert zeer de zorgvuldigheid van dit voorstel. 
 
Het volgende wordt besproken: 
 

 Het voorstel van het ckrm omvat onzekerheid: hoe gaan we daar mee om? 

 De tijdslimiet voor de handelingsvrijheid van het ckrm (1, 2 of 10 jaar) naar de 
gemeenteleden. 

 We hebben te maken met boven en ondergrondse schade 

 Aanvragen om de schade te herstellen via een subsidie van de provincie hebben die 
goedkeuring van de  Kerkelijke Gemeente nodig? 
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 Hoe verhoudt de besluitvorming m.b.t. tot dit voorstel zich tot de kerkordelijke ordinantie 
4? Dit gaat om de  besluitvorming door de gemeenteleden hierdoor ontstaan er veel 
verschillende overwegingen en meningen. De kerkenraad is van mening dit aan het 
ckrm toe te vertrouwen. Afgesproken wordt dat de gemeente op de hoogte gehouden 
wordt door berichtgeving in het kerkblad.  

 Wat is het subsidie plafond? Dat is moeilijk te toetsen, wat voor schade er meer achter 
weg komt. 

 Hoe  maken we dit vraagstuk inzichtelijk voor de gemeente en hoe lichten we ze in? 

 Hoever gaat de vrijheid van het ckrm als er meerdere uitgaven gedaan moeten worden 
die (nog) niet zijn opgenomen in de begroting die jaarlijks wordt vastgesteld door de 
kerkenraad? De schade wordt meegenomen in de begroting van 2020 

 Hoe gaan we om met de media? Liever geen media, geen gedoe wat negatieve energie 
kost. 

 De aannemer bij de eerste schade 2013 en  de aannemer bij de schade 2016 zijn niet 
dezelfde: welke consequenties heeft dat in de richting van de NAM? 

 Voor de Arbiter Bodembeweging is een bezwaar opgesteld en daar zijn gesprekken 
over geweest: welke rol heeft dit gespeeld in de gesprekken met de Arbiter 
Bodembeweging en NAM  over de vervolgschade en de aansprakelijkheid? 

 Voor 7 juni is er een schouw en zitting vastgesteld door de Arbiter Bodembeweging en 
over de schade die voor rekening van de NAM komt 

 
De kerkenraad besluit om in te stemmen met het voorstel van het ckrm en spreekt haar 
vertrouwen uit in de afhandeling door het ckrm 

 Over de uitvoering van dit besluit zal de kerkenraad en kerkelijke gemeente op goede 
wijze worden ingelicht 

 De te maken kosten zullen in de begroting van 2020 worden opgenomen 
 
Over de elektra:   
De bekabeling boven de gewelven is, zoals al werd verwacht, afgekeurd. De kosten zijn voor 
eigen rekening en vallen niet onder een rijkssubsidieregeling. (bijvoorbeeld de BRIM).   
In de meterkast zit asbest. Ook dit moet worden verwijderd. Er is wellicht een kleine 
mogelijkheid dat een deel van deze kosten wel onder een subsidieregeling kan vallen. Het 
ckrm rekent er niet op.  
Er is al een eerste aanzet voor een totaal (licht)plan gemaakt maar de kosten vindt het ckrm 
(te) hoog. Ook daar gaat het ckrm mee aan de slag. 
 
Mededelingen: 
 
Bijzondere diensten: 

 Belijdenisdienst op 28/4; 

 Bevestiging en afscheid van ambtsdragers op 26/5. 
 

Tijdelijke vervanging scriba:  Renso moet  en wil het even rustig aandoen om te herstellen. 
Janneke zal zolang de notulen van de vergaderingen maken 
 
Sluiting: Iedereen wordt bedankt voor haar of zijn inzet, Heel veel dank voor de 
kerkrentmeesters en voor hen veel wijsheid toegewenst! De voorzitter sluit de vergadering met 
een Geloofsbelijdenis “Geloof, Hoop en Liefde”  Iedereen wordt een wel thuis toegewenst.  
 
Voorzitter:                                                        Notulist: 
Mw. A. Perdok – Kamps                                  mw. J.R. Pennink-Dijkman 
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Oproep !!! 
 

Uitnodiging voor: 
Training voor het leiden van een viering 

 
Een zieke voorganger of een niet ingevulde plek in het preekrooster…..  Soms ontstaat er een 
situatie waarin een kerkenraadslid of gemeentelid de zondagse viering moet leiden. 
Iets om tegenop te zien? 
Niet als je voorbereid bent. 
Of de gemeente kiest ervoor om een paar keer per jaar een viering onderleiding van 
gemeenteleden te houden. 
De Protestantse Kerk geeft ondersteuning bij het leiden van vieringen door gemeenteleden. Er 
is een training ontwikkeld waarin ze worden toegerust op het gebied van onder meer liturgie, 
preeklezen en het maken van een meditatie. De training omvat zes dagdelen, vier avonden en 
één hele zaterdag (misschien ook twee zaterdagen en twee avonden). 
 
Twee van onze gemeenteleden hebben al besloten om mee te gaan doen aan deze cursus, 
maar er is altijd ruimte voor meer mensen! 
De leiding is in handen van een gemeentebegeleider. 
Start: September 2019 in Ten Boer of Stedum. 
Kosten: geen. 
 
Belangstelling? Laat het weten aan ds. Johan van den Berg (tel. 788702) en als de data 
bekend zijn ontvangt u de uitnodiging met data. 
 

Brainstormavond 

 

Op 11 april hebben we met enthousiaste gemeenteleden bij elkaar gezeten om  te bespreken 
wat goed gaat in de kerk / tijdens de kerkdiensten en waar het nog aantrekkelijker gemaakt kan 
worden. 
Tijdens de avond hebben we een ‘risicosessie’ gehouden: wat gaat nu goed en wat kan beter. 
En als iets beter kan, hoe balangrijk is het dan om te verbeteren? Op deze maniet hebben we 
met elkaar een top drie gemaakt van waar zo snel mogelijk verandering in moet komen: 

 Digitaliseren van het kerkblad / updaten website; 

 Muziek tijdens de kerkdienst; 

 Verbinden van de verschillende groepen binnen de gemeente. 
 
De avond was een succes; fijn dat er gemeenteleden mee willen denken over hoe het nog 
prettiger kan worden in de kerk en tijdens de kerkdiensten. 
Hoe gaan we nu verder? 
Soms zijn onderwerpen snel op te pakken; andere onderwerpen kosten meer tijd. 
 
Om te komen tot mooie oplossingen, is samenwerking nodig. Maar ook het ‘doen’: niet alleen 
denken / vinden dat iets niet goed is, maar er zelf ook een bijdrage aan leveren dat dingen 
gaan veranderen. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. 
 
In het najaar komen we daarom opnieuw bij elkaar om te evalueren hoe het dan gaat; wat er al 
is veranderd en om te bespreken hoe ver de andere onderwerpen zijn. 
 
Zijn er vragen? Neem gerust contact met ons op:   

Jetty Blok, Annette Gardenier en/of Berber Werkman. 
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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 gebeurt. 
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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Startweekend 
       20 en 22 
      September 
 
Thema: “Een Goed Verhaal” 
Vrijdag 20 september: BBQ  
  Fr. School een Lanparty voor de jeugd. 
 

Zondag 22 september: Startzondag 

 
Na de dienst koffie/ thee met daarna 
vele activiteiten en gezellig eten.We 
maken er een mooi weekend van. 
In het volgend kerkblad meer informatie. 
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Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand april bedraagt € 113,—. 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: hartelijk bedankt! 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Van de Werkgroep Armenië 
 
Fietstocht van de werkgroep Armenië: 
  
Zoals u weet wordt er 23 juni een fietstocht georganiseerd waarvan de opbrengst (vrijwillige 
gift) ten goede zal komen aan het bijenproject van "Mensenkinderen" in Armenië . 
 
We vertrekken die dag rond 14.00 uur vanaf de Franse school. (niet allemaal tegelijk).  
U krijgt van ons een route. Deze is ook geschikt voor een scootmobiel, driewieler of 
rolstoel-fiets. Onderweg is er op de route tijd voor een hapje en een drankje.  
 
Vanaf 2 juni zal er een intekenlijst achter in de kerk liggen. De sluitingsdatum is 17 juni.  
Ook mag u zich via de mail opgeven: kampi074@planet.nl. Of telefonisch: 627013 - Anja 
Kampinga  
U doet toch ook weer mee?? 
 
 
Hartelijke groet, 
Anja Kampinga, namens de werkgroep 
Armenië.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

mailto:kampi074@planet.nl
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Fietsplezier !! 
 
Nu de zomer weer nadert, kan men heerlijk fietsen b.v. naar het dorp Marsum. 
Daar staan in de vroegere koestal bij Jan en Aaltje Dijkema, Marsumerweg 14, heel veel 
boeken uitgestald, ook Groningana. 
Ook vindt u er 400 langspeelplaten, evenals 1200 cd.’s: Nederlandstalig, buitenlands, enkele 
en dubbele cd.'s 
 
Deze kosten € 1,- per boek,   € 1,-per lp of  € 1,-per cd. 
 
De opbrengst is bestemd voor het Orgelfonds van de Nicolaïkerk. De boeken zijn 
geschonken door diverse leden van de Prot. Gemeente Appingedam en vele anderen. 
 
De deur van de koestal is open en het geld kunt U deponeren in het rode kistje. 
 
Kom gerust langs, ook de Marsumerkerk is open, dan kunt u ook eens een kijkje nemen in dit 
prachtige romaanse kerkje.  
 
U kunt ook gebruik maken van de W.C. in de grote schuur. 
Marsum is vanaf het spoor geen 3 km ver, dus met goed weer prima te doen. Bovendien is 
Marsum niet het einde, maar kunt u via het fietspad achter Marsum verder fietsen naar 
Holwierde (langs de bunkers). 
 
We wensen u alvast veel fietsplezier !! 
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Zondagse Lunch 
 
 
Als gezellige afsluiting van het seizoen en het begin van de vakantie willen we op  
zondag 7 juli met elkaar nog een Zondagse Lunch houden.  
Het is de bedoeling, als het goed weer is, om dit in het plantsoen, achter de kerk te houden. 
(Als het regent, blijven we binnen !) 
 

Alle gemeenteleden zijn daar hartelijk 
welkom.  
 
Na de koffie is er een drankje en daarna 
kunnen we met elkaar van een eenvoudige 
lunch genieten. 
 
Om de kosten wat te drukken, staat het 
onkostenpotje op tafel, waar u een vrije gift in 
kunt doen. 
 
We menen zo met elkaar het hele seizoen 
gezellig te kunnen afsluiten. 
 
Komt u ook? 
 
 

 
Voor de aanschaf van brood enz. is het misschien wel handig als u zich even opgeeft. 
 
Dat kan per telefoon bij:  Janneke Pennink, tel. 623813 of bij Marieke de Vries, tel. 626927. 
Per e-mail kan ook:  janneke@pennink.nl      of: mariekedijkman@hotmail.com 
 
We hopen velen van u te mogen begroeten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/vectors/hamburger-cheeseburger-fastfood-31775/
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Van de Diaconie 
 

  
 
In juni wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk, tel. 623474.   
              e-mail: wa@wabreedijk.nl                    
  
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 
 
 
 
KOFFIE-THEE-LIMONADE : We gaan van start op zondag 16 juni 
 
Al eerder hebben we in het kerkblad aangekondigd dat we graag elke zondag na de dienst 
samen koffie / thee / limonade met elkaar willen drinken.  Het heeft even geduurd voordat alles 
geregeld was, maar nu kunnen we dan ook aankondigen dat we vanaf 16 juni a.s. gaan 
beginnen. 
Een aardig aantal mensen heeft zich opgegeven om te helpen met koffie en thee zetten, 
serveren en later weer opruimen en daar zijn we erg blij mee. Om de kosters niet te zwaar te 
belasten zal het koffie- en theedrinken niet altijd kunnen plaatsvinden in de kerk. Op de eerste 
zondag van de maand en bij speciale diensten zal dat wel het geval zijn, maar op de overige 
zondagen wijken we uit naar onze vertrouwde Franse school waar we ook heerlijk kunnen 
vertoeven en onder het genot van koffie / thee / limonade lekker kunnen bijpraten. Om het 
allemaal te kunnen bekostigen vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. 
We zullen zorgen dat in de Zondagsbrief en op de beamer wordt aangekondigd waar de koffie 
en thee die zondag geserveerd zullen worden en in geval van twijfel kunt u altijd nog op de 
lucht (geur) afgaan.  
Mocht u ook willen meehelpen dan kunt u zich alsnog opgeven bij Janneke Pennink of 
ondergetekende. We hopen in ieder geval op veel koffie- en theedrinkers en op veel 
gezelligheid, mooie ontmoetingen en goede gesprekken.  
 
Namens de diaconie, 
Hans Postma 
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Amnesty International 
    
 

Protestantse Gemeente Appingedam  
 

President Isaias Afwerki  
P.O. Box 257  
Asmara, Eritrea Copy to: 

Assistant Secretary of State, Bureau of African Affairs 
Tibor P Nagy Jr  
Bureau of African Affairs 
United States Secretary of State  
2201 C St. NW 
Washington DC,  Verenigde Staten 

 
Appingedam, 2 juni 2019 

 
Uwe excellentie, 
 
We willen uw aandacht vestigen op de zaak van Ciham Ali Ahmed die staatsburger is van 
zowel Eritrea als de Verenigde Staten. Op 8 december 2012 werd ze gearresteerd na een 
poging om de grens tussen Eritrea en Soedan over te steken. Ze wordt sindsdien in geheime 
detentie gehouden, zonder beschuldigd te zijn van enige misdaad en zonder een rechtszaak. 
Met respect voor uw gezag, dringen we er bij u op aan om de verblijfplaats van Ciham Ali 
Ahmed te onthullen en haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Ook vragen wij haar 
veiligheid te garanderen in afwachting van haar vrijlating. 
 
Verder roepen we uw Eritrese autoriteiten op om de rechten van vrijheid van meningsuiting en 
beweging te respecteren en ervoor te zorgen dat iedereen wordt vrijgelaten die uit louter 
willekeur wordt vastgehouden of werd opgepakt bij een poging om het land zonder een 
uitreisvisum te verlaten. 
 
Dank u voor uw tijd en aandacht. We kijken uit naar uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 

22-jarige al 6 jaar in geheime gevangenis 

Ciham werd op 8 december 2012 opgepakt toen ze Eritrea probeerde te 
verlaten zonder toestemming van de overheid. Ze was toen vijftien jaar 
oud. Normaal gesproken zou ze hiervoor een celstraf van zes maanden 
krijgen. Naar alle waarschijnlijk zit Ciham nog altijd vast omdat de 
autoriteiten haar vader willen straffen. Haar vader was voormalig 
minister van Informatie in Eritrea. Hij wordt er van verdacht een groep 

militairen in 2013 te hebben geholpen die een staatsgreep wilden plegen. 

Eritrea kent een verplichte diensttijd, ook voor meisjes, die tientallen jaren duurt en neerkomt 
op gedwongen arbeid. Daarom proberen veel mensen, vooral jongeren zoals Ciham, het land 
te ontvluchten. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Stand kerkbalans: 
De stand van de actie Kerkbalans is t/m april € 71426,42 Van de toezeggingen verwachten we 
nog zo’n € 79.000,--.  
E-mailadressen en telefoonnummers: 
Communicatie. Er zijn veel mogelijkheden maar ….. dan moet je wel bijvoorbeeld een 
telefoonnummer of e-mailadres hebben. Voor de communicatie binnen onze gemeente is het 
erg handig als deze informatie op een centrale plaats te vinden is. Dat is de ledenadministratie. 
Deze gegevens zijn, per wijk, alleen toegankelijk voor pastoraat en diaconaat. Daardoor wordt 
het makkelijker om u te bereiken. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken. We verzoeken u om 
zoveel mogelijk uw telefoonnummer en e-mail adres door te geven. Dit kan door middel van 
een berichtje naar de beheerder van het LRP, mw. G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, 
9901CH Appingedam of via e-mail: jankolkappi@hotmail.com.  
 
Afscheid: 
In mei heeft de heer Garry Veldman afscheid genomen als ouderling/kerkrentmeester. We 
willen hem hierbij nogmaals bedanken voor zijn grote inzet, in het bijzonder bij alles wat met 
het onderhoud van de gebouwen te maken heeft. Het verheugt ons dat hij heeft aangegeven 
het college te willen blijven ondersteunen met zijn expertise, nu als vrijwilliger met specifieke 
taken. 
 
Solidariteitskas: 
Bij dit kerkblad vindt u een acceptgirokaart met een verzoek om bij te dragen aan de 
solidariteitskas.  Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen 
God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun 
omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook 
financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. 
Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze 
voorziening van de Protestantse Kerk.                                         
Twee mooie voorbeelden:  
De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als 
een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van 
de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw 
elan gegeven.              
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de 
fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein 
om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met 
acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de 
Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels in volle gang.  
Uw bijdrage 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden 
van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een 
gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10 per belijdend lid. Hiervan 
wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze 
eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?   
De afgelopen jaren was het gedoneerde bedrag helaas substantieel lager dan de verplichte 
afdracht zodat er uit eigen middelen moest worden aangevuld. We roepen u allen daarom op 
ruimhartig te geven, als het mogelijk is nog iets meer dan het geadviseerde bedrag. 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met ons college van 
kerkrentmeesters of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas  
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda juni 2019 

 

 

Club groep 5 t/m 8 
De laatste clubavonden zijn geweest!  Als afsluiter gaan we nog op kamp! 
 

 

T-café: 

Vrijdag 7 juni 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 14 juni 19.00-20.30 uur: groep 8 
 

Factor 12+ 
Datum via de app!  

 

Factor Lidy en Irene 
Datum via de app! 
 

12 + 
Zondag 9 juni, tijdens de kerkdienst 
 

 

U4C 
Zondag 16 juni, 19.30 uur Centrum Kabzeël  

 

 

 

KAMPWEEKEND vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli.  

 

Ook dit jaar gaan we weer op kamp! En wel van vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli ! 

Alle jeugdleden worden persoonlijk uitgenodigd! 

Ook staat er een uitnodiging in dit kerkblad!!! 

KOMT ALLEN 
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Hallo allemaal!           

 
    

We tellen af want bijna is het weer zover: het kampweekend  van de VPGA en de Hervormde 

gemeente Tjamsweer! En het leuke is dat jij ook (weer) mee mag ! Natuurlijk wordt het weer een 

fantastisch leuk weekend, bol van allerlei leuke activiteiten op het strand, in het bos en langs of in 

het water. Ook dit jaar is het kamp weer op onze vertrouwde plek:  Camping “De Otter” aan het 

Schildmeer. 

We hopen dat jij er (weer) net zoveel zin in hebt als wij !  

 

Voor wie ;  kinderen vanaf groep 5 t/m 15 jr. die bij onze kerk betrokken  zijn.   

Wanneer : vrijdagavond 5 t/m zondagmiddag 7 juli 2019. 

Kosten  :  € 28 per kind;  voor 2e,3e,4e kind uit hetzelfde gezin:  € 18 per kind 

 

Je slaapt in je eigen tent of als je die niet hebt, regel je dat je bij een vriendje of vriendinnetje in 

de tent slaapt (uiteraard wel in overleg met degene van wie de tent is!). Mocht dat echt niet lukken 

dan proberen wij wat te regelen. 

 

Opgeven doe je natuurlijk zo snel mogelijk maar in elk geval uiterlijk maandag 10 juni a.s. bij 

Marianne Kuizenga, Dijkhuizenweg 31 d. Alleen schriftelijk met onderstaande strook en bij opgave 

direct betalen 

 Alleen opgave met betaling zijn geldig.  Envelop zonder geld is geen opgave! 

Als er nog vragen zijn, bel met of mail gerust naar Marianne : 626229/marianneybos@hotmail.com  

 

Eind juni ontvang je een bevestiging met meer informatie over het weekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Naam :  ……………………………………………………………………………………… 

  

Adres : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum : …………………………… Groep/Klas :…………..… 

 

Telefoon thuis : …………………..… Mobiel ouders :………………………………..(in geval van nood) 

 

o Heeft  een tent voor ……  personen, daar slapen bij in : 

.……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

o Heeft geen tent, maar slaapt bij ………………………………………….....in de tent. 

 

Bijzonderheden (bijv. dieet/medicijnen) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.beestachtiggoed.nl/catalog/images/SCHAAR-BEW.gif&imgrefurl=http://www.beestachtiggoed.nl/catalog/index.php?cPath%3D1_31&h=400&w=400&sz=20&tbnid=Xn2m5d0eWo4J:&tbnh=120&tbnw=120&start=9&prev=/images?q%3Dschaar%26hl%3Dnl%26lr%3D%26sa%3DN
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Gezocht: clubleiding! 
 
Met ingang van het nieuwe clubseizoen stoppen er 5 mensen van de clubleiding. 
Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 
Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand club te geven aan basisschoolkinderen? Dan zoeken we 
u!!!! 
We geven club in duo’s…misschien kent u iemand die het ook leuk lijkt! Dan horen we dat 
graag.  
In de maand mei geven we nog club…kom gerust een keer meekijken. (zie jeugdagenda) of 
neem contact op met één van de clubleiding 
 
 
Voor meer informatie: 
José Spijk, josespijk@hotmail.com  
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Wie zijn wij? 

Jongerenevent Eemsmond is een organisatie van verschillende kerken in de gemeenten 
Appingedam en Delfzijl. Ook vanuit de jeugdraad van de Prot.Gemeente Appingedam wordt 
hieraan meegedaan. Een aantal keren in het jaar worden er activiteiten georganiseerd voor 
jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, zoals een escaperoom, feestjes, een barbecue 
en een volleybaltoernooi. Ook nu wordt er weer een hele leuke activiteit georganiseerd!!: 
 

 

 
 
Opgave mag via bovenstaand e-mailadres of stuur een appje naar: 
Nathalie Knol 06-37163368 of Maartje van Ramshorst 06-37476260 
 
Wil je meer weten? Volg dan de pagina’s via Facebook en Instagram of stuur een mailtje naar 
jongerenevent@eemsmond@hotmail.com 

 
Jongerenevent eemsmond 

 
@jongereneventeemsmond 

 
jongereneventeemsmond@hotmail.com  

 

mailto:jongereneventeemsmond@hotmail.com
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Werk maken van je inspiratie 

 
 
“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld de 
openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie en 
Levensbeschouwing. 
 
Werk maken van je inspiratie; dat is was je doet aan onze opleidingen van de Christelijke 
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden – in deeltijd en voltijd – mensen op bachelor en 
masterniveau op voor verschillende beroepen: 
Godsdienst Pastoraal werker; leraar goedsdienst en levensbeschouwing eerste- en 
tweedegraads; en geestelijk verzorger.  
 
Wat kenmerkt de theologieopleidingen van Windesheim nu? Onze opleidingen bieden, naast 
een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke 
gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening. Die identiteit 
van de studenten en docenten is heel divers. En daar zijn wij blij mee. De klas is de eerste 
oefenplaats met het oog op het latere beroep van onze studenten. Want of je nu kerkelijk 
werker wordt, of leraar goedsdienst en levensbeschouwing, later zal je in een werkomgeving 
en in een cultuur gaan werken waar mensen op heel verschillende manieren geloven en hun 
levensbeschouwing vormgeven. Het vraagt om een open hart en een open geest, om vanuit je 
eigen inspiratie met deze diversiteit te kunnen omgaan. 
 
Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim als 
volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of als evangelisch 
of baptistenvoorganger. De opleiding Godsdienst pastoraalwerk is erkend door de PKN, het 
Leger des Heils, de Molukse kerken, de vrijzinnige geloofsgemeenschap (OVP) en Baptisten. 
Ook is er een tendens merkbaar naar zelfstandig werkende pastorale werkers. Zij worden 
bijvoorbeeld ritueel begeleider, of zelfstandig levensbeschouwelijk begeleider. Wij spelen 
hierop in door o.a. een minor Levensbeschouwelijk Ondernemen aan te bieden. 
Studenten die leraar godsdienst en levensbeschouwing worden, komen terecht in de 
onderbouw van het vmbo, havo of vwo. Zij kunnen d.m.v. de master hun 
eerstegraadsbevoegdheid halen. 
Pastoraal werkers kunnen bij ons een master Geestelijke Verzorger halen met een educatieve 
verdieping. Cursussen, trainingen of intervisie bieden we op maat aan. Vraag gerust naar de 
mogelijkheden. 
 
Als je geïnteresseerd bent, meld je dan aan voor een meeloopdag. Dat kan via de website: 
http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/. 
Je volgt die dag lessen samen met de studenten. Er is ook een informatiegesprek met een van 
onze studiecoördinatoren, die je informeren en aan wie je je vragen kunt stellen. 
 
Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 

http://www.windesheim.nl/studeren/studie-kiezen/verzamel/meeloopdag/

