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27e Jaargang, nr. 7         maart 2019 
  

Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 

(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 

 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 4 maart 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. 
 
 

 Bij dit kerkblad ontvangt u allen een envelop met het verzoek om uw  abonnementsgeld 

voor 2019 te betalen. De redactie hoopt, dat u het bedrag van € 9,00 zo spoedig mogelijk 
wilt betalen, zodat de administratie vlot verwerkt kan worden. Werkt u daaraan mee?  
Alvast bedankt !! 

 
 

   
 
 
 

     
 
 
 
 

 Oproep: 
De commissie ‘Openstelling Nicolaïkerk’ zoekt voor het zomerseizoen meer gastheren 
en – vrouwen, die tijdens de maanden mei tot en met half september af en toe een paar 
uurtjes in de kerk aanwezig willen zijn.  
Er wordt geprobeerd om met twee mensen tegelijk te kunnen werken, maar daar zijn tot op 
heden niet voldoende mensen voor. Doet u ook mee?  
U kunt zich aanmelden bij mw. Didy de Vries, tel. 623385. 
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Meditatie 
 
                  Een mens te zijn op aarde…  (Lied 538)  
 
De eerste zondag van de 40 dagentijd, nu 10 maart, heeft de naam “Invocabit” – dat is naar de 
woorden uit psalm 91: Roep je mij aan, ik geef antwoord. Psalm 91 wordt op die zondag ook 
vaak gelezen, of gezongen, omdat woorden eruit, voorkomen in het verhaal over de 
beproeving van Jezus in de woestijn. Dat verhaal is de hoofdlezing van die zondag (meestal uit 
Matteüs 4 of Lucas 4).  
 
Veertig dagen zwierf Jezus rond in de woestijn, zonder eten. Een tijd om zich te concentreren. 
Om te overdenken misschien, wat die woorden die Hij bij zijn doop had gehoord Jij bent mijn 
geliefde Zoon voor Hem zouden betekenen. Om te overdenken hoe te leven, als mens tussen 
de mensen. 
Maar alleen al die stilte van de woestijn, en de honger, zorgen er waarschijnlijk des te meer 
voor dat je in zo’n situatie stemmen kunt gaan horen. Misschien dan niet direct letterlijk, maar 
wel zo dat het lijkt of iemand je toespreekt: zou je niet dit, zou je niet dat? Weet je het wel zeker, 
dat je dit moet doen, dat moet laten? Maak toch die andere keus, dat is toch veel fijner, veel 
makkelijker voor je…?  
Zo kunnen er allerlei gedachten bij je opkomen, ook verkeerde. 
De evangelisten noemen het een beproeving door de duivel.  
“Als je de Zoon van God bent, dan kun jij toch brood toveren?” En: “aanbid mij, dan geef ik jou 
alle macht over de koninkrijken die je ziet!”. En tenslotte: “spring toch van dit hoge dak, er staat 
toch in de psalm dat de engelen je wel op zullen vangen?” 
Maar Jezus wil niet anders zijn dan de mensen waar Hij net nog, bij zijn doop, in de Jordaan 
tussen stond. Nu niet, voor zichzelf niet. Hij wil mens zijn, zoals wij. Geen supermens, geen 
Superman. En al helemaal niet de duivel aanbidden. En later in zijn leven zal ook blijken dat Hij 
ons vooral wil leren om medemens te zijn voor elkaar. 
 
Wat houdt het in, Zoon van God zijn, hoe zal de weg zijn die vóór me ligt?  – daarover moet 
Jezus ook hebben lopen denken. En zal ik dan bescherming vinden, hoe kan ik dat zeker 
weten? Maar Hij verzet zich ook tegen déze verleiding: Hij houdt eraan vast dat God op zijn 
woord te vertrouwen is. Zónder dat je dat probeert uit te testen.  
Dát te weten, dat God ook zónder zo’n bewijs te vertrouwen is, dát is geloof, het geloof waar 
psalm 91 het inderdaad over heeft: het geloof dat er beschutting is bij God, in zijn schaduw, 
onder zijn vleugels. Dat zijn engelen over je zullen waken en je zullen dragen. Dat de 
Allerhoogste in de nood bij je zal zijn en je zal redden.  
 
Jezus koos niet voor de gemakkelijke weg, Hij gaf niet toe aan de verleidingen, hier niet, en ook 
later niet. Dat mag ons inspireren om in ons leven steeds weer te zoeken naar de juiste keuzes. 
Hij leefde als mens onder de mensen en stierf in alle ellende en pijn die er bij mensen maar kan 
zijn. Ook daarin was Hij zo dichtbij de mensen als het maar kon. In pijn en verlatenheid, maar 
daardoorheen toch óók in het geloof dat God in de nood bij Hem was en zou blijven.  
Hij leefde, en wij mogen leven, in het geloof dat God door zijn Geest kracht wil geven, om mens 
te zijn op aarde. 
 
Een goede 40-dagentijd toegewenst! 
Hanneke Doekes   
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Agenda voor de maand  maart 
 
 
  4 mrt. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 

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

 
11 mrt. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
   
12 mrt. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School 
 
18 mrt. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
 
19 mrt. 19.30 uur, Vergadering I.K.E. commissie, Franse School 
 
20 mrt.  16.00 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw (besloten bijeenkomst) 

    Feestelijke avond: Landelijk 100 jarig bestaan vrouwenver. 
              Plaatselijk 20 jarig bestaan Passage  
 
21 mrt. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
22 mrt. 16.00 uur, Wijkmiddag voor de wijken 1 en 4 in de Franse School 
 
25 mrt. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
26 mrt.  14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: dhr. J.A. Oudman uit Groningen spreekt over 
      Willem de Merode 

20.00 uur, Gemeente-avond, Franse School 
    Werkgroep:  ‘Groene Nicolaïkerk’ 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 3 mrt.: Zondag Quinquagesima 
 9.30 uur, past. werker dhr. Eppo Vroom 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  996 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 

   kleur: groen 
   

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

 
 
 15.30 uur, Viering van het Heilig Avondmaal in De Paasweide 
   ds. B.B. Wolters 
 

 
Toelichting bij de collecten: Roemenië (Familie Sponsorplan Roemenië) 

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.  
In Roemenië heerst nog veel armoede. Hierdoor hebben Roemeense kinderen vaak een totaal ander 
leven dan de kinderen in Nederland. Zij hebben weinig speelgoed en kleren en kunnen bijvoorbeeld niet 
op vakantie. 
Het FSR werkt samen met de Roemeense organisatie Alpha & Omega (A & Ω) om kinderen uit arme 
gezinnen eens per jaar op vakantie te laten gaan. A & Ω heeft in een bosrijk gebied nabij het plaatsje 
Boga een stuk grond gekocht en daarop een vakantiekamp gebouwd. Een groep gemeenteleden is 
jaren actief bezig geweest voor Roemenië, dit werk bestond vooral uit het bouwen en ondersteunen van 
het Boga kinderkamp. In de zomer worden dan kinderen van de gesponsorde gezinnen uitgenodigd om 
een onvergetelijke week in het kamp mee te maken. De ouders van de kinderen hoeven natuurlijk niets 
te betalen. De kosten voor zo'n kamp worden betaald door Nederlandse sponsors via het FSR.  
Verder worden de arme Roemeense gezinnen ondersteund 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. 
De laatste maanden van de winter zijn ingegaan. Voor de sponsorgezinnen, die FSR-steun biedt, is dit 
de moeilijkste tijd. Nadat ze al 4 maanden geen vers eten meer gehad hebben, zijn ook de financiële 
middelen steeds minder omdat men geen vast werk heeft. Ongezond eten, weinig zonlicht, lage 
temperaturen (ook in huis) maakt dat ze ook nog eens vatbaar zijn voor ziekte. Men heeft echt onze 
hulp nodig. Helpt u mee dit mogelijk maken door ook voor deze gezinnen te bidden? 
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Zondag  10 mrt.: Eerste zondag van de 40 dagen-tijd / Invocabit 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Viering van de Maaltijd van de Heer   
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  996 
    
   collecten: - Diaconie.  
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
 15.30 uur, Viering van het Heilig Avondmaal in Damsterheerd 
   ds. B.B. Wolters 
 
   
 19.00 uur, Welkomstdienst / Grunneger Dainst 
   ds. T. Oldenhuis 
   m.m.v. het Dollard Vocaal Ensemble 
 
   collecten: - I.K.E. 

- Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Kerk in Actie (voorjaarszendingsweek, Cuba)  

Kerk zijn in woord en daad  
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het 
communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door 
de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een 
groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De 
kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische 
thuissituatie. 
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en 
helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. 
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de 
kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee?   

 
 
Woensdag 13 mrt.: Biddag  
 19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 

   ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
 
    
Toelichting bij de collecten: de Voedselbank 

Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in de 
gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het 
armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
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De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in die om de 
één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % goed zijn.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die 
aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.   
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen 

 
 
Zondag 17 mrt.: Tweede zondag van de 40 dagen-tijd / Reminiscere 

           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
   Dienst voor Jong en Oud 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  996 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 

   kleur: paars 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
 
 19.00 uur, Cantatedienst 
   ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
   m.m.v. The Dutch Choral Singers, o.l.v. Henk de Vries 
 
 
Toelichting bij de collecten:  40 Dagentijd collecte Kerk in Actie (Binn. diaconaat) 

Verlaat de gevangenis…en dan?  
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt 
dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal 
netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar 
een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf 
Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 
1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken 
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. 
Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de 
opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. 
 

 
Zondag 24 mrt.: Derde zondag van de 40 dagen-tijd / Oculi   
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  996 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
     
Toelichting bij de collecten:   40 Dagentijd collecte Kerk in Actie (kinderen in de knel, Indië)
  Stop kinderarbeid in India 

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol 
mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel 
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loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. 
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan 
beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, 
bezoeken scholen om onderwijs advies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen 
(terug) naar school. Helpt u mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin 
kunnen maken op school!  

 
 
Zondag 31 mrt.: Vierde zondag van de 40 dagen-tijd / Laetare 

 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Bloemenzondag  

   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  996 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
 
 
Toelichting bij de collecten: Bloemendienst 

In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente. De opbrengst van deze collecte 
wordt besteed voor zowel bloemen in de kerk als voor mensen thuis. Deze collecte van harte bij u 
aanbevolen. 

 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Op zondag 3 maart komt past. werker dhr. Eppo Vroom als voorganger in de dienst. Hij heeft ons 
geweldig geholpen in de tijd dat we geen predikant hadden. 
 
Op zondag 10 maart mogen we weer de Maaltijd van de Heer vieren. Ds. Gerlinde van den Berg-de 
Haan is dan onze voorganger in de dienst.  
 
Woensdag 13 maart – Tjamsweer, 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Bidstond voor gewas en arbeid 
Aanvankelijk was de tweede woensdag in maart de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om 
een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te 
voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is 
het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaru it. 
Maar de combinatie van werk en welvaart is niet vanzelfsprekend. Dit jaar is door de Raad van Kerken 
voor Biddag het thema “Werkende armen” aangedragen: “Kerken lopen er al langere tijd tegen aan dat 
mensen weliswaar werk hebben, maar voor hun levensonderhoud toch voor een deel afhankelijk zijn 
van noodhulp of voedselbank. Alarmbellen gingen rinkelen toen de afgelopen jaren bleek dat meer dan 
de helft van kinderen in armoede werkende ouders hebben.” De bijbelteksten die daarbij worden 
aangereikt zijn: 2 Kronieken 1:7-13, Psalm 111 en Lucas 11:1-13. Salomo’s gebed om wijsheid, Davids 
aansporing “Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer”, en Jezus’ die  
zijn leerlingen het Onze Vader leert: wil er groei zijn, wil ons leven vrucht dragen, wil er recht en 
gerechtigheid ontspruiten aan deze aarde, dan is het allereerst nodig om geworteld te zijn in God.  
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Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.     (Psalm 111 vs. 6) 

 
Zondag 17 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg –  Zondag Reminiscere – Tweede 
zondag van de Veertigdagentijd – Jong & Ouddienst, voorbereid door de Alto’s 

In deze dienst staat onze omgang met Gods schepping centraal. We lezen het tweede 
scheppingsverhaal uit Genesis 2:4b-15. Tijdens de dienst zullen we muzikaal worden begeleid en 
ondersteund door Praiseband Solace uit Tjamsweer. Zo zal er voor jong en oud weer heel wat te 
beleven en te vieren zijn in de kerk. 
Om  19.00 uur is er weer een Cantatedienst, met als voorganger ds. R.P. Oosterdijk uit Haren. 
Medewerking zal worden verleend door ‘The Dutch Choral Singers’, o.l.v. Henk de Vries. Organist is 
Vincent Hensen-Oosterdijk. Gezongen worden o.a.: Magnificat & Nunc Dinittis in d- Walmisley en het 
Ave verum, Byrd & Save us o Lord, Bairstow 
 
Op zondag 24 maart is ds. G.M. van den Berg-de Haan onze voorganger in de morgendienst op de 
derde zondag van de Veertigdagentijd. 
 
Zondag 31 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Laetare – Vierde zondag van 
de Veertigdagentijd 

Deze zondag staat in het Veertigdagenproject van de kindernevendienst (Kind op Zondag) het verhaal 
van de verloren zoon uit Lucas 15:11-32 centraal. Het thema voor deze zondag is: Vergeving. Op deze 
middelste van de zeven zondagen vanaf Aswoensdag t/m Pasen komt dus een cruciaal punt aan de 
orde van het projectthema “Een nieuw begin”. Vaak is een echt nieuw begin pas mogelijk nadat een 
ander ons, of wij een ander hebben vergeven. Vergeving bevrijdt ons van de last van het verleden en 
opent voor ons de deur naar de toekomst. Daarom schrijft Paulus in 2 Korintiërs 5:14-21 dat wij 
gezanten van Christus zijn, door wie God zijn oproep doet. “Namens Christus vragen wij: laat u met 
God verzoenen.” Zo brengt God een nieuw begin voor onze wereld. 
 
Ook houden we deze dag Bloemenzondag. Op een van de volgende bladzijden kunt u daarover meer 

lezen. 

 
 
 

Grunneger dainst 
 
Op zundag 10 meert is der ‘s oavonds om zeuven uur n kerkdainst in het Grunnegs in Nicolaïkerk in 

Appingedam. 
 
Domie is dizze oavond ds. Oldenhoes oet Coevorden. 
As thema veur de dainst het Oldenhoes  kozen veur: 
      ‘Kiek oet dien doppen’ 
 
Het Oldambt Ensemble oet Winschoten waarkt mit aan de dainst mit zang en muziek. 
t Örgel word bespeuld deur Jan Beukemoa. 
 
Allemoal van harte welkom om der bie te wezen. 
De IKE commissie 
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Biddag voor Gewas en Arbeid 
 
Op woensdag 13 maart a.s. is er weer een gezamenlijke dienst in Tjamsweer ter gelegenheid van 

Biddag. 
 
Inmiddels is het een goede traditie geworden om bij deze diensten levensmiddelen in te zamelen voor 
de Voedselbank. Wilt u weer meedoen ?  
U kunt uw (houdbare) producten voorafgaand aan de dienst inleveren. 
 
De Diaconie 

 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  3 mrt. Janneke Weidenaar 
 
10 mrt. Aardina Neumann 
 
17 mrt. Esther Jansema en Maaike  
 
24 mrt. Janet Ploegh  
 
31 mrt. Anita de Boer 
 

 
 

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

 
Lied 996 
 
         

 
 
 
    
. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Om 

zachtmoedigen van hart, 
 geroepen om het land te erven, 
 hen die hongeren naar recht 
 en die Gij recht zult doen verwerven, 
 om wie Gij zalig hebt geprezen, 
 Heer, wil ons van bedrog genezen. 
 
  3. Mensen van barmhartigheid, 
 die uw barmhartigheid zal sparen, 
 al wie met een zuiver hart 
 U eenmaal ziende zal ervaren, 
 om wie Gij zalig hebt geprezen, 
 Heer, wil van blindheid ons genezen. 
 
  4. Vredebrengers onder ons, 
 die Gij uw kinderen zult heten, 
 mensen om uw naam vertrapt, 
 die zich in U geborgen weten, 
 om wie Gij zalig hebt geprezen, 
 Heer, wil ons van onszelf genezen. 
 
 
. 
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Opbrengst collecten 
 
 
20 jan. Diaconie (voor Zambia)     €  632,90 
  Kerk         €  266,50 
  Damsterheerd (voor Zambia)    €    82,00 
  
27 jan. Diaconie        €  177,42 
  Kerk         €  142,50 
 
  3 febr. Diaconie        €  269,05  
  Kerk         €  200,27 
 
10 febr. I.K.E. (schoolkerkdienst)     €  190,65 
  Kerk         €  175,03 
 
17 febr. Diaconie        €  180,87 
  Kerk         €  142,05 
 
 
 
Collecte I.K.E. avond op 31 januari  €  148,00   
         
Collecte Kerstmiddag op 18 december  €  140,50 
 
Collecte Zingen naar de Zondag op 9 februari €  297,69 
 
 
Opbrengst collecte Lukulu ziekenhuis, Zambia 

 
De collecte, gehouden op 20 januari, heeft opgebracht €.  632,90 
Extra giften via de bank      €   210,00 
         ------------- 
Totaalopbrengst        €  842,90 
         ======= 
 
Dit bedrag is overgeboekt naar de bankrekening voor “Steunpunt inzake Lukulu ziekenhuis”. 
  
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
10 mrt.     10.00 uur, mw. drs. G.F. Huis,  
     Gezamnelijke dienst met de Doopsgezinde kerk 
 
24 mrt.     10.00 uur, drs. A. Trox       
 
          
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
31 mrt.  11.00 uur,  ds. Jake Schimmel 

 
 
 

 
 

 
 
 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

3 maart Ds. I. Wolters 
Avondmaal 

 10  maart  Ds. I. Wolters 
Avondmaal 

14 april Br. M. de Rooij, 
(Ger. vrijg.) 

   

   5 mei Mevr. H.Doekes 

   26 mei Bapt. gemeente 

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   
    
  
 Op zoek naar nieuwe AMBTSDRAGERS  
 
De kerkenraad van Appingedam is op zoek naar nieuwe Ouderlingen en Diakenen. 
Dit jaar nemen wij afscheid van een aantal ambtsdragers en we willen graag dat ze opgevolgd 
worden door enthousiaste gemeenteleden die in de wijk hun werk delen met gemeenteleden.  
Wie voelt zich geroepen? We horen graag van u.  Het is belangrijk en goed om samen het 

werk van de kerk te versterken.  Kortom: meld u aan!  
Of denkt u aan iemand, u kunt het doorgeven aan onderstaand adres. Wij horen graag van u 
vóór 12 maart. 
U kunt dat doen door het strookje onderaan deze bladzijde in te vullen en op te sturen naar de 
scriba van de kerkenraad: R. van der Ploeg – Weth. Huismanlaan 5 – 9902 LN  
Appingedam. U mag het strookje ook in de collectezak doen of afgeven aan een ouderling, 
diaken of contactpersoon. 
 
Hartelijk dank voor uw reactive,   De kerkenraad 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++    UITKNIPPEN A.U.B. ++++++++++++++++++++ 
 
VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS: 
 
Ondergetekende:     ……………………….……………………………………………………….. 
 
Adres:              ……………………………………………………………………………………….
     
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer:    ……………………………………………………………………………….. 
 
 
Draagt onderstaand persoon, belijdend lid van onze gemeente, voor als kandidaat voor de 
verkiezing: 
 
Naam kandidaat:             
…………………………………………………………………………………………. 
 
Adres en huisnummer:   
………………………………………………………………………………………… 
 
Geschikt voor het ambt van ouderling  /  diaken * 

(a.u.b. aangeven voor welk ambt u genoemd persoon geschikt acht.) 
 
Wilt u, als u meerdere personen geschikt acht, een extra bijlage toevoegen? 
 
Datum:  ………………………………..   Ondertekening: 
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       PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
      

   GEMEENTEVERGADERING 
 
 
 
 

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

GEMEENTEVERGADERING 

 
 
op dinsdag 26 maart 2019 in de Franse School. 
 
 
We beginnen de avond om 20.00 uur natuurlijk met koffie / thee, met ongetwijfeld iets lekkers 

erbij. 
 
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan zal de vergadering openen. 
 
Mededelingen 
 
Verslag van de Gemeentevergaderingen van 20 maart 2018 en 3 april 2018 (zie elders in dit 
Kerkblad) 
 
Het onderwerp van deze avond is: 
 
Groene Nicolaïkerk! Hoe doe je dat? 
 
Dit wordt verzorgd door de Werkgroep “Groene Nicolaïkerk” 
 
Het belooft een interessante avond te worden. 
 
Mogen wij u en jou van harte uitnodigen deze avond mee te maken? 

 
 
 
Namens de Kerkenraad, 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba   
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Uit het Moderamen van de kerkenraad: 
 
Beste Gemeente leden, 
Het moderamen van de PGA is blij dat we Pastor Eppo Vroom opnieuw bereid hebben gevonden om 
per 15 maart een aantal uren per week bijstand in het pastoraat te gaan verzorgen in onze gemeente. 
De reden daarvoor is minder verheugend:  
Helaas zal p.w. Jenny Baron haar werkzaamheden voorlopig nog niet kunnen hervatten. Jenny zit 
samen met haar man in een moeilijke periode van haar leven. We hopen en bidden voor haar en haar 
man, dat de begeleiding die ze nu krijgt, z’n vruchten af zal werpen. We wensen Jenny heel veel 
geduld, maar bovenal ook vertrouwen toe dat tijdens deze moeilijke periode in het leven er Eén is die je 
wilt dragen!  Tijdens dit ziekte proces zal Pastor Eppo Vroom het pastoraat in Paasweide, op het 
Bolwerk en nog een aantal andere adressen gaan verzorgen.      
Namens de PGA wens ik Eppo een gezegende tijd toe bij dit mooie werk in de gemeente van Christus.   
Voor Jenny beterschap gewenst namens alle leden van de PGA. 
 
Nog iets anders:  Actie Kerkbalans 

Als moderamen van de PGA zijn we blij u/jou te kunnen vertellen dat vele gemeente leden hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen om de actie kerkbalans een warm hart toe te dragen. Er is 
voorlopig een mooi bedrag toegezegd (zie elders in dit kerkblad). Daar zijn we heel dankbaar voor!!. We 
hopen dat dit bedrag nog een beetje zal groeien. De Kerk, dat zijn wij zijn wij allemaal als levende 

gemeente leden van Christus kerk. Ieder mag naar vermogen haar/zijn steentje bijdragen, niet alleen 
financieel maar ook moreel. Wij zijn dankbaar voor de vele actieve leden, die allerlei uiteenlopende 

activiteiten doen en organiseren in en buiten de kerk. Dat kost niet alleen inzet en tijd, maar……..ook 
geld.  In dit geval wil ik even speciaal alle contact personen bedanken, die diverse keren hun wijk in 
gingen om de actie kerkbalans  te doen slagen. U, allen als leden van de pg-Appingedam, zeg ik toe 
met de woorden, die mijn juf vroeger op school zei als ik mijn best had gedaan: GA ZO VOORT!  

 
Adri Perdok 
 
 

  PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
  GEMEENTEVERGADERING   
 
 
VERSLAG  van de Gemeentevergadering van dinsdag 20 maart 2018, gehouden in de Franse School 

om 20.00 uur 
 

 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 
Speciaal welkom is er voor de heer Siebolt Oudman die ons iets gaat vertellen over het Nederlands 
Bijbelgenootschap en met ons een bijbelquiz zal houden.  
De voorzitter leest 1 Petrus2 : 1-3  en 1 Petrus 2 : 4 – 10 en ze houdt een meditatie over            1 Petrus 
2 : 6,  ” Wij allen mogen levende stenen zijn"  Daarna gaat ze voor in gebed. 
Ze verteld waar wij in het moderamen en in de kerkenraad nu zoal mee bezig zijn geweest het 
afgelopen jaar Dat vraagt u zich misschien wel eens af, zegt de voorzitter. Vele uren zijn we bezig 
geweest met de consideraties, wijzigingen in de Kerkorde, zeer taaie kost. Wij hadden daarbij het geluk 
dat het eerste deel voor ons nog werd ingeleid en begeleid door ds. Lafeber. Voor het tweede deel 
konden we een beroep doen op de voortreffelijke begeleiding van ds. Wolters van Tjamsweer, onze 
consulent. De stukken die hierdoor geproduceerd werden gingen via de classis N-O Groningen naar de 
Generale Synode. Maar we hebben het idee dat onze aan en opmerkingen bij de mensen in “Utrecht” 
niet veel indruk heeft  gemaakt. Zo hebben wij geprotesteerd tegen een herindeling van de classes. 
Onze classis, Noord-Oost Groningen, wordt opgeheven en er komt een nieuwe classis, met als 
werkgebied de provincies Groningen en Drenthe. Veel te groot, 220 gemeenten. Nu zijn er in het land 
74 classes, dat worden er 11. Elke classis krijgt een nieuwe classis predikant. Wel komt er een “ring”. 
Dit om het contact met de kerken in de omgeving, die b.v. nu tot de classis Noord-Oost Groningen 
behoren, te onderhouden. De classis heeft over al deze wijzigingen een protrestbrief naar de synode 
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gestuurd, maar de brief is tot heden niet beantwoord! 
Dan is er natuurlijk nog het nodige werk omtrent het beroepingswerk. 
De Beroepingscommissie heeft geweldig zijn best gedaan, secuur, gedegen en voortvarend is  de 
commissie aan het werk gegaan. Met als resultaat dat wij u voor mogen stellen, in een extra 
gemeentevergadering op 3 april, om tot beroepen over te gaan op het predikantenechtpaar ds. Johan 
van den Berg uit Leerdam en zijn echtgenote ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan. Het is de 
bedoeling dat ds. Johan voor 67% gaat werken in onze gemeente en ds. Gerlinde voor 33%. 
Gisteravond heeft de bijna voltallige kerkenraad voor 100% ingestemd met het beroepen van de 
predikanten en het voorstel werd bezegeld met een luid applaus. 
De verslagen van de gemeentevergaderingen van 20 maart 2017 en van 16 oktober 2017 worden met 
dank aan de scriba goedgekeurd en hij krijgt daar zowaar applaus voor. Maar eerlijkheidshalve dient 
gezegd te worden, dat Didy de Vries het verslag van 16 oktober geschreven heeft, zij deelt dus ook in 
het applaus. 
Na de pauze krijgt Siebolt Oudman het woord. Hij bedankt ons voor de uitnodiging en voor de 
gelegenheid dat hij iets over het NBG kan vertellen. Hij vertelt over het NBG, en de vele bijbel uitgaven, 
die het NBG verzorgt. De vrijwilligers van NBG ervaren soms, dat leraren van christelijke scholen 
eigenlijk niet meer weten wat de betekenis is van Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dat is dus 
droevig. Hij wijst ons op de samen-leesbijbel, een fraaie Bijbel om samen met kinderen (of 
kleinkinderen) uit te lezen.  Bij bezoeken aan Roemenië heeft hij ervaren dat daar echt honger is  naar 
een Bijbel in dat land. Het NBG doet heel veel werk om de bijbel te verspreiden, b.v. ook in China, waar 
ook een grote Bijbeldrukkerij is.  
 
De heer Oudman houdt met ons een Bijbelquiz, multiple choice-vragen. 15 punten zijn er te behalen. 
Twee mensen in de zaal halen toch maar even 12 punten, een prima score. Ze krijgen van het NBG 
beiden een boekje met uitleg bij de bijbel. 
De voorzitter bedankt de heer Oudman. Hij krijgt een envelop met inhoud als gift voor het werk van het 

NBG en... een fles met inhoud voor zichzelf, als dank.  Dank ook aan Jaap Weima voor de 

orgelbegeleiding, Jan Palsma, die het te zingen  lied op het scherm vertoonde, de bediening  en  verder 

allen die aanwezig waren. Voor straks wel thuis.  

Wij eindigen de avond met het zingen van: 

 Uit hartstocht wordt een kerk gebouwd,   
een jonge kerk al eeuwen oud….. 

 
En de voorzitter eindig met de woorden (het staat na lied 246b): 
 

Heer, nu de avond valt 
komen wij tot U. 

De dag gaat ten einde 
en heeft genoeg  

aan zijn eigen kwaad. 
Neem de last daarvan 

van ons af 
en bewaar wat goed was. 

Mogen uw ogen 
over ons geopend zijn,  

wanneer wij de ogen sluiten. 
 

(Klaas Holwerda) 

 
A. L. Perdok-Kamp, voorzitter    R. van der Ploeg, scriba 
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  PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
  GEMEENTEVERGADERING  (EXTRA) 
 

VERSLAG 
van de extra Gemeentevergadering van dinsdag 3  april 2018, gehouden in de Nicolaïkerk  

om 19.30 uur. 
 

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

 
Omwille van de actualiteit worden de notulen nu reeds in het kerkblad geplaatst. De 
kerkenraadvergadering heeft de notulen nog niet goed kunnen keuren. Het is dus 

mogelijk dat er later correcties op de notulen komen. 
 

Iets verkorte NOTULEN  van de vergadering van maandag 28 januari 2019, gehouden in de 
Franse School, om 20.00 uur 
 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, heet iedereen hartelijk welkom, in deze eerste 
kerkenraadvergadering van het nieuwe jaar. Zij begint met de woorden: Al wat gedaan werd/wordt uit 
liefde voor Christus en Zijn Gemeente, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!  Ze geeft daarna 
Ds. Gerlinde het woord. Zij opent vervolgens de vergadering en vertelt eerst dat ds. Johan onderweg 
terug is vanuit Frankrijk, waar hij met een stel vrienden een mannenweekend heeft gehad, houthakken 
was de boodschap daar. Spierpijn alom bij de heren!  Ds. Gerlinde heeft ons gevraagd iets mee te 
nemen wat veel betekent voor ons geloofsleven. Met de buurman of buurvrouw praten we over hetgeen 
we meenamen. Het gaf veel stof tot gesprek. Vervolgens leest ds. Gerlinde een gedeelte uit 1 Petrus 5, 
waar Petrus schrijft over de zorg voor de gemeente van Christus. We zingen Lied 978 : 4 en ds. 
Gerlinde gaat voor in gebed.                  
Positieve gebeurtenis uit onze kerkgemeenschap: Met een stralend gezicht vertelt Janneke Pennink 
dat zij oma (en Bartjan opa) is geworden van een kleinzoon: Giel. Dat de blijdschap erg groot is, blijkt 
ook wel uit de traktatie voor ons. Een overvol bord met heerlijkheden, die vier/vijf keer rondging voordat 
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alles op was. Er was op 30 december een geslaagde Top 2000 dienst en op 13 januari een goede en 
leuke J&O-dienst. Maar toch, naast deze positieve gebeurtenissen werd de voorzitter aangesproken 
door een kerklid, die een litanie van klachten over “de kerk” over haar heen stortte, jammer. Kom dan 
gewoon eens rustig praten over de klachten. Wie weet is er iets aan te doen.  
Er wordt gesproken over de beleidsplannen van de kerk, diaconie en kerkrentmeesters 
Opgemerkt wordt, dat de Jeugd in het beleidsplan van de kerk gemist wordt. Dat is ter harte genomen 
en er zal aan gewerkt worden. Ook de Cie. Eredienst zal naar het plan moeten kijken. Voorgesteld 
wordt, dat een kleine groep zich zal buigen over het beleidsplan van de kerk 2016-2020 om het geheel 
daar waar nodig te herzien. Daarna zullen we als kerkenraad het geheel bespreken. De vragen die 
gesteld werden over de beleidsplannen van de diaconie en van de kerkrentmeesters werden 
beantwoord. Voor zover de vragen daar aanleiding toe gaven zullen de plannen aangepast worden.   
Het volgende punt is de bespreking van het voorstel om wekelijks na de dienst koffie te gaan drinken. 

Janneke Pennink vertelt dat dit onderwerp in de Diaconievergadering besproken is. De vrees dat 
Mannie Middelkamp iedere week dienst zou hebben is zeker niet waar, één keer per maand zal dat zijn. 
Er wordt een werkgroepje van plm. 12 personen opgezet. Alles zal ook met de kosters besproken 
worden. Het is een kwestie van omzien naar elkaar. En, als het mogelijk is, zouden hier ook 
buitenkerkelijken voor uitgenodigd kunnen worden. Het proberen waard. De PGA wil immers graag een 
gastvrije gemeente zijn! Veel ouderen zijn eenzaam en vooral de zondag “is erg stil en lang” en dan is 
koffiedrinken met een praatje na de dienst een prachtige onderbreking van de lange dag. Maar, merkt 
ds. Gerlinde op, niet alleen de ouderen vinden het leuk, ook de kinderen genieten ervan, ze spelen 
samen in de kerk (en er is veel ruimte om je even uit te leven!) “Moeten we nu alweer naar huis?”, hoor 
je van de kinderen als het tijd is om te gaan. Ook kinderen doen zo contacten op. Dus het is voor 
iedereen, jong en oud! Janneke meldt nog, dat er vanuit de gemeente veel positieve reacties gekomen 
zijn. Voor de kosters, dat wordt wel erkend, is het een extra belasting. Zeker een uur langer blijven. De 
koster verlaat als laatste de kerk en sluit officieel af. Een ander mag dat niet doen. Ook wordt nog 
voorgesteld om het eens per twee weken te doen. Alle opmerkingen worden meegenomen, zegt 
Janneke Pennink namens de diaconie. We nemen een principebesluit (met de kosters moet immers 
nog overlegd worden). Bij de stemming van alle aanwezigen zijn drie tegen. Het zal nu verder 
uitgewerkt worden door de diaconie en alle mitsen en maren zullen meegewogen worden.  
Privacy: een belangrijk onderwerp: 

Het uitzenden van rouwdiensten moet met de familie overlegd worden. De familie moet goedkeuring 
geven. Namen noemen blijft wat moeizaam. Misschien overwegen om bij het noemen van namen een 
“piepje” te laten horen? Toestemming van degenen die genoemd worden is belangrijk bij elke 
kerkdienst. Het concept zal hier en daar aangepast worden. Van ambtsdragers wordt verondersteld dat 
ze geen bezwaar hebben tegen het noemen van hun namen en eventueel publiceren van foto’s van ze. 
Er zal aan alle ambtsdragers toch nog een brief over geschreven worden. Emailadressen van vaste 
personen zoals scriba, penningmeesters, voorzitters worden neutrale adressen. 
Verwacht wordt dat zo ongeveer op de helft van dit jaar het nieuwe jaarboek van de kerk gereed zal zijn. 
Alle privacy, die daarbij te pas komt, vraagt veel werk.  
Op de agenda staat dan mededelingen: 
Gemeentevergadering: Een enthousiaste groep is bezig met de duurzaamheid van de kerk. Zij zullen 

in de Gemeentevergadering daarover een presentatie houden (26 maart) 
Cie. Eredienst: In de consistorie is het vaak erg koud, zeker in de wintermaanden. Besloten wordt om 

vanaf a.s. zondag voor de kerkdienst bijeen te komen in de Franse School (zaal 2) en vandaaruit de 
kerk in te lopen. 
V.w.b. de Ingekomen Stukken: Struikelstenen: Ter herinnering aan onze Joodse stadgenoten zullen 

deze gelegd worden. Een goede zaak om de weggevoerde medemensen te herdenken op deze wijze. 
Ds. Johan zal met de andere kerken gaan overleggen hoe wij hier gezamenlijk handen en voeten aan 
kunnen geven. Mogelijk ook samen met de scholen.  
Van een gemeentelid is een voorstel binnengekomen om emailadressen van kerkleden te verzamelen 
om daarvan gebruik te kunnen maken om mededelingen aan kerkleden te doen. Een goed idee, maar 
een hele klus. Dit zou eventueel kunnen in het LRP (ledenregister) Ook handig voor de predikanten, die 
veel tijd kwijt zijn met het vinden van telefoonnummers en/of emailadressen. Het zou goed zijn om dit 
stukje niet in de mist te laten verdwijnen.  
Van onze kerk zal een vitaliteitsscan gehouden worden: 
De commissie komt ter vergadering. Zij worden even voorgesteld. Commissie leden zijn: Christien 
Durivou, Christiane Schep, Martien van Bostelen en de voorzitter, Bartjan Pennink. Bartjan geeft een 
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uiteenzetting over de gang van zaken. Het is de bedoeling dat kerkleden een enquête in gaan vullen, 
die is samengesteld door de PThU en die bij 30 protestantse gemeenten in Nederland zal worden 
ingevuld. Voorgesteld wordt om dat eventueel na de dienst van 3 maart te gaan doen. We hebben dan 
na de dienst toch koffiedrinken. Dit alles moet nog verder worden uitgewerkt. De voorzitter wenst de 
commissie veel wijsheid en succes.  
Vanuit de geledingen komen de volgende punten aan de orde: 
Vanuit de diaconie: Er wordt hard gewerkt aan een “groene kerk”. Het is de bedoeling dat op de kerk 
een bordje geplaatst zal worden met de mededeling “dit is een groene kerk”. Het voorstel is om dat op 3 
februari te gaan doen. En dan met de nodige “tamtam” met wat notabelen erbij. Ds. Gerlinde zal in de 
komende diaconievergadering spreken over de viering van het Avondmaal. – de acties voor lunch na 
de kerkdienst en de stamppotmaaltijd-bijeenkomst zijn/worden erg goed bezocht. Er komt steeds meer 
belangstelling. Financieel gezien kan de commissie het zonder financiële steun uitstekend redden. Er is 
zelfs enige reserve! 
Vanuit het pastoraat: de brief voor nieuw-ingekomen leden is gereed. Het is een overzichtelijke brief 
geworden. 
De jeugd kan melden dat er contacten en steeds meer samenwerking is met de Protestantse kerk van 
Delfzijl. – er zijn activiteiten voor de jeugd tot 8 jaar, maar ook voor de jeugd van 11-14 jaar. – voor de 
Pubquiz op 9 februari hebben zich tot op heden 9 personen opgegeven. (maar uiteindelijk kwamen er 
36!) 
Predikanten: - Namens ds. Johan kan ds. Gerlinde melden, dat er met de dominees van de 
gezamenlijke kerken een gesprek geweest is met het moskeebestuur, een goed gesprek.  – Ds. 
Liebrecht Hellinga van de Baptistengemeente heeft een beroep naar de Baptistengemeente van 
Winschoten aangenomen. Hij vertrekt dus binnenkort. Jammer, er was zo’n goede samenwerking. – 
Onze beide predikanten vinden dat er wel erg veel bijzondere diensten zijn. Ze willen graag wat meer 
“gewone” diensten. Een taak voor de Cie. Eredienst.  
Natuurlijk is er ook nog het punt Rondvraag: 
Bij het verplaatsen van de herenbank achter uit de kerk (als kerkenraad bekijken we na de vergadering 
het fraaie resultaat hiervan) werden dozen vol postzegels en kaarten gevonden. 
De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van een mooi gedicht:                                       
“Ambassadeurs van de hoop”.  Uit Medemens 2 van Sytze de Vries. 
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                                    R. van der Ploeg, scriba 
 
Zoals de traditie wil, de eerste vergadering van het nieuwe jaar, blijven we na de vergadering nog even 
doorpraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 
 

Vitaliteit? 
 
 
Weer wat nieuws of toch niet?  
Het gaat om hoe wij in Appingedam een PKN gemeente zijn. Wat we doen, hoe we samen met elkaar 
een kerkelijke gemeente zijn. Hoe we voor elkaar en ook voor anderen zorgen, hoe we met elkaar 
praten over ons geloven en alle vragen die we daar horen. Zowel in moeilijke als in mooie tijden. Maar 
hoe houden we dat in stand? En hoe doen andere PKN gemeenten dat? 
Onze kerkenraad heeft besloten om mee te doen met het initiatief van  de Theologische Universiteit om 
hier onderzoek naar te doen en vandaar uit wellicht nieuwe initiatieven of bestaande activiteiten verder 
uit te breiden mede op basis van inzichten van ook hoe andere PKN gemeenten vorm geven aan hun 
kerk gemeente zijn.   Een van de eerste activiteiten wordt  het organiseren van een “enquête invul 
zondag”  om zoveel mogelijk mensen uit onze eigen gemeente die vragenlijst te laten invullen. Die 
enquête is onderdeel van een groter onderzoek:  
 
Op 3 maart  willen we (Christien Durivou, Christina Schep, Martien van Bostelen en Bartjan Pennink) 
dat gaan doen en wordt er aan het einde van  de kerkdienst een enquête uitgedeeld, de Church Life 
Survey. De enquête is een moment om naar elkaar te luisteren, in de verwachting dat God hierdoor 
heen spreekt. 



 

 
- 24 - 

Deze enquête zal onze gemeente helpen om inzicht te krijgen in de eigen vitaliteit. Het is een  stap bij 
het ontwikkelen van beleid en het verder uitwerken van het beleidsplan van onze kerk: “Van droom naar 
werkelijkheid”.  Onze gemeente krijgt een uitgebreide rapportage. Daarin staan gegevens over hoe 
onze betrokkenen – u en anderen – onze gemeente ervaren.  Het onderzoek wordt begeleid door 
onderzoek platform CCC van de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Meer informatie 
vindt u op https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/ 
 
Mede op basis van deze onderzoeksresultaten willen we samen met u en kerkenraad verder gaan 
werken aan een levende gemeente waarin we ons richten op het goede wat er al is en gaan we ook op 
zoek naar nieuwe mooie initiatieven die onze kerkelijke gemeente levend houden en een mooie plek 
ook in de Damster samenleving geeft. 
 
 
 

 

Uit het Pastoraat 
 
Wijkmiddag voor de wijken 7 & 8 van de Prot. gem. Appingedam 

 
Beste mensen, 
Op zaterdag 2 maart 2019 hopen we u om 16:00 (vier uur) te mogen begroeten voor een gezellige 

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

 
Aan de bewoners van De Paasweide en de Bolwerkstate  (Wijk 10) 
 
U bent van harte welkom  voor het bijwonen van een wijkmiddag op dinsdag 19 maart in de 
recreatiezaal  van de Paasweide. 
We beginnen om  15.00 uur met koffie/thee  en sluiten af om ±  17.00 uur. 

 
Geert  Middelkamp uit onze gemeente is met enkele vrijwilligers naar Malawi geweest voor World 
Servants.  Daar heeft hij mee geholpen aan het bouwen van een schoolgebouw. Hij vertelt ons over  
deze reis, ondersteund met mooie beelden.  
Natuurlijk is er tussendoor ook tijd om elkaar te ontmoeten  met  wat lekkers.   
 
Wij hopen op een gezellige middag en zien uit naar uw komst. 
 
Met vriendelijke groeten,  Het sectieteam (wijk 10) 

 
 
 
 
 

https://www.pthu.nl/ccc/NL-CLS/
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Uitnodiging wijkmiddag Wijk 2 en 3 

 
Graag nodigen wij U/Jou uit voor een gezellige wijkmiddag op zaterdag  30 maart  a.s. van 16.00 uur 

tot ongeveer 18.30 uur in de Franse School. 
We beginnen met een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers en we eindigen met een gezamenlijke  
maaltijd met soep en broodjes. 
 
Deze wijkmiddag gaan we ons met z’n allen verdiepen in het leven op paardenmelkerij ‘De  Lage 
Wierde’ in Wirdum. Dhr. C. de Winter zal ons aan de hand van mooie beelden vertellen waarom hij een 
paardenmelkerij is begonnen, hoe alles reilt en zeilt op de paardenmelkerij en wat er zoal bij komt kijken 
om paardenmelk om te zetten in producten waar mensen veel baat bij hebben. Misschien zien we zelfs 
wel dat er een veulentje wordt geboren.  
 
We hopen op een gezellige middag met een grote groep mensen en daarom  
kijken we uit naar uw / jouw aanwezigheid. 
  
Omdat we graag willen weten hoeveel personen er ongeveer komen vragen wij U/jou om zich op te 
geven (voor 25 maart) bij de contactpersoon van Uw/jouw wijk (graag het aantal personen doorgeven).  

Zie voor telefoon of e-mailadres van Uw/jouw contactpersoon de uitnodiging die met het kerkblad  is 
meebezorgd. Indien U moet worden gehaald en teruggebracht, geef dit dan ook even door aan uw 
contactpersoon.   
 
We hopen er met z’n allen een hele fijne middag van te maken en zien U/jou graag tegemoet. 
Hartelijke groeten, Het sectieteam van wijk 2 en 3    
 

 

Vorming en Toerusting 
 
Wat geweest is 
De huiskamergespreksgroep voor het boekje Liberaal Christendom (blz 16 van het groene boekje) is 
als U dit leest voor dit seizoen afgesloten.  
Vanwege de grote belangstelling moest er in 2 vaste groepen  van 7 en 6 gemeenteleden worden 
samengekomen. Beide groepen deden dat 4 maal. 
Het voordeel hiervan was dat ook voor iedereen de meest passende avond van de week gekozen kon 
worden. 
Het was zeer verrassend hoe verschillend de gesprekken verliepen, ondanks dat gespreksleidster 
(Mijna Hadders-Algra), de besproken hoofdstukken van het boek en de plaats van samenkomst toch 
dezelfde waren. 
Onderwerpen als “kerk”, liefde, Jezus, liturgie en gastvrijheid leenden zich goed voor het 
elkaar bevragen en bemoedigen, maar ook om eigen enthousiasme, bezieling en beleving te delen. 
Soms was het zware kost, maar door goed naar elkaar te luisteren en vanuit een respectvolle 
grondhouding daarop te reflecteren hebben  we elkaar kunnen verrijken in het geloof. 

Inmiddels zijn er diverse boeken aangedragen om in het seizoen 2019/2020 mee verder te gaan. 
Zondermeer een waardevolle manier om kerk te zijn met elkaar. 

 
Wat gaat komen 
In april staat rond Pasen de activiteit van het liturgisch bloemschikken gepland. 
Op bladzijde 11 en 12 van het groene boekje kunt u daar verder alles over lezen. 
 
We willen één dag, namelijk vrijdag 12 april 2019 van 9 uur – ongeveer 16 uur besteden aan het 
bedenken / overdenken en maken van een liturgisch bloemstuk voor de paasmorgen. 
We doen dat onder leiding van mevrouw Emma van Dijk-Beeftink die hier veel ervaring mee heeft. 
 
Het is beslist nodig dat U zich op tijd opgeeft (het liefst voor 15 maart) bij 
Erik Ritzema, telefoon 622092 of hbritzema@hetnet.nl . 
Bij hem kunt U ook verdere inlichtingen  krijgen. 
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Van de Commissie eredienst 
 
Op 21 en 22 april is het Pasen dit jaar. Binnenkort zullen we als commissie eredienst de grote kaars 
weer bestellen, die in de kerk staat. 
Evenals voorgaande jaren kunt u ook weer ‘Huispaaskaarsen’ bestellen.  
Waarom een huispaaskaars? 

U kunt om verschillende redenen thuis deze kaars branden: op een meditatief moment; tijdens een 
moeilijke periode of juist als u blij of dankbaar bent. 
De Huispaaskaarsen 2019 in vier prachtige reliëfuitvoeringen: ‘BROOD EN WIJN‘, 
‘VERBONDENHEID‘, ‘CHRISTUS MET LAM‘. En ‘CHI-RHO KRUIS‘. 
Ze zijn verkrijgbaar in vier verschillende maten. 
 
Nog tot 17 maart ligt er een lijst achter in de kerk, waarop u kunt invullen welke kaars(en) u wenst. 
Let bij het bestellen wel even op de maat die u wilt hebben, zodat u de goede krijgt. 

 
Na 17 maart worden de kaarsen besteld. U krijgt 
ze dan (tegen betaling) vóór Pasen in  huis. 
  
Hebt u nog vragen? U kunt mij natuurlijk altijd 
even aanschieten in de kerk, maar u kunt mij 
altijd bellen. Eventueel kunt u de kaarsen ook bij 
mij telefonisch bestellen. 
 

Namens de commissie Eredienst, 
Gea Kolk, tel. 0596 – 623313. 

 

Uit onze gemeente 
 
Verootmoediging 
In de ochtenddienst van 3 februari begonnen we met een verootmoedigingsgebed van wijlen ds. Jaap 
Zijlstra. Ik kreeg de vraag of dit mooie gebed ook in het kerkblad kon worden afgedrukt. Bij dezen 
voldoe ik aan dat verzoek. 
 

Heer, U vraagt van ons om lief te hebben met heel ons hart, 
maar wat zijn wij vaak harteloos. 
 
U vraagt van ons om lief te hebben met heel onze ziel, 
maar wat zijn wij vaak kleinzielig. 
 
U vraagt van ons om lief te hebben met heel onze kracht, 
maar wat zijn wij vaak mat en krachteloos. 
 
U vraagt van ons om lief te hebben met heel ons verstand, 
maar wat denken en doen wij vaak dwaas. 
 
Heer, met ons leven dat zo vaak onder de maat is, 
komen wij tot U en vragen om uw vergeving. 
Wij zijn geschapen naar uw beeld, 
maar wat lijken wij nog weinig op U. 
 
Daarom bidden wij tot U: 
Wees ons genadig en help ons door de kracht van uw Geest, 
het grote gebod van de liefde in ere te houden, 
door het te overdenken en het van harte te doen. 

ds. Johan van den Berg 
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Groeten uit de pastorie 
Op de drempel van de voorjaarsvakantie nog een groet uit de pastorie. Als verse predikanten in een 
nieuwe gemeente merk je weer hoeveel er continu geregeld moet worden. Zeker als je nog niet in de 
vaste routine van de nieuwe gemeente zit, komt dat soms in volle intensiteit op je af. Dingen gaan nu 
anders, zowel voor ons als voor de gemeente en de kerkenraad. Ik krijg in dat soort situaties altijd het 
plaatje voor ogen van een nest puppy’s die bij hun moeder aan het drinken zijn. Het is een rustig en 
vredig gezicht. Totdat één van de puppy’s besluit om anders te gaan liggen, of er nog een laatkomer bij 
komt liggen: dan moeten alle puppy’s eerst een tijdje draaien, wurmen en mieren tot iedereen weer 
lekker ligt. Ik ga ervan uit dat we tot de zomervakantie nog wel een tijdje aan het draaien, wurmen en 
mieren zijn. Soms raakt er een puppy even los van de vertrouwde tepel en begint te piepen. Maar het 
duurt nooit lang voor ieder z’n plekje weer heeft gevonden. En als je eerlijk bent heeft dat gewurm en 
gemier ook wel iets gezelligs. Zo wurmen we met goede moed voort op ’s Heren wegen. 
We gaan de Veertigdagentijd in op weg naar Pasen: een tijd van verstilling en bezinning. Waar zijn we 
eigenlijk mee bezig, wat houdt ons bezig en is dat allemaal wel zo belangrijk als het lijkt? Soms merk je 
dat je echt bezig bent met de kernzaken van het leven, maar vaak zijn het bijzaken die ons afleiden van 
de kern. In dat laatste geval mag de Veertigdagentijd een tijd van snoeien zijn. Net als de twee 
wijnstokken achter de pastorie, brengt ons leven en ons kerk-zijn mooiere vruchten voort, als we 
doortastend durven te snoeien. Als je alleen ‘cosmetisch’ snoeit omdat je het jammer vindt zoveel 
ranken weg te halen die de afgelopen jaar zijn gegroeid, dan krijg je wel een vol bladerdek, maar 
slechts heel veel kleine druifjes. Durf je rigoureus alle ‘aangroeisels’ van het afgelopen seizoen terug te 
snoeien tot de stam en maar twee of drie kort gesnoeide, veelbelovende takken te laten staan, dan mag 
je grote trossen en druiven verwachten. De wijnstokken zijn gesnoeid, nu mijn leven nog – veertig 
dagen lang om daarover na te denken… 
Met een hartelijke groet, mede namens Gerlinde en de kinderen, 

ds. Johan van den Berg 
 
 
 
 
Damster domies 

De tijd vliegt, luidt het gezegde, en de Kerk zingt: ‘Niets is hier blijvend’. Maar ondanks die wetenschap 
heb je soms het gevoel dat de dingen wel wat erg snel gaan. 
Zo bereikte ons het nieuws dat de collega-predikanten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de 
Baptistengemeente Appingedam ons gaan verlaten. Ds. Jitse van der Wal (GKV) is al begonnen met 
zijn pionierswerk als geestelijk verzorger voor het aardbevingsgebied en treedt uit zijn dienstverband bij 
de plaatselijke vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Ds. Liebrecht Hellinga (BG) heeft een beroep 
aangenomen naar Winschoten, en ook al blijft hij wonen in Delfzijl, als plaatselijke collega zullen we 
hem moeten missen. We bidden beide collega’s Gods zegen en inspiratie toe op hun nieuwe 
werkplekken. We zijn hen heel dankbaar voor de gastvrije en warme ontvangst die zij ons hebben 
geboden in de Damster oecumene. Ook zijn we hen dankbaar voor wat zij in redelijk korte tijd hebben 
gerealiseerd aan onderlinge kerkelijke samenwerking in Appingedam. We hopen dat we dat belangrijke 
werk, samen met ds. Ineke Wolters van de Hervormde Gemeente Tjamsweer, met vrucht en ere mogen 
voortzetten. Ook hopen we dat in beide vacante gemeentes weer predikanten beroepen zullen worden 
die samen met ons de schouders willen zetten onder de kerkelijke samenwerking in Appingedam. 
 

ds. Gerlinde van den Berg-de Haan en ds. Johan van den Berg 
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Verjaardagsfonds 
 
 
De opbrengst over de maand januari bedraagt € 181,70. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
  
 
 
 
 
 
 

 

Paasmiddag 
 

Uitnodiging   Paasmiddag    11 april 2019 
 

   
 
Dit jaar zal de Paasmiddag gehouden worden op dinsdag 11 april a.s. in de Franse School. 
Deze middag begint om 14.30 uur (half drie) en zal eindigen om ongeveer 16.30 uur (half vijf). 
 
Aan deze middag zullen meewerken: ds. Johan van den Berg, meditatie; 

past. werker mw. Hanneke Doekes; 
      dhr. Henk Samplonius, orgel; 
      de Commissie Kerst- en Paasmiddagen. 
 
Er is een liturgie en met elkaar zullen we bekende Paasliederen zingen, onder begeleiding van Henk 
Samplonius en natuurlijk is het ook een gezellig samenzijn, waarin voldoende tijd is om met elkaar te 
praten. 
 
Als u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden, wilt u dat telefonisch melden bij  
mw. J. Blok-Alserda, Kruizemuntlaan 4, tel. 622306; e-mail: ad-blok@ziggo.nl. 
Graag vòòr 28 maart. 

 
Ook voor nadere inlichtingen kunt u mw. Blok bellen. 
 
Graag ontmoeten we ook u op deze Paasmiddag.  U bent allen hartelijk welkom !! 
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Doordenker 
 
Voorpagina 
 

Het was het begin van de Hitlertijd. Een Berlijnse jood kocht iedere dag het partijblad van de nazi’s. 
Telkens wanneer hij de eerste pagina bekeken had, gooide hij het blad weg. 
Op een dag vroeg de kioskhouder hem waarom hij de krant niet helemaal las, maar alleen de 
voorpagina. 
“Ik zoek een overlijdensbericht”,  antwoordde de jood. 
“Maar die staan op de laatste pagina”,  was daarop de reactie. Waarop de jood antwoordde: “Wees 
gerust, het bericht dat ik zoek, zal echt op de voorpagina staan”. 
 
Doordenker (naam bij de redactie bekend) 
 
 

Activiteiten Protestantse Gemeente 
 
Op zondag 3 maart hebben we weer de Zondagse Lunch!  

Er komen steeds meer mensen. Komt u ook?  
U bent van harte welkom !! 

 
Graag vooraf opgeven bij Janneke Pennink tel: 623813,e-mail: janneke@pennink.nl  
of Marieke de Vries tel: 626927, e-mail marieke.dijkman@hotmail.com of op de lijst achter in de kerk. 

 
 

Passage 
 
De bijeenkomst deze maand is op woensdag  
20 maart a.s. in het ASWA-gebouw aan de 

Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Aanvang: 16.00 uur       

 
Het is vanavond een feestelijke (besloten) avond, 

vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van de 
landelijke vrouwenvereniging en van het 20-jarig bestaan van Passage in Appingedam. 
 
Leden zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
 
 
 

Middengroep 
 
Op 26 februari is de volgende bijeenkomst van de Middengroep, in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Deze avond komt dhr. J.A. Oudman uit Groningen spreken over het leven van Willem de Merode, die 
geboren is in Spijk. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
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Van de Diaconie 
 
In maart 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. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                 tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostma@ziggo.nl   tel: 624910 

 
 

Succes om te delen! 
Een verslag van de activiteitencommissie van de Diaconie 
 
Vrolijkheid, zichtbaar genieten, succes, goede gesprekken met en tussen jong en oud, Bingo, 
spelletjes, sjoelen en fanatieke schakers: kortom een heleboel gezelligheid in de Franse School en dat 
niet een keer, maar meerdere keren. 
Bij de Zondagse Lunch, de Snertmaaltijd, het Stamppotten buffet, de High Tea en de Kerstinn steeds 
weer komen er veel mensen en delen we met elkaar de gezelligheid en het goede wat mensen in zich 
hebben.   
 
Financieel is het ook een succes. Voor de Zondagse Lunch vragen we een vrijwillige bijdrage en 
mensen geven gul en we houden zelfs geld over. Voor de overige maaltijden en andere activiteiten 
vragen we een redelijk bedrag ter vergoeding van de kosten. En per saldo blijft er genoeg over, zodat 
we ook vanuit dat oogpunt met een gerust hart dit allemaal te kunnen doen.  Wij, de 
activiteitencommissie zijn blij met zo’n succes.  Het is een feest om dat te mogen doen en steeds meer 
mensen gaan meedoen, eten mee en delen in de gezelligheid die we met elkaar delen.    
 
Tot ziens bij een van de activiteiten! 
 
Debbie Jager 
Rika Roggeveld 
Janneke Weidenaar 
Marieke de Vries 
Yvonne Mollema 
Meia Klein Kranenbarg 
Janneke Pennink 
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Zendingswerkgroep (Goede Doelen Markt) 
 
Zoals toegezegd in het Kerkblad van december, herinneren wij u aan onze voorjaarsmarkt op 
woensdag 24 april a.s. 
Nu het al voorjaar lijkt, krijgt u, net als wij, zin om de kasten e.d. op te gaan ruimen! 
Komt u overtollige boeken, puzzels tegen of prijsjes voor onze verloting, (geen rommelmarkt spullen) 
bewaar ze a.u.b. voor ons. 
Wij willen er graag weer een geslaagde markt van maken zodat we instanties in onze stad en naaste 
omgeving met een donatie kunnen verblijden. 
 
In het Kerkblad van april leest u de namen en adressen waar u het kunt brengen of laten halen. Mogen 
we op medewerking rekenen ? 
 
Namens de werkgroep: 
Aaf Hut-Klungel,        tel.: 629059;  Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219 
 
 
Het Vakantiebureau: 
De nieuwe vakantiegids 2019 van het Vakantiebureau is uit.  Het vakantiebureau organiseert al meer 
dan 50 jaar diaconale vakanties voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid,  een lichamelijke 
beperking en voor mensen voor wie het niet meer eenvoudig is op vakantie te gaan. 
De organisatie van al deze vakanties vindt plaats in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
De vakanties vinden o.a. plaats in Vakantie-hotel Nieuw Hydepark in Doorn,  Vakantiehotel 
Dennenheul in Ermelo,  Vakantiehotel De Imminkhoeve in  
Lemele,  Vakantiehotel Huize IJsselvliedt in Wezep, Vakantiehotel De Heerenhof in Mechelen, Hotel 
De Rijper Eilanden in De Rijp of de boot  de Willem-Alexander. 
 
Het Vakantiebureau vraagt o.a. uw speciale aandacht voor de volgende 
arrangementen: 
*  een creatieve week in Nieuw Hydepark in Doorn van 2 maart tot 9 maart 2019 
*  een Paasweek in Nieuw Hydepark in Doorn van 17 april tot 24 april 2019 
*  in Dennenheul in Ermelo zijn er o.a. nog een aantal speciale weken voor mensen met een visuele 
beperking. 
Ook organiseert het Vakantie bureau speciale vakanties voor één-oudergezinnen,  samen met 
YMCA  Vakanties. 
 
Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer veel VRIJWILLIG(ST)ERS nodig om deze weken te laten slagen.  Iets 
voor U/JOU???? 
Wilt U informatie over bovenstaande,  dan kunt U contact opnemen met Greet Bulthuis tel. 624433,  zij 
is in bezit van de vakantiegidsen of met Uw wijkdiaken of contactpersoon.  Ook op internet is informatie 
beschikbaar:   
 
De Diaconie. 
 

 

Amnesty International 
 

    Amnesty brieven 

In november 2018 stuurde onze gemeente een brief aan de 
Mexicaanse regering en de Mexicaanse ambassade in Den Haag. In 
de brief beschreven we onze zorgen over de migranten-deal die 
Mexico bezig was te sluiten met de Verenigde Staten. Deze deal zou 
moeten voorkomen dat migranten de VS via de zuidgrens binnen 

komen. Duizenden migranten zouden hierdoor stranden in het gevaarlijke Mexico dat de toestroom van 
asiel aanvragen niet aankan. 
Eind januari ontvingen we een antwoord van de Mexicaanse ambassade. Dat antwoord luidde als volgt: 
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Geachte meneer/mevrouw, 
Met betrekking tot uw brief die uw bezorgdheid uitdrukt over de rechten van migranten en asielzoekers, 
bevestig ik nogmaals dat Mexico zich houdt aan de nationale en internationale verplichtingen ten 
aanzien van mensenrechten en wetgeving over vluchtelingen. 
 
We vestigen graag uw aandacht op het feit dat Mexico en de VS al vele jaren voortdurend soepele 
gesprekken houden over migratie. De positie van Mexico is hierbij helder en consistent: migratie moet 
worden behandeld volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid op bilaterale, regionale en 
multilaterale niveaus. Hierbij dienen de mensenrechten volledig te worden gerespecteerd. 
Met betrekking tot asiel- en vluchtelingenpolitiek blijft Mexico trouw aan haar humanitaire tradities om te 
zorgen voor internationale bescherming van mensen in nood. 
 
We bevestigen nogmaals dat Mexico flink haar best doet om zo te werken dat het de rechten van alle 
mensen ten goede komt. 
Hoogachtend, 
Mauricio Torres Cordova, ad interim zaakwaarnemer.  
 
De brief toont aan dat onze brieven worden gelezen. Dat het echt zin heeft om dit soort brieven te 
schrijven, blijkt uit het feit dat de ‘migrantendeal’ inmiddels is  afgeblazen!  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Schrijfactie Nederland: laat Guantánamo Bay gevangene niet aan zijn lot over 

Toffiq al-Bihani uit Jemen werd in 2003 door de CIA naar de Amerikaanse militaire gevangenis 
Guantánamo Bay op Cuba gebracht. Hij is na al die jaren nooit ergens van beschuldigd. In 2010 kreeg 
hij toestemming de gevangenis te verlaten mits een ander land hem zou opnemen. Dat is tot op heden 
nooit gebeurd. Er is geen bewijs dat hij terreurdaden heeft gepleegd en hij is niet welkom in de VS. De 
schrijfactie is gericht aan minister Stef Blok met het vezoek Toffiq al-Bihani op te nemen in Nederland 
zodat hij een nieuw leven kan opbouwen. 
 
Trump houdt gevangenis open 

President Trump maakte een einde aan het streven van zijn voorganger Obama om de gevangenis 
Guantánamo Bay te sluiten. Vanaf begin 2002 werden vermeende terroristen die de Amerikanen 
oppakten tijdens de oorlog in Afghanistan hier opgesloten. 

De regering Trump lijkt zich niet in te spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals al-Bihani 
op te nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land omdat ze daar moeten vrezen voor hun 
leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië namen eerder al gevangenen uit 

Guantánamo Bay op. Nederland tot op heden nog niet. 

 
 

Protestantse Gemeente Appingedam  
 
 
 

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Postbus 20061 
2500 EB Den Haag 
 
                     Appingedam, 3 maart 2019 
 
Geachte minister Blok, 
 
Wij vragen uw aandacht voor het lot van de Jemenitische Toffiq al-Bihani die sinds 2003 zonder enige 
aanklacht wordt vastgehouden in het Amerikaanse detentiecentrum op Guantánamo Bay. In 2010 
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mocht Al-Bihani bij gebrek aan bewijs de gevangenis verlaten. Hij wacht echter nog altijd op 
overplaatsing. Zoals u weet, verbiedt het Amerikaanse Congres het opnemen van ex-gedetineerden uit 
Guantánamo op Amerikaans grondgebied. Maar de regering Trump is niet voornemens zich in te 
spannen om derde landen bereid te vinden Toffiq al-Bihani op te nemen. 
 
Wij verzoeken de Nederlandse regering daarom Toffiq al-Bihani, om humanitaire redenen, op te 
vangen in Nederland en hem een kans te geven zijn leven weer op te bouwen. 
 
Graag vernemen wij van u of de Nederlandse regering aan dit verzoek kan voldoen. 
 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 
 
De Actie kerkbalans is inmiddels afgesloten met een mooi eindresultaat. In totaal is er  
€ 144.855,- toegezegd voor 2019. Dit is bijna € 5000,- hoger  dan de toezegging over 2018.  Een mooi 
resultaat. Helemaal als we bedenken dat dit jaar minder gemeenteleden de actiebrief ‘kerkbalans’ 
hebben ontvangen. (minder pastorale eenheden). Het bedrag per pastoraal adres ligt ondanks dit lager 
aantal zo’n € 20,- hoger dan vorig jaar. Het laat zien dat we samen voor onze PGA willen staan. Een 
heel positief signaal door en voor onze gemeente. We willen hierbij ook  alle contactpersonen / lopers 
hartelijk bedanken voor hun inzet bij het bezoeken van alle adressen.  
 
 
 

I.K.E.  ontmoetingsavond 
 

I.K.E.     Uitnodiging    I.K.E. 
 
                                   I.K.E.  ONTMOETINGSAVOND  
 
 

Namens de I.K.E. commissie mag ik U weer uitnodigen voor onze ontmoetingsavond  
in maart. 
 
Iedereen is weer van harte welkom op: 
 
            Donderdag 21 maart 2019 in de Franse School. 
            Aanvang: 19.30 uur. 

m.m.v.: dhr. P.Doorn. 
               Vocaal ensemble uit Stedum. 
             Organist: dhr. J. Weima. 
             Bingo:  mw. G. Krol en dhr. S. Moesker. 
 
Voor vervoer kunt U bellen met dhr. H. Perdok, tel. 623256 
 
Hartelijke groeten en graag tot ziens, 
Annie Blaak-Hidding.      
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda maart 2019 

 
 

Club groep 5 t/m 8 

 
Meisjes groep 5: Fabiola en José: dinsdag 19 maart 

 

Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 26 maart 

 

Jongens groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 28 maart 

 

Meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 5 maart 

 

Meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 12 maart 

 

Jongens groep 7/8:  Eric en Freddy, dinsdag 19 maart 

 
 

T-café: 

Vrijdag 1 maart  19.00-20.30 uur: groep 8 

Vrijdag 8 maart 19.00-20.30 uur: brugklas 

Vrijdag 15 maart 19.00-20.30 uur: klas 2 

Vrijdag 22 maart 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 29 maart 19.00-20.30 uur: groep 8 

Vrijdag 5 april 19.00-20.30 uur: brugklas 
 

Factor 12+ 
Vrijdag 1 maart, 20.00 uur 

 

Factor Lidy en Irene 
Vrijdag 8 maart 19.00 uur 
 

12 + 
In de maand maart is er geen 12+ 
 

U4C 
Zondag 17 maart, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
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Gemeenteavond van de Protestantse Vrijzinnigen 
 
26 maart: Gemeenteavond 

Veel  mensen hebben weinig meer  met de traditionele geloofsleer, maar hebben nog welbehoefte aan 
een spirituele verdieping. Waar kunnen zij terecht ? Op deze vraag gaat Frits de Lange in tijdens een de 
lezing op de          
 
Gemeenteavond op 26 maart 2019 in Delfzijl, Singel 31 te Delfzijl. Aanvang 20.00 uur 
 
Prof. Dr. F. de Lange is deze avond te gast en zal spreken over z’n nieuw verschenen boek de            
                                                        ‘Heilige Onrust’ 
  

Een pelgrimage naar het HART van de religie, een boek voor hen die het besef hebben van iets groters 
en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dr. De Lange zoekt naar 
nieuwe wegen en gaat daarbij de moderne Pelgrim, niet voorbij, die tegenwoordig massaal naar 
Santiago de Compostella trekt. Voor de Pelgrim telt niet de kerkelijke leer, maar de spirituele en fysieke 
ervaring van de reis zelf. Ze voelen zich door iets of iemand (is dat GOD?) geroepen om  op pad te 
gaan. 
Veel theologie zit in het hoofd  - zeker bij de protestanten. Het gaat over de leer. Maar dit is volgens Frits 
de Lange de kern van het geloven;  opstaan, in beweging komen,  de ene voet voor de andere zetten.  
“Voor mij is de kern van het geloof dat je de moet hebt om elke morgen opnieuw uit bed te stappen, te 
verlangen naar beter, voller, rechtvaardiger leven en de HOOP niet opgeeft dat het er ooit van komt” 
In het spoor van de moderne Pelgrim probeert de Lange tot het hart van de Joods – Christelijke traditie 
door te dringen. 
 
Prof. dr. De Lange is Hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. 
De Protestantse Vrijzinnigen Fivelgo (Appingedam & Delfzijl) hebben hem uitgenodigd voor de lezing, 
ook omdat ook zij willen zoeken naar vormen van verdieping. 
 
Waar: Singel 31 te Delfzijl (’t gebouw / Singelkerk) 
 
Hoe laat: Aanvang 20.00 uur 
 
Kosten, vrije gift/ kollekte bij de uitgang 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een ieder is van harte welkom ! ! ! 

 
 
 
 
 
 



 

 
- 36 - 

Lezing Pauline Broekema in Nicolaïkerk 

 

(afbeelding gedownload van haar eigen website) 

Het uiterste der zee is het verhaal van twee Joodse families uit het land achter de dijken. Op 
indringende wijze laat het boek herleven wat door de oorlog en de tijd werd weggevaagd. Het toont de 
veerkracht en de moed van mensen.  

De van het NOS Journaal bekende journaliste Pauline Broekema geeft zondag 17 maart om 14.30 
uur een lezing in de Nicolaïkerk in Appingedam over haar nieuwste boek.  

Daarmee wordt wordt de inmiddels opgebouwde traditie van elk jaar een spreker van naam in 
Appingedam voortgezet. Eerder zijn Guido Abuys, Geert Mak, Charles Groenhuijsen en Herman Pleij 
door de Vereniging Historische Kring Amasiusis en de Stichting Nicolaikerk  al naar onze Fivelstad 

gehaald.  

Broekema is geen onbekende in Appingedam maar zelf ook niet onbekend met Appingedam. Geboren 
in de stad Groningen heeft ze een grote journalistieke carrière achter de rug. Ze was bijna 35 jaar 
verbonden aan het NOS Journaal, waar het enige weken geleden landelijk nieuws was dat ze bij die 
omroep stopte. Deze workaholic heeft ook een groot aantal boeken op haar naam staan. Haar laatste 
boek is ontstaan in nauwe samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken. Het beschrijft 
herinneringen tijdens en na de oorlog van een Joodse familie uit Appingedam. 

Kaarten zijn op de dag van lezing zelf verkrijgbaar bij de ingang bij de Nicolaikerk. Ze zijn in de 
voorverkoop bij de VVV Appingedam en de Read Shop aan de Dijkstraat in Appingedam (€ 5,00 

inclusief een kopje koffie of thee). 
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Nieuws van het Nederlands Bijbelgenootschap: 
 
Beste mensen: ik wil u graag interesseren voor 3 nieuwe onderwerpen aangaande het NBG. 
We naderen weer de lijdenstijd en Pasen, dus goede onderwerpen aangaande Bijbelstudie. 
 
Online leesplan Pasen  

Op www.deBijbel.nl  vind u ons on-line leesplan voor de 40-dagentijd. 
U leest het hele Johannes-evangelie en staat elke dag even stil bij vragen als: Wie is Jezus? Wie ben 
ik? Wat betekent het geloof voor mij?  www.deBijbel.nl 
 
Klantenpanel 

De NBV wordt gereviseerd. 
In 2021 willen we deze nieuwe vertaling introduceren. 
We zoeken mensen die mee willen denken wat belangrijk is aan een vertaling en hoe de Bijbel eruit 
moet komen te zien. 
www.NBG.nl 
 
Bijbelstudie 

Wil u zich eens nader verdiepen in de Romeinenbrief? 
Eén van de lastigste kwesties bij het vertalen van het NT. is het woord SARX. Over de wijze waarop de 
NBV dat heeft vertaald in Romeinen 7-8 is veel discussie. 
In dit artikel wordt één en ander uitgelegd en ook wat de achtergrond is. 
www.NBG.nl 
 

Concert 
 
           CONCERT VAN HET CHRISTELIJK MANNENKOOR APPINGEDAM. 

 
 
Op zaterdagavond 16 maart a.s. is er in de Nicolaïkerk  in Appingedam een concert  van het Chr. 

Mannenkoor, o.l.v. dirigent Nico Dijkman en met muzikale begeleiding van Cor van Dijk. 
 
Aanvang 19.30 uur. 

 
Als gasten zullen meewerken deze avond de bekende Noortje van Middelkoop van de Veluwe met haar 
panfluit en accordeon. 
Zij is een veel gevraagd soliste en heeft een enorme gave en muzikaal talent. Ook is ze regelmatig te 
zien bij ‘Nederland Zingt’. 

 
Daarnaast is er medewerking van de sopraan Ellen Palmen uit 
de regio en wel uit Woldendorp. Zij zal met haar prachtig mooie 
stem, samen met het mannenkoor maar ook solo nummers 
zingen . 
 
Het belooft een mooie bijzondere avond te worden. 
 
Kaarten voor dit unieke concert zijn voor € 10,00 verkrijgbaar 

op de avond zelf bij de ingang van de kerk. 
 

De kerk is open vanaf 18.45 uur. 
 
U bent allen heel hartelijk welkom. 
 

http://www.debijbel.nl/
http://www.nbg.nl/
http://www.nbg.nl/

