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26e Jaargang, nr.9         mei 2018 
  

Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 
 

 Op maandag 7 mei gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom 
tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  

    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 

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

 

 In de maand mei is er veel te doen in de Nicolaïkerk. De kerk wordt echt multi-functioneel 
gebruikt. 
Achter in het kerkblad ziet u op één pagina in het kort de data. 
Komt u ook eens bij een van de bijeenkomsten? 
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Meditatie 
 
 
“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar”  
          Handelingen 2: 1  
 
De apostelen waren bij elkaar om het Pinksterfeest te vieren. Ze waren net weer compleet. De lege 
plaats van Judas was ingevuld door Mattias.  
 
Maar wat vierden de ‘twaalven’ eigenlijk? En wat vieren wij ? Waarom eigenlijk deze twee verschillende 
vragen? Is het dan niet hetzelfde wat de apostelen toen vierden en wij nu vieren? Wat wij als kerk nu 
vieren op het Pinksterfeest is de uitstorting van de Heilige Geest. Vierden de apostelen dat dan niet? Ze 
wisten wel zo ongeveer wat ze te verwachten hadden, namelijk dat Jezus hen niet alleen zou laten. Dat 
had hij hen zelf beloofd: “Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.” Maar wat ze zich daar nu precies bij 
moesten voorstellen? Ze wisten in ieder geval wel wat zij als Joden – want dat waren ze allemaal – te 
vieren hadden op dit feest. Het pinksterfeest – anders gezegd het wekenfeest (zeven weken na Pasen) 
is het feest van de sluiting van het verbond tussen God en zijn volk Israël middenin de woestijn, 
onderweg van de gevangenschap in Egypte naar het land van belofte aan de overkant van de Jordaan.  
Woestijn staat voor onherbergzaamheid, daar waar je de weg kwijt kunt raken en de moed kunt 
verliezen. Bovenop de berg Sinaï daalt God als een wolk op de berg neer. Het volk ziet de majesteit van 
de Heer als een laaiend vuur op de top van de berg. In Handelingen 2 lezen we dat vlammen zich als 
vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. Vuur op de top van de berg, vuur boven 
de hoofden (de toppen) van de apostelen. Kan de verwijzing naar het boek van de uittocht duidelijker 
zijn? De geest (het vuur) daalt uit de hoge (van God) neer in het midden van de apostelen. Middenin de 
woestijn van hun leven (Jezus is gestorven aan het kruis en vervolgens is hij bij zijn hemelse Vader 
opgenomen (Hemelvaart).  
Hier – op de vijftigste paasdag - vervult God de belofte die Jezus aan zijn leerlingen deed; “ik laat jullie 
niet als wezen achter.” Het verbond dat de bruidegom (God) sluit met zijn volk (de bruid) wordt hier aan 
de apostelen vervuld. Dat gebeurt elk Pinksterfeest opnieuw, ook aan ons als christelijke gemeente: 
leven uit het verbond is leven naar de geboden die Mozes ooit op de Sinaï heeft gegeven. Op het 
Wekenfeest (Pinksterfeest) komen de Joodse vaders en moeders met hun kinderen naar de voet van 
de berg. Hier begint leren dat wordt afgesloten als de ouders met hun zonen (als Bar Mitswa – zoon der 
wet) en dochters (Bat Mitswa – dochter der wet) naar voren komen om voor de eerste keer te lezen uit 
de torarol. Zo mogen zij en ook wij als wij willen delen in de traditie en in het verbond van God met zijn 
volk. In de hoofdstukken Exodus 20 – 23 vertelt God zijn volk – en dus ook aan ons - de regels waaraan 
het zich te houden heeft.  
Twee keer komt de volgende regel voor: “Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want 
jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte: voorwaar een zeer actuele regel. Staan in de joods- 
christelijke traditie, waarop bepaalde politieke partijen zich graag mogen beroepen, betekent ook deze 
regels in acht nemen. Doen wij dat, dan zullen wij niet verdwalen in de woestijn van onze samenleving. 
Dan zal uiteindelijk de hemel (het nieuw Jeruzalem) als een bruid op aarde neerdalen.  
Dan zal alle pijn, alle verdriet en alle ziekte en dood van deze aarde verdwenen zijn. Dan zal God zijn 
alles in allen.  
 
God geve ons een vrolijk Pinksterfeest.  
         Pastor Eppo Vroom  
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Agenda voor de maand  mei 
 
 
  2 mei 14.00 uur, Vergadering Commissie Eredienst, Franse School 
 
  7 mei 20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  8 mei 20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
   
14 mei 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
15 mei 19.30 uur, Vergadering Moderamen kerkenraad, Franse School 
 
22 mei 10.00 uur, Redactieverg. Kerkblad, Franse School 
    
28 mei 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke  
  19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
   

     
 
    
 

Rondom de diensten 
 
Zondag 6 mei: Zesde zondag van Pasen / Rogate 
 9.30 uur, ds. G. Knol  
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 695 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
   wordt uitgenodigd.  
 
Toelichting bij de collecten:  SOS-kinderdorpen 
Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de wereld, die moeten opgroeien zonder ouders of familie. Laat 
staan dat zij leuke dingen kunnen doen. SOS Kinderdorpen zet zich in voor die kinderen die het moeten 
doen zonder liefdevol thuis. 
Als een kind geen familie meer heeft, of niet meer bij zijn familie kan leven, kreeg dit kind voorheen een 
nieuw thuis in één van onze kinderdorpen. Onze manier van werken is echter continu in ontwikkeling, 
want we zien dat kinderen en de steun die ze nodig hebben veranderen. Om die reden zijn we de 
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integratie en synergie tussen kinderdorpen en omringende gemeenschap aan het verbeteren en 
breiden we onze programma's uit met meerdere vormen van opvang en zorg. We kijken naar de situatie 
van kind om te bepalen welke vorm(en) van opvang en zorg het beste is:  
In een kinderdorp krijgt ieder kind: 

 Zorg van een SOS-moeder uit de lokale omgeving 

 Een SOS-familiehuis in een SOS Kinderdorp of in de gemeenschap 

 Een omgeving om in op te groeien en een netwerk op te bouwen 

 Goed onderwijs op een SOS-school of lokale school 

 Medische zorg in een SOS-gezondheidscentrum of een lokale ziekenhuis 

 Ondersteuning tot ze zelfstandige jongvolwassenen zijn 

 Een liefdevolle familie: 
Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons 
werk. En de beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Maar vele kinderen 
wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn of omdat hun ouders 
en/of de brede familie niet in staat zijn om de zorg voor hen te dragen. 
We creëren nieuwe families voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Hier groeien deze kinderen op 
met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS-moeder totdat zij op eigen benen kunnen staan. De 
SOS-moeders spelen een hele belangrijke rol. Want zij begeleiden de ontwikkeling van ieder kind. 
 
 
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag 
 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   ds. B.B. Wolters 
 
   kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Voedselbank Appingedam-Delfzijl 
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. 
De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in die om de 
één of ander 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 13 mei: Zevende zondag van Pasen / Exaudi   
           9.30 uur: ds. J. Raatjes 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 695 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
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. 
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Zondag 20 mei: Pinksteren   
 9.30 uur, ds. G.J. Gardenier  
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
   De Cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  695 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk   
  
    kleur: rood 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Zendingscollecte (KIA) 
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel 
christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig 
onderwijs gehad. Het Mymensingh Church care program (MCCP) van de Baptist Church of 
Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen.  
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bij belonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en 
schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen.  
Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen 
kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen. 
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bij voorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra 
geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat 
afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er 
microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld zelf 
groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen 
ze een leven leiden boven de armoedegrens. 
 
 
Zondag 27 mei: Zondag Trinitatis  
   9.30 uur, ds. G.C. Hovingh, Zuidlaren 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 695 

 
   collecten: - Diaconie 

  - Kerk 
 
   kleur:  rood 
 
  
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   past. werker mw. J. Baron 
 
 
 19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
   ds. L. Hellinga 
   m.m.v. de Regenboog 
    
   collecten: - Diaconie 

  - Kerk 
 
Toelichting bij de collecten:   Collecte World Servants  
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om 
zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. 
World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in 
ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten 
zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend 
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verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het 
overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen 
een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers 
hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt. 
Visie: 
Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld. Daarom is het 
belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen. 
Kernwaarden: 
Omdat we ons willen laten leiden door de Bijbel als norm voor ons leven, zijn de volgende kernwaarden 
voor World Servants essentieel om elkaar op aan te spreken: 
Christusgericht: 
We willen ons werk voor World Servants doen vanuit het geloof in en vanuit de liefde van Jezus 
Christus. 
Hoe doen we dit? 
Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland met ons op een werkvakantie naar een 
ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Onze projecten duren twee 
tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de 
hele gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de 
klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jouw gebouwde kliniek. 
Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het 
buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje 
voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander 
kunt betekenen, ver weg én dichtbij. 

Wij bereiden de  projecten                voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het 

project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken. 

 
 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) begint de gezamenlijke dienst in de kerk van Tjamsweer 
om 10.00 uur. 
Voor die tijd kunt u meedoen aan het ‘Dauwtrappen’, een wandeling die om 7.00 uur begint. Om ca. 
8.45 uur is er in Tjamsweersterstee een gezamenlijke maaltijd. 
 
Op Eerste Pinksterdag (20 mei) hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. De Cantorij werkt 
mee aan de dienst. 
Ook zal er aandacht worden besteed aan het Feest van de Geest, waarvoor 2 kunstenaars werk 
hebben geplaatst in de kerk. 
   Het thema is:  ‘Levensadem’. 
 
Op zondag 27 mei zal er aandacht zijn voor het 
drie-daagse festival ‘Terug naar het begin’, waarbij 
de Nicolaïkerk het centrum is. In heel veel kleine(re) 
kerken treden deze dagen allerlei artiesten op en op deze 
zondag wordt het festival afgesloten. 
 
‘s Avonds om 19.00 uur is er de eerste Zomeravonddienst van dit jaar in de Marsumerkerk. 
Medewerking wordt verleend door een muziekgroep uit Appingedam. 
 
 
 
 
 

https://www.worldservants.nl/je_maakt_vriendschappen_en_deelt_je_leven
https://www.worldservants.nl/projecten
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Zomeravonddienst 
 
Op zondag 27  mei word weer de eerste Zomeravonddienst gehouden in de Marsumerkerk. 
 
Voorganger in deze dienst is ds L.P. Hellinga uit Appingedam met als thema:  
 
  ‘WAT ZOU JIJ TEGEN GOD ZEGGEN?’  
 
m.m.v. muziekgroep uit Appingedam 
 
Wij willen u en jullie graag uitnodigen voor deze dienst. 
 
Aanvang: 19.00 uur .     
 
Graag tot ziens op  27 mei. 
 
De  I.K.E.Commissie. 
 
 

 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  6 mei Esther Jansema 
 
13 mei Janet Ploegh  
 
20 mei Janneke Weidenaar  
 
27 mei Aardina Neumann 
 
 
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 

 
  6 mei Kirsten Bosma en Laura Postma 
  
13 mei Lidy Postma 
       
20 mei Evalien Pentinga 
 
27 mei Berber Werkman 
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Lied van de maand mei 
 
Lied 695    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Raak met uw adem mijn onrust   
      tot ik de rust hervind.      
       Al mijn wonden heelt Gij:    
       Gij ziet in mij uw kind.      
 
  3.    Wees ook de Geest die mij aanvuurt   
       en al mijn twijfels bant.     
       Als geroepen kom ik:    , 
       mijn tijd is in uw hand.       

 
  4. Kom en doorstraal mijn dagen,  
 Geest van God uitgegaan, 
 die mijn ogen opent 
 voor wie nu naast mij staan. 
 
  5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
 geef ons een vergezicht! 
 Draag ons op uw vleugels 
 zegen ons met uw licht! 
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Opbrengst collecten 
 
 
25 mrt. Diaconie        € 194,90  
  Kerk         € 151,35 
   
26 mrt. Diaconie        €   26,55 
  Kerk         €   26,55 
 
27 mrt. Diaconie        €   23,93 
  Kerk         €   23,92 
 
28 mrt.  Diaconie        €   23,68 
  Kerk         €   23,67 
 
29 mrt. Diaconie        €   67,55 
  Kerk         €   64,10 
 
30 mrt. Diaconie        €   83,79 
  Kerk         €   93,10 
 
 1 april Diaconie        € 267,49  
  Kerk         € 374,13 
  I.K.E. (Paasavondzang)     € 205,10 
     
 8 april Diaconie        €  172,05 
  Kerk         €  147,30 
  De Paasweide       €    35,00 
  Damsterheerd       €    42,00      
 
15 april Diaconie        €  146,17 
  Kerk         €  106,95 
 
 
I.K.E. avond op 22 maart:     €   59,20 
Zingen naar de Zondag op 14 april: € 127,62 
Opbrengst deeldoosjes:   € 254,89 
 
Ontvangen:    Gift     €   50,00 
  
In maart hebben wij een paasmiddag voor 55+ in de 
Franse School gehouden. 
Tijdens deze middag hebben wij een collecte gehouden  
voor Armenië Werkgroep: de blij met bijen  
actie.  De opbrengst, na aftrek van de onkosten, van  
de collecte was € 92,80. 
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken, die deze 
middag mogelijk hebben gemaakt. 
Met vriendelijke groet, paascommissie 55+ 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK          
              
  
 
 
 



 

 
- 11 - 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
13 mei 10.00 uur, Gezamenlijke dienst met Zijldijk 
      
20 mei 10.00 uur, Pinksteren / Provinciale dienst 
    past. w. dra. G.F. Huis   
      
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  6 mei  11.00 uur,  dhr. H. de Groot 
 
 13 mei  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
20 mei  11.00 uur,  Pinksteren 
      mw. M. Meijer 
 
27 mei  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
    
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

13 mei Dienst 
Baptistengemeente 

 27 mei Mw. J. Baron 

10 juni Dienst 
Baptistengemeente 

 5 augustus Mw. J.. Doekes 

8 juli Dienst 
Baptistengemeente 

   

12 augustus Mw. J. Doekes    

   9 september Ds.???? 
Avondmaal 
 

16 september Ds.???? 
Avondmaal 
 

   

28 oktober Dienst 
Baptistengemeente 

 21 oktober Mw. J. Doekes 

11 november Mw. J. Doekes    

9 december Dienst 
Baptistengemeente 

   

 
De diensten zijn  op zondagmiddag  van 15.30 uur t/m 16.30 uur; er is 
koffie en thee na de dienst 
 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 12 - 

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
    

     VERKORT VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 
 van maandag 19 maart 2018, gehouden in de Franse School, om 20.00 uur. 
 

 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Zij 
vertelt dat het met ds. Wolters wel weer wat beter gaat, maar ze is nog steeds erg moe. Ze kan dan ook 
vandaag en morgen niet aanwezig zijn. Ze groet ons allen vanuit Tjamsweer. De voorzitter leest Phil. 4 
: 1 – 7 en vers 9. Ze houdt een meditatie over vers 6 "Niet bezorgd zijn" daarna gaat ze voor in gebed. 
 
Als positieve gebeurtenis uit onze kerkgemeenschap kunnen we noemen dat een groep uit de kerk is 
bezig met het voorbereiden van de dienst van 15 april, ze zijn allemaal erg enthousiast! Ook zondag, 
bloemenzondag, bleek weer de steun, die je vanuit de gemeente ontvangt, je hoort ergens bij! Ineke 
Wolters bedankt voor de bloemen die ze van de PGA gekregen heeft. Dat doen ook Hanneke Doekes 
en Marianne Kuizenga. 
 
Op zondagavond zijn nog stukken aan de kerkenraadsleden gestuurd v.w.b. het beroepingswerk. De 
voorzitter bedankt de beroepingscommissie die zeer gedegen en weloverwogen werk heeft geleverd.  
En, zoals te lezen valt in de stukken, als de kerkenraad ermee kan instemmen en ook de gemeente 
hierachter kan staan, zullen wij overgaan tot het beroepen van ds. Johan van den Berg uit Leerdam en 
zijn echtgenote ds. Gerlinde M. van den Berg-de Haan uit Schoonrewoerd. Het is de bedoeling dat ds. 
Johan voor 67% in de gemeente gaat werken en ds. Gerlinde voor 33%. Roelof Hadders, de voorzitter 
van de beroepingscommissie, vertelt over de gesprekken die met het echtpaar gevoerd zijn. Het klikte 
meteen. Het echtpaar wil graag weer naar het noorden. Ze hebben zich intussen ook verdiept in de 
aardbevingsproblematiek. En ze begrijpen dat deze problematiek ook in het pastoraat doorwerkt.  In de 
preken van de beide predikanten komt ook de wereldproblematiek aan de orde in verbinding met het 
evangelie. Ze zijn erg voor samenwerken met de andere kerkgenootschappen en met de moskee. De 
beroepingscommissie heeft ook in beide gemeenten gesprekken gevoerd met leden van de kerken en 
die waren uitsluitend positief. Roelof Hadders meldt nog, dat de beroepingscommissie unaniem was in 
het voorstel om dit echtpaar te beroepen. Gevraagd wordt nog naar het werk voor de stichting 
Kairos-Sabeel, waar ds. Johan bestuurslid van is. Het werk voor die stichting gebeurt in de vrije tijd van 
de predikant, zoals een ander, met een knipoog naar de vragensteller, lid is van een mannenkoor. De 
familie (man/vrouw/drie kinderen) zijn op 2 maart in Appingedam geweest en hebben met een 
uitgedund moderamen (door werk en ziekte) en met de voorzitter van de beroepingscommissie 
gesproken. De Franse School, de kerk en het orgel zijn bekeken, indrukwekkend. Daarna zijn Roelf Kok 
en Roelof Hadders met de familie naar de pastorie gegaan om daar even te kijken. De voorzitter vraagt 
of de kerkenraad in kan stemmen met het beroepen van ds. Johan van den Berg en ds. Gerlinde M. van 
den Berg-de Haan. Unaniem is de kerkenraad ervoor om deze beide dominees te beroepen, en dat 
blijkt nog eens zeer duidelijk als er een luid applaus opklinkt! 
 
Financiën zijn voor velen vaak taaie kost, maar op de manier waar op de voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters, Roelf Kok, het brengt maakt het allemaal wel erg duidelijk om het te begrijpen. Hij 
neemt ons mee door de cijferbrij, maar legt bij diverse cijfers de achtergrond uit en waarom bepaalde 
beslissingen genomen zijn. Vragen worden adequaat beantwoord en waar nodig worden de cijfers nog 
eens nader toegelicht. Ook een vraag waarom een bepaald bedrag op de ene pagina net een eurootje 
hoger is dan hetzelfde bedrag op een andere pagina, betrekking hebbend op hetzelfde onderwerp, 
wordt duidelijk beantwoord: dat is een afrondingsverschil! De voorzitter bedankt Roelf Kok voor de 
duidelijke uiteenzetting van de cijfers. Van de vergadering krijgt hij applaus. (voor het financieel verslag: 
zie elders in het kerkblad van april) 
Voor de diaconie krijgt Jan Palsma het woord die op een even voortreffelijke wijze de cijfers toelicht en 
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vragen beantwoordt. De diaconie heeft behoorlijk grote reserves blijkt uit de cijfers. De vraag wordt dan 
ook gesteld hoe groot de reserves zouden moeten zijn. Maar daarover, kan Palsma melden, zijn 
afspraken gemaakt in het verleden. Ook Jan Palsma wordt bedankt voor de duidelijke uiteenzetting en 
ook hij krijgt applaus. (ook voor deze cijfers: zie het kerkblad van april) 
 
Vanuit de geledingen wordt nog gemeld: 
Door de diaconie: De zondagse lunch op 4 maart was zeer succesvol! Voor de High Tea, 
georganiseerd door Janneke Pennink en Marieke de Vries, op 25 maart hebben zich 32 mensen 
aangemeld, jong en oud. De ontvangst van de Damster kerken en de moskee heeft op 2 maart ’s 
avonds plaatsgevonden. Er is een rondleiding geweest in de Nicolaïkerk en ook de gewelven en het 
orgel zijn bekeken. Henk Samplonius bespeelde het orgel. De afsluiting was in de Franse School. 
Gezamenlijk werd het Wilhelmus gezongen. Vanuit de landelijke diaconie is bericht ontvangen dat één 
gezin uit Appingedam een week gratis met vakantie kan. De diaconie zal bekijken hoe dit geregeld kan 
worden. 
Vanuit de Jeugd wordt verteld dat de kampvoorbereiding in volle gang is gezet. 15 vrijwilligers werken 
hier met groot plezier aan. En dat de bloemenzondag van diaconie en jeugd was een groot succes was. 
En de Kerkrentmeesters melden dat de goten op het dak van de kerk 70 jaar oud zijn en duidelijk aan 
vervanging toe. Ook wat andere zaken op het dak vragen zeer duidelijk onderhoud. Drie aannemers 
zijn uitgenodigd om een offerte te maken. We verwachten dat we voor deze grote klus ook wel 
brim-gelden zullen ontvangen.  De voorzitter van de KRM vraagt toestemming om het nodigde geld 
voor de restauratie te mogen uitgeven. Deze toestemming wordt gegeven.  
De pastorie is 46 jaar oude en dat merk je aan de woning. Er moet intussen wel van alles aan gebeuren, 
de kozijnen, de keuken – waarin zelfs geen afwasmachine zit, die komt er nu wel -De kosten zullen 
ongeveer € 50.000,== bedragen. De vergadering geeft toestemming om de noodzakelijke 
werkzaamheden uit te voeren.  
Vanuit het Pastoraat wordt meegedeeld dat er te weinig aanmeldingen waren voor de 
nieuw-ingekomen om iets organiseren, tot teleurstelling van degenen (2 stuks) die zich wel aangemeld 
hadden. In het najaar zal er opnieuw een uitnodiging worden verzonden naar de nieuw ingekomenen. 
Verder wordt nog gemeld dat Jetty Blok en Thijs Lubach wijkouderling blijven.  
En tot slot kan de woordvoerder van Vorming en Toerusting nog vertellen dat het seizoen weer achter 
de rug is. Het was een prima seizoen voor V&T. In Tjamsweer zijn op twee avonden gesprekken 
gevoerd over de aardbevingsproblematiek. Het waren indrukwekkende avonden. 
 
We besluiten de avond met het zingen van Lied 248, alle vier de verzen. “De dag door uwe gunst 
ontvangen”. 
De voorzitter sluit met de woorden die staan na Lied 248: 

Trouwe God, wij zijn veilig in uw handen. 
Daar vertrouwen we op. 
Dat te weten geeft rust 

en vrede die alle verstand te boven gaat. 
(André Troost) 

 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                        R. van der Ploeg, scriba 
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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 
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.  
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Wij eindigen de avond met het zingen van: 

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

 
En de voorzitter eindigt 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) 
 

Mevr. A. L. Perdok-Kamp, voorzitter   R. van der Ploeg, scriba 

 
 
   
 
  GEMEENTEVERGADERING  (EXTRA) 
 
 
VERSLAG van de extra Gemeentevergadering van dinsdag 3  april 2018, gehouden in de 
  Nicolaïkerk om 19.30 uur. 
 
Adri Perdok, als voorzitter van de kerkenraad, heet 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 
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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 
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 zijn 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 begeleid 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. 
Mevr. A. L. Perdok-Kamp, voorzitter   R. van der Ploeg, scriba 
 
 



 

 
- 17 - 

Ambtsdragers 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
                                                         PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

 
 
 
De kerkenraad deelt u met blijdschap mee, dat de heer G. J. Bouwhuis, Korte Baan 3, bereid 
is gevonden te worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. 
De bevestiging zal, indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op zondag 6 mei 
om 09.30 uur. 
 
Maar we moeten ook afscheid nemen van enkele ambtsdragers en wel van: 

 
                   Mevrouw G. Bulthuis-Blaak; 
                   Mevrouw J. S. Huisman-Haaksma; 
                   Mevrouw M. Y. Kuizenga-Bos; 
                   De heer H. Veenhuis; 
                   De heer J. Weima; 
                   Ook de heer J. Scholtanus treedt af.  
  Hij heeft in opdracht van de Classis Noord-Oost Groningen een bijzondere opdracht 
  vervuld tot de opheffing van de classisop 1 mei 2018 

 
De kerkenraad bedankt de aftredende ambtsdragers voor het vele werk dat ze voor de kerk 
verricht hebben. Wij wensen hen Gods zegen toe. 

 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba 

 

 
 

Van de werkgroep Armenië 
 
De paaseitjesactie die we hebben gehouden in maart heeft erin geresulteerd dat we maar liefst een 
bedrag van € 1.127,10 hebben kunnen overmaken naar het bijenproject in Armenie van 
“Mensenkinderen”. Een fantastisch resultaat! 
We zijn blij dat er zo weer mensen voorzien worden van bijenkasten en dat hen geleerd wordt hoe je 
bijen moet houden. Zo kunnen zij op hun beurt t.z.t weer andere mensen helpen.  
 
We willen graag iedereen die heeft geholpen dit mogelijk te maken heel hartelijk bedanken!! 
De werkgroep heeft helaas afscheid moeten nemen van Eric Drenth. Hij vertegenwoordigde Tjamsweer 
in de werkgroep. Er is niemand bereid gevonden vanuit daar om zijn plaats in te nemen. Eric, vanaf 
deze plaats hartelijk bedankt voor het vele werk dat je hebt gedaan! 
 
De werkgroep bestaat momenteel uit: 
Svetlana Hakobjan, Lies de Boer, Janneke Weidenaar, Nynke Wildeman, Eric Neumann en Anja 
Kampinga, 
 
Hartelijke groeten, 
Anja Kampinga, Namens de werkgroep Armenië.  
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Vorming en Toerusting 
 
Fotowedstrijd  
De fotowedstrijd met het thema “Nieuw leven”nadert de sluitingsdatum 10 mei 2018. 
Tot die datum kunt u nog  foto’s in het formaat 20x30 cm inleveren bij ds Wolters in Tjamsweer. 
De foto blijft uw eigendom. Zet uw naam er dus wel even op en bij. 
Bij voldoende deelname zullen de foto’s geëxposeerd worden 
tijdens het feest van de geest op/in  een geschikte plek van de deelnemende kerken. 
Op bladzijde 18 van het V en T kringwerkboekje staan nog verdere bijzonderheden. 

 

 

Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem uitgekozen 
lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, Opwekking en alle andere 
bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook samen 
zingen. 
Mw. Marleen Samplonius heeft op 29 april laten horen wat haar Persoonlijk Lied is. Op 29 
mei kunnen we luisteren naar het Persoonlijk Lied van mw. Mijna Hadders. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u dan aan 
bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.  
 
 

We doen weer mee met Feest van de Geest 
 
Anneliet van Beelen en Hans La Hey zijn dit jaar de kunstenaars die hun werk exposeren in onze kerk 
tijdens het Feest van de Geest. Van Hemelvaartsdag, donderdag 10 
mei, tot en met Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei is hun werk 
te zien.  
Eén keer in de twee jaar wordt het Feest van de Geest in een groot 
aantal regio´s georganiseerd. Het is een ontmoeting tussen 
Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. 
Het thema van dit jaar is:  
 

Levensadem 

Tijdens de dienst op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei, zijn de kunstenaars te gast en vertellen ze 
meer over de werken die ze voor onze Nicolaïkerk hebben gemaakt.  

Anneliet van Beelen woont en werkt in Zuidlaren. Zij maakt sculpturen en 
installaties van (papier-maché en) kringlooptextiel. De beelden ontstaan 
uit snelle dagboekachtige inkttekeningetjes over de kleine en grote 
gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Onderwerp van de beelden is de 
mens, meestal een vrouw, vaak in situaties van onmacht en andere 
ongemakkelijkheden.  
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Hans La Hey uit Delft heeft inmiddels een ontwerp gemaakt voor 
zijn houtdrukken. Dit schrijft hij er zelf over: “Het onderwerp is, zoals 
je kunt zien, de kerk, de Heilige Geest, het orgel van gaspijpen, de 
preek over de toren van Babel en de pelikaan.  
Er is een hoofdrol voor één van de personages van het werk van 
Hans: zijn kroegbaas Paul. Hij sjouwt met zijn gevulde flessen naar 
de hogere sferen, dat gaat goed totdat hij de fles opent en de 
inhoud bevrijd.  
Zijn vrouwtje waarschuwt, dat is haar rol en als het dan misgaat, 
wordt hij uiteindelijk getroost”.  
 
Net als voorgaande jaren werken we samen met de Hervormde 
Gemeente Tjamsweer en dit jaar ook met de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt, die voor het eerst meedoet met het Feest van de 
Geest.  
 
De opening doen we gezamenlijk op Hemelvaartsdag. We 
beginnen dan in Tjamsweer met dauwtrappen, gevolgd door een 
ontbijt en om 10:00 uur een dienst in de Tjamsweerster kerk. 
Daarna is er koffie in de Nicolaïkerk met mogelijkheid om de kunstwerken te bekijken en daarna kunnen 
we samen door naar de Gereformeerde Kerk voor ‘orgelkunst’ en soep met broodjes.  

 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand maart bedraagt: € 89,35. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFq6y69tLOAhUCwxQKHW8TCdgQjRwIBw&url=http://www.annettelinks.nl/blog6.html&psig=AFQjCNFvuNxpkDHUno5WRauIoy59RzdBKQ&ust=1471883214263981
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Dauwtrappen Hemelvaartsdag 
 
Evenals voorgaande jaren organiseren we weer het dauwtrappen. Om klokslag 7 uur vertrekken we 
vanaf de Tjamsweersterkerk voor een wandeling van ongeveer anderhalf uur. Daarna staat er een 
heerlijk ontbijt voor ons klaar in Tjamsweersterstee. Om 10 uur begint dan de gezamenlijke dienst in de 
Tjamsweerster kerk. Ook indien u niet in de gelegenheid bent om mee te wandelen, bent u van harte 
welkom om (tegen 8:45 uur) bij het ontbijt aan te schuiven. 
U kunt zich opgeven bij mevr. Cobie Pimmelaar pimmelaar@home.nl  Bent u/ ben jij erbij?  
Gezellig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondagse lunch 
 
Zondag 6 mei na de ochtenddienst en koffiedrinken wordt er een "Zondagse Lunch" georganiseerd in 
de Franse School! Tijdens het nemen van een hapje en drankje toasten we op de VRIJHEID !  
Natuurlijk is er  bingo en sjoelen. 
Iedereen is van harte welkom!  
 
Graag vooraf opgeven bij Janneke Pennink tel:623813 e-mail: janneke@pennink.nl en Marieke de 
Vries tel:626927 e-mail: marieke.dijkman@hotmail.com of op de lijst achter in de kerk. 
 
Dit is de laatste activiteit voor de zomerperiode, in september beginnen we met de Startzondag en die is 
op 23 september! 
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de 
gemeente 
 
In mei wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anneke Weidenaar   
     e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens u in 
aanmerking komen voor de bos bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
 
mw. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostman@ziggo.nl   tel: 624910 

 
Missionair Aandeel 
 
Bij deze aflevering van het kerkblad ontvangt u een acceptgirokaart voor de jaarlijkse collecte, die we 
als diaconie houden, voor ons aandeel in het missionaire werk. Als christenen hebben we de diaconale 
plicht om naar elkaar om te zien. Dit kan persoonlijk dichtbij maar ook ver weg met hulp door anderen.  
Met deze collecte voor het missionair aandeel kunnen we het mede mogelijk maken dat ook mensen 
van ver buiten onze landsgrenzen de aandacht en hulp krijgen die ze nodig hebben in vaak moeilijke 
omstandigheden.  
 
Als diaconie van de PGA collecteren wij voor ons missionair aandeel, dat we dit jaar besteden aan 2 
projecten, beide projecten krijgen de helft van de opbrengst van deze missionair aandeel collecte: 

1. Het werk van Stichting Mensenkinderen – Mijn Kind; kindsponsoring 
Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de 
toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen uit arme gezinnen te 
ondersteunen. 
Met een relatief klein bedrag – slechts €. 20,-- per maand per kind – kunnen wij ervoor zorgen dat een 
kind goede voeding, kleding en medische zorg ontvangt. Door de steun helpt u niet alleen de kinderen, 
maar ook de ouders die zich grote zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Met uw steun opent 
u de toekomst voor het kind. 
en: 
     2. Het werk van Kerk in Actie – Noodhulp ten behoeve van Syrië 
Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië 
met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking me de ACT Alliance, een 
internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. In 
samenwerking met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en 
Libanon. 
Wij vragen u via deze brief dan ook uw steun voor het brede werk van Kerk in Actie en het gerichte werk 
van de Stichting Mensenkinderen.  Als PGA-diaconie hebben we dit jaar tot doel een bedrag van circa 
€. 8.500,-- bij elkaar te collecteren met o.a. deze acceptgirokaartactie – dit is iets meer dan €. 10,-- per 
aangeschreven PGA-adres.   
U doet toch ook mee aan de PG Appingedam-in-Actie! 
 
Neemt u deze brief als herinnering en de acceptgiro mee in uw administratie, om UW aandeel voor het 
missionaire werk over te maken op 
Banknummer: NL54 FVLB 0225 357 496    
Ten name van:  Diaconie Protestantse Gemeente inzake Missionair Aandeel 
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ALVAST BEDANKT! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie PGA: Janneke Pennink, voorzitter;  Henk Samplonius, scriba  
 
Aanschrijving acceptgirokaarten: 
Er wordt per adres 1 persoon (van 21 jaar en ouder) aangeschreven met dezelfde familienaam.  
 

Kledingbank Maxima 
 
Als diaconie van de Protestantse Gemeente Appingedam hebben wij het thema “duurzaamheid” als 
vast punt op onze agenda staan.  We willen namelijk zuinig zijn op onze schepping en we vinden dat wij 
daar als gemeente ook ons steentje aan bij kunnen dragen.  We willen daarom ook graag uw aandacht 
vragen voor het onderstaande bericht van de Kledingbank Maxima: 
 
INZAMELINGSBAKKEN MAXIMA IN DALGEMEENTEN 
Door de plaatsing van inzamelingsbakken in Delfzijl-Noord, Appingedam en Loppersum is het 
vanaf nu voor inwoners van deze plaatsen mogelijk om de overbodig geworden kleding te 
doneren aan Kledingbank Maxima. De kledingbakken zijn gemaakt door het bedrijf Leerbouwen 
uit Farmsum, dat één van de bakken heeft gedoneerd.  
Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kinderkleding 
(basisschoolleeftijd). 
 
Adressen inzamelingsbakken:  Delfzijl-Noord: Bewonersbedrijf aan de Waddenweg 16 
     Appingedam: Centrum Kabzëel, Dijkstraat 77 
     Loppersum: Zonnehuis Wiemersheerd aan De Schepperij 2 
Van minima naar maxima 
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid in Nederland, nl. 8,5%.   
Ongeveer 1 op de 9 kinderen groeit op in een gezin met financiële problemen.  
In 2012 is door een aantal vrijwilligers kledingbank Maxima gestart met als doelstelling mensen een 
stapje verder te brengen van minima naar maxima.  
Maxima aan de Oude Schans 23 boven de bibliotheek in Delfzijl is voor mensen met een uitkering of 
een inkomen tot 110% van de bijstand uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.  
Inwoners uit de DAL gemeenten die bij Maxima willen winkelen nemen een bewijs van een 
uitkeringsinstantie en identiteitsbewijs mee.  
 
Modezaak zonder kassa 
Met mooie eigentijdse kleding doe je weer mee in de maatschappij. Ook voor kinderen is goede kleding 
erg belangrijk; je wilt op school niet buiten de groep vallen. Er is bij Maxima nieuwe en modieuze 
gebruikte kleding. Van kleding- en schoenenzaken worden regelmatig nieuwe restpartijen ontvangen. 
In het voorjaar is de lente-/zomercollectie en in het najaar de herfst-/wintercollectie. Er winkelen elk half 
jaar al bijna 1000 bezoekers bij Maxima in Delfzijl. Bezoekers kunnen uit elke collectie ongeveer 12 
stuks kleding uitkiezen aan de hand van de kledingkaart. Voor 0-18-jarigen is er nieuw ondergoed, 
dankzij subsidies. Maxima is een modezaak alleen zonder kassa, geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Kijkt u eens op www.kledingbankmaxima.nl > Delfzijl.  
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Amnesty International 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 
Directeur Changsha City No.1 Detention Center 
1736 Yuandaerlu 
Quantang Zhen 
Changsha Xian, 410131 
Hunan Sheng, China   Kopie aan: 

Ambassade van China 
       H.E. Mr. Wu Ken 
       Willem Lodewijklaan 10 
       2517 JT Den Haag 
 
Appingedam, 6 mei 2018 
 
Geachte directeur, 
 
Wij schrijven u om onze zorgen uit te spreken over de gevangen gehouden mensenrechtenadvocaat 
Jiang Tianyong. Zijn gezondheid is sterk achteruit gegaan sinds zijn arrestatie in 2016. In november 
2017 werd hij veroordeeld tot 2 jaar gevangenschap louter en alleen om het vreedzaam uitoefenen van 
zijn mensenrechten. Toegang tot een advocaat van zijn keuze wordt hem onthouden. De advocaat, die 
hem van staatswege is toegewezen, en de autoriteiten van de gevangenis weigeren inzage in het 
vonnis van november 2017.  
Met verschuldigde achting vragen we u Jiang Tianyong onmiddellijk vrij te laten. Ook vragen we u om -  
zolang Jiang Tianyong nog gevangen is - te waarborgen dat hij niet wordt gemarteld of op een andere 
manier slecht behandeld. Daarnaast vragen we u, dat hij toegang krijgt tot zijn familie, een advocaat 
van zijn keuze, en adequate medische zorg. 
 
Tenslotte, vragen we u er voor in te staan, dat de advocaat van Jiang Tianyong’s keuze toegang krijgt 
tot het vonnis van 21 November 2017 – dit in overeenstemming met de internationale standaarden van 
recht.  
 
Wij danken u voor uw aandacht voor deze dringende zaak. Vol hoop wachten we op uw antwoord. 
 
Hoogachtend,  Protestantse Gemeente Appingedam 
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Schrijfactie Amnesty China: advocaat mogelijk gedrogeerd in gevangenis 
 

 
 
De bekende Chinese mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong is in november vorig jaar tot twee jaar 
cel veroordeeld. Het gaat erg slecht met zijn gezondheid. 

Jiang Tianyong’s zus bezocht hem in februari in de gevangenis. Ze schrok van zijn slechte 
gezondheid. Hij heeft geheugenverlies en zag er zwak en opgezwollen uit. Andere advocaten en 
activisten die vastzaten meldden dat ze in de gevangenis werden gedrogeerd. De familie van Jiang 
Tianyong vreest dat dit bij hem ook het geval is. Hij heeft dringend medische zorg nodig. 

In 2009 verboden de autoriteiten Jiang Tianyong nog langer als advocaat zijn werk te doen. Hij 
bleef zich inzetten voor de mensenrechten, ondanks voortdurende pesterijen, opsluiting en 
mishandeling. In december 2016 pakten de autoriteiten Jiang Tianyong op voor onder meer het ‘illegaal 
bezitten van geheime documenten’ en het ‘samenspannen met buitenlandse organisaties’. Hij bekende 
omdat de autoriteiten hem beloofden dat hij dan eind augustus 2018 vrij zou komen. Maar de 
staatsadvocaat weigert de uiteindelijke veroordeling met Jiang Tianyongs eigen advocaat en familie te 
delen. 

 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Pastorie 
Binnenkort verlaten de tijdelijke bewoners de pastorie en kunnen we de nieuwe bewoners, de familie 
Van den Berg, welkom te heten. We hebben afgesproken dat, zodra de pastorie leeg is, ze komen om 
te overleggen over persoonlijke wensen. 
Voordat ze er kunnen wonen moet er nog wel het een en ander gebeuren aan de pastorie die 
ondertussen ongeveer 47 jaar oud is. Aan de kerkenraad hebben we een krediet gevraagd om 
noodzakelijke aanpassingen te regelen. Voor een groot deel worden nieuwe, kunststof kozijnen, 
geplaatst. Het toilet wordt vernieuwd, de keuken aangepast, worden enkele wanden van binnenuit 
geïsoleerd en ook de schilder gaat werkzaamheden verrichten. Veel werk wordt dus gedaan door een 
bedrijf maar er zijn werkzaamheden die we met hulp van vrijwilligers kunnen doen.  
We denken dan aan schilderwerk zoals plafonds en muren een fris kleurtje geven. Deuren en plinten 
verven, hulp bij het verwijderen en afvoeren van vloerbedekking, oud tegelwerk en sanitair maar ook 
buitenom valt het e.e.a. te doen in de tuin en het schoonmaken van met name het terras. 
Vrijwilligers met vakkennis op het gebied van timmerwerkzaamheden, elektra, schilderen, tegelen e.d. 
zijn uiteraard van harte welkom.  
Alle werkzaamheden worden gecoördineerd door Garry Veldman. Als u wilt helpen dan kunt u contact 
met hem opnemen. E-mail: veldmang@hotmail.com telefoon: 0596 626791 
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  Op de volgende bladzijde treft u de gecontroleerde 

 jaarrekening 2017 aan met een positief resultaat van  
  € 24.388. Het verschil baten – lasten  

 bedraagt € 86.540 negatief.  
 
 
 
Baten: 
De bijdragen levend geld zijn hoger dan begroot en bevat een legaat van € 20.000.  De verhuur 
Nicolaïerk is met ca. € 1.500 toegenomen t.o.v. 2016. De huuropbrengsten van de pastorie zijn € 2200 
lager omdat deze niet hele jaar verhuurd is geweest. De rentebaten zijn afgenomen t.o.v. budget met € 
23.000 doordat er geen opname is geweest uit een beleggingsportefeuille. 
 
Lasten: 
Aan de lasten kant zijn de onderhoudskosten beperkt gebleven omdat het onderhoudsplan gaat starten 
in 2018, hiervoor wordt een BRIM subsidie ontvangen. Post 41 onderhoud overige eigendommen 
betreft de aanpassingen aan beeld en geluid. De restauratiekosten van het orgel, die ten laste van de 
PGA komen, bedragen € 89.469. Deze kosten zijn in een keer afgeschreven (post 42) en onttrokken 
aan het fonds monumentaal orgel (post 54).  
Onroerende zaken: 
Om de waarde van de onroerende zaken beter overeen te laten komen met de realistische 
marktwaarde zijn deze geherwaardeerd. De NK is afgewaardeerd en de FS en pastorie zijn 
opgewaardeerd. De totale waardering is hierdoor niet beïnvloed. 
 
Reserves en voorzieningen: 
De huidige fondsen bedragen: 
Monumentaal orgel € 6.542 
Pastoraat € 209.969,- 
IKE € 18.493,- 
Beheerscommissie Kerkblad € 9.826,- 
De huidige voorzieningen zijn; 
Onderhoud gebouwen € 160.667,- 
Onderhoud graven € 6.944,- 
Beeld en geluid € 15.000,- 
 
De jaarrekening ligt van 7 t/m 15 mei 2018 ter inzage. Als u hier gebruik van wenst te maken dan graag 
telefonisch een afspraak maken met de penningmeester.     
 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Hans Veenhuis, Penningmeester 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
CLUB: 
 
Di.  15 mei          groep 6  j/m         Franse School    18.45 - 19.45 
Do. 17 mei          groep 7/8 jongens  Franse School    18.45 - 19.45 
Di.  22 mei         groep 5 j/m     Franse School   18.45 - 19.45 
Di   22 mei   groep 8 meisjes  Franse School   18.45 - 19.45 
De clubavond voor de meisjes van groep 7 wordt per mail kenbaar gemaakt. 
 
FACTOR 12 +: 
 
Vrij. 25 mei  Factor 12 groep  Franse School    19.00 - 20.00 
 
FACTOR 15+: 
 
Helaas is dit seizoen gebleken dat er te weinig animo is voor de groep 15+. Dat heeft de jeugdraad 
doen besluiten dat we deze groep voor dit seizoen opheffen. We hopen volgend jaar de draad weer op 
te kunnen pakken. 
  
T-CAFE: 
 
Vrij. 11 mei  Groep 7   Jeugdruimte  19.00 -  20.30 
Vrij. 18 mei.  Groep  8   Jeugdruimte  19.00 – 20.30 
Vrij. 25 mei  Brugklas   Jeugdruimte  19.00 – 20.30 
 
12+: 
  
Zo. 27 mei . Jeugd 12+   Jeugdruimte   09.30 - 10.30 
 
           
U4C WORSHIPNIGHT: 
Zon. 3 juni   vanaf  14 jr   Dijkstraatkerk     19.30 - 21.30 
 
ESCAPEROOM uitstapje: 
 
Zat. 26 mei vanaf 12 jaar   Overige info volgt nog! Zie ook elders in  
         dit kerkblad. 
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   Jeugdsoos 
 
 
 
 
                        Appingedam 
 
 
Hallo, 
 
Het is weer tijd voor een leuke activiteit van Jeugdsoos Opée voor iedereen van 12 tot 
en met 22 jaar. 
 
Deze keer gaan we naar Groningen voor een bezoek aan een Escape Room. 
Wie lukt het om zo snel mogelijk de opgaven op te lossen en de Escape Room te 
verlaten. 
We gaan op zaterdag 26 mei rond 19.00 uur naar Groningen en zijn om ongeveer 
22.00 uur weer terug. 
Neem gerust een vriend of vriendin mee ! Maar let op: vol is vol ! 
Er kunnen max. 20 mensen meedoen. 
 
Opgave voor 22 mei a.s. per e-mail naar ;  postma.j@ziggo.nl of  
een telefoontje naar Hans Postma tel. 624910/06 53753483 
 
Zaterdag  
26 mei 2018 
Escape Hunt 
Groningen                                  
Van 19.00 uur  
tot  
22.00 uur   
Kosten  
7,50 euro  
Per persoon  
 
 
Leuk als je  
ook komt! 
        
 
 
                            
Jeugdsoos Opée is onderdeel van de Protestantse Gemeente Appingedam 
www.facebook.com /groups/soosappingedam/ 
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Naar aanleiding van de stroomstoring: 
 
 
Jezus overleeft Matthäus Passion in Appingedam 
 
Na een prachtige uitvoering in de Oosterpoort op de avond ervoor, waren Toonkunstkoor Bekker met 
het Noord Nederlands Orkest en het Groninger Kinder- en Jeugdkoor onder leiding van Geert-Jan van 
Beijeren Bergen en Henegouwen op zaterdagavond 17 maart te gast in de Nicolaïkerk te Appingedam. 
In zijn jubileumjaar mocht Bekker de Matthäus niet eenmaal maar zelfs tweemaal ten gehore brengen. 
Het was een ervaring om naar uit te kijken, met dierbare koorstukken en prachtige aria’s die zouden 
worden vertolkt door de solisten Stefanie True, Rosanne van Sandwijk, Marcel Beekman, Günter 
Papendell en Robbert Muuse. 
De avond zou echter anders lopen dan voorzien. 
Omstreeks acht uur, middenin het koraal ‘Ich will hier bei dir stehen’ viel de stroom uit. In het donker 
speelden en zongen de musici door op geheugen: noten en tekst waren niet meer te zien. Na dit koraal 
brak een gedwongen pauze aan. Het bleek niet alleen de kerk te zijn die zonder stroom zat, heel 
Appingedam was in duister gehuld. De website van Enexis liet weten dat het 2-3 uur kon duren voordat 
het probleem verholpen was. Her en der viel inmiddels ook het bereik van mobiele telefoons weg. Hoe 
afhankelijk bleken wij hier van elektriciteit: het orgel, een onmisbaar instrument in Bachs Matthäus 
Passion, werkte niet meer en langzamerhand werd de temperatuur in de kerk steeds lager, waardoor 
instrumenten ontstemd konden raken. 
Na druk overleg tussen dirigent en de artistieke leiding van het NNO, werd besloten tot kwart over 
negen te wachten op stroom. Zou de storing tegen die tijd niet verholpen zijn, dan zou het concert 
afgelast moeten worden. 
Opeens klonken er heldere kinderstemmen, iedereen in de kerk werd stil: het Groninger Kinder- en 
Jeugdkoor nam afscheid van zijn publiek met een a capella ‘O Mensch, bewein dein Sünde Groß’. Het 
waren klanken zoals Bach ze bedoeld moet hebben: hun herkomst onzichtbaar voor mensenogen, 
alsof we even vanuit de hemel werden aangeraakt. 
Kwart over negen brak aan. Nog steeds was er geen elektriciteit. Solisten, orkest en koor verzamelden 
zich voorin de kerk. Het publiek zou als afsluiting van deze onverwachte wending van de avond het 
slotkoor te horen krijgen. Mensen werden verzocht om met hun telefoon de orkestleden en de dirigent 
bij te schijnen. Tussen het orkest in stond publiek, koorleden stonden dicht om het orkest heen. Er was 
een saamhorigheid en intimiteit die alleen maar kan ontstaan als het onverwachte je overkomt. ‘Wir 
setzen uns mit Tränen nieder’ klonk in het donker zoals zij bij licht niet had kunnen klinken; een 
onvoorzien cadeau. 
De laatste noten van de avond klonken, het publiek applaudiseerde en toen, hoe wonderlijk de timing, 
was er plotseling weer licht. Een verbaasde juichkreet ging door de kerk. 
Wat nu? Snel werd besloten een deel van de Matthäus ten gehore te brengen. De delen 30 tot 49 en, 
opnieuw, het slotkoor. Zo mochten we alsnog genieten van de aria’s ‘Geduld’, ‘Erbarme dich’, ‘Gebt mir 
meinen Jesum wieder’ en ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’ en zweeg Jezus onder de 
beschuldigingen en spot die hem ten deel vielen. In deze Matthäus vond echter, ondanks de schreeuw 
van het volk ‘Laß ihn kreuzigen!’, geen kruisiging plaats. Jezus stierf niet. 
Licht en duister, de onvolmaaktheid van het leven, wel of geen dood: in Appingedam beleefden we dit 
alles op deze avond. Een Matthäus Passion die ons nog lang zal heugen. 
 
Sanne Werkman 
2e sopraan 
 
Via WhatsAp van de voorzitter van het GKJK werd het voorval zelfs gemeld op NPO radio 4 bij De 
Klassieken de volgende maandagochtend: 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.gkjk.nl/
http://toonkunstkoorbekker.nl/concertagenda/concertarchief/
http://toonkunstkoorbekker.nl/concertagenda/concertarchief/
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Concerten 
 

Pinkstercantates 2018 
 
Een feestelijk begin en besluit 
Vioolconcert, pinkstercantates van Bach en Graupner 
 
In het eerste meiweekend van 2018 viert de Lutherse Bach Academie de komst van het voorjaar met 
het schitterende vioolconcert in a klein van Johann Sebastian Bach, vertolkt door barokvioliste Lilia 
Slavny. Bach heeft goed gekeken hoe Vivaldi dat aanpakte, drie delen met in elk deel een 
overrompelende melodie voor de solist als een verrukkelijk lentewindje.  
Pinksteren is het besluit van het kerkelijke jaar. Jezus, is geboren, opgestaan en ten hemel gevaren. 
Maar daarna begon een nieuw verhaal, namelijk dat met Pinksteren de Heilige Geest de 
achtergebleven apostelen ging helpen bij het in alle talen wereldwijd verkondigen van Jezus’ leer. Op 
dat moment begint de geschiedenis van de christelijke kerk.  
In Bachs pinkstercantate uit 1725, Also hat Gott die Welt geliebt, vertelt de tekst dat de gelovige zich 
kan verheugen op het eeuwige leven dat hem wacht. De cantate is deze keer bijzonder bezet met naast 
strijkers trombones en zinken die in de prachtige koorfuga de koorstemmen colla parte (met de 
stemmen mee) begeleiden. Een van de mooiste koorfuga’s van Bach zijn hand. In de eerste 
sopraanaria gaat het heel vrolijk toe, met een hoofdrol in de begeleiding voor de violoncello piccolo, een 
cello met een extra hoge snaar. De aria wordt gezongen door de sopraan Griet de Geyter. Zij heeft een 
grote staat van dienst in het 18de-eeuwse repertoire en de Lutherse Bach Academie verheugt zich om 
voor het eerst met haar op te treden.  
Het andere stuk van Bach, Der Geist hilft unser Schwachheit auf (1729), was oorspronkelijk een 
begrafenismotet. Het bevat troostende woorden die stammen uit de Bijbelboeken die vertellen over de 
handelingen van de discipelen na Pinksteren.  
Christoph Graupner, een tijdgenoot van Bach, was een zeer productieve componist van prachtige 
muziek die de concurrentie met Bach met gemak doorstaat. Eigenlijk zou hij in 1723 de nieuwe cantor 
worden van de Thomaskirche in Leipzig, maar dat ging niet door en Bach kreeg de baan. In Graupners 
cantate Nun gibst du Gott einen herrlichen Regen wordt de werking van de Heilige Geest 
vergeleken met de regen die de dorre grond vruchtbaar maakt.  
 
Op zaterdag 5 mei om 20 uur in de Nicolaïkerk te Appingedam 
 
Programma: 
J.S. Bach, Pinkstercantate Also hat Gott die Welt geliebt BWV 68  
J.S. Bach, Motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 
J.S. Bach, viool concerto in a klein BWV 1041  
J. Chr. Graupner, Pinkstercantate Nun gibst du Gott! einen gnädigen Regen GWV 1138/21 
 
Uitvoerenden: 
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v.  Tymen Jan Bronda 
Griet de Geyter (sopraan) | Richard Resch (tenor) | Michiel Meijer (bas)  
Lilia Slavny (viool) 
 
Entrée:  De kaarten kosten € 20,00;  €17 voor vrienden van het koor en  €10 voor studenten.  
 
Voorverkoop: CIGO-Overdiep,  Appingedam  

 

 
 
 
 



 

 
- 31 - 

Festival ‘Terug naar het begin’ viert tienjarig lustrum  
 
Intieme optredens in oude Groninger kerken, met deze formule trekt het festival ‘Terug naar het 
begin’ jaarlijks nieuwe bezoekers naar de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.  
Dit jaar viert het festival haar tienjarige bestaan, van vrijdag 25 mei tot en met zondag 27 mei 
2018. Ter ere van dit lustrum is er een extra festivaldag in het leven geroepen. Met bijna vijftig 
acts op ruim dertig locaties is het aanbod groot. Al fietsend door het Groninger 
wierdenlandschap ontdekken bezoekers een mix van Groninger talenten en landelijke 
grootheden.  
Het hart van het festival is De Proeftuin, gelegen achter de Nicolaïkerk middenin het historisch 
centrum van Appingedam.  
  
Uniek programma 

Terwijl de twaalfde en dertiende -eeuwse kerken bezoekers het gevoel geven van een betoverende 
stap terug in de tijd, is de programmering van Terug naar het begin eigentijds. Van muziek tot theater en 
van literatuur tot beeldende kunst; alle artiesten nemen de intimiteit van de middeleeuwse kerkjes als 
uitgangspunt.  
Zo is een intens programma ontstaan, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke verhalen, reflectie, 
geborgenheid. Zo vertelt performer/rapper Saman Amini in de kerk van Uitwierde het indringende 
verhaal over ontheemding en op de vlucht zijn; Het Houten Huis zorgt voor een theatraal stiltemoment 
voor jong en oud in de Centrumkerk van Delfzijl; in Centrum Kabzëel Appingedam speelt pianist Michiel 
Borstlap zijn nummers geheel in terug-naar-het-begin-stijl op de piano waarop hij heeft leren spelen in 
zijn jeugd. In het festivalhart kan de bezoeker terecht voor onweerstaanbare lustrumfeestjes met o.a. 
het energieke koperkwintet K.O. Brass! (bestaande uit de kopersectie van The Kyteman Orchestra) en 
aanstekelijke zigeuner- en balkanmuziek van La Panika.   
De tiende editie wordt geopend door harpist van wereldformaat Remy van Kesteren en het collectief 
Blauwe Uur in de Nicolaïkerk van Appingedam. Daarnaast zorgen studenten van Academie Minerva en 
Prins Claus Conservatorium voor een spannende ontdekkingstocht in de Nicolaikerk. Ga voor deze en 
nog veel meer acts naar www.terugnaarhetbegin.nl.  
 
Neem voor meer informatie over het festival contact op met Minke van der Velde: 
minke@terugnaarhetbegin.nl / 0615495716 

 

 
  

  
 
  Remy van Kesteren 

 
 
 
 
 

http://www.terugnaarhetbegin.nl/
mailto:minke@terugnaarhetbegin.nl
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Concert in Appingedam: Toonkunstkoor Bekker & The Northern Consort 
 
 

 
Bekker nodigt u uit !! 
 
Met twee uitvoeringen van ‘Die Schöpfung’ sluit 
Toonkunstkoor Bekker zijn 140-jarig jubileumseizoen 
feestelijk af. 
 
Bij het 2e concert wordt nauw samengewerkt met het 
festival ‘Terug naar het begin’ dat op 25, 26 en 27 mei 
plaatsvindt in Appingedam en omringende dorpen. 
Festivalgangers ontvangen een royale korting op de 
entree voor Die Schöpfung in de Nicolaïkerk. 
 
‘Und es ward Licht’ 
 Terwijl onze planeet wordt bedreigd door vervuiling en 
klimaatverandering, bezingt het magistrale oratorium ‘Die 
Schöpfung’ van Joseph Haydn juist de schoonheid van de 
schepping. Het libretto van het stuk is gebaseerd op het 
scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis en 
daarnaast ook op het boek Psalmen en op het epos 
Paradise Lost van de 17e-eeuwse Engelse dichter John 
Milton, dat onder meer de verdrijving van Adam en Eva uit 
het paradijs beschrijft. 
 

Haydn werkte van eind 1796 tot begin 1798 aan Die Schöpfung en werd daarbij sterk geïnspireerd 
door zijn oudere tijdgenoot Georg Friedrich Händel en diens grote oratorium Israel in Egypt, dat diepe 
indruk op hem gemaakt moet hebben. Vervuld van een diep geloof schreef hij: ‘Nimmer was ik zo 
devoot…. Ik viel elke dag op mijn knieën en bad tot God om me kracht te geven om het werk te 
voltooien.’ 
 

Solisten: Lucie Chartin – sopraan  Marcel Beekman – tenor 
     Frans Fiselier – bariton 
Dirigent:  Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen 

Datum: 26 mei 2018 
Aanvang: 20.00 uur    Entrée: € 29,50 
Plaats: Nicolaïkerk, Appingedam 
 

Houders van een dag- of combikaart voor “Terug naar het begin” ontvangen 50% korting 
op de toegangsprijs in de Nicolaïkerk. 
 
Kaarten zijn te verkrijgen via de website van Toonkunstkoor Bekker  (www.toonkunstkoorbekker.nl)
 en bij de VVV te Appingedam. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.lucie-chartin.com/
http://www.marcelbeekman.com/cms/
https://www.koxvocaal.nl/vocalist/frans-fiselier/
http://www.toonkunstkoorbekker.nl/
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  Stichting Concerten Nicolaïkerk   Appingedam 
 
Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
 
 
 
17 juni  15.30 uur  Gewelfconcert door Vincent Hensen 
     Toegang € 8,00. 
 
  7 juli    Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
14 juli    Organist Dirk Molenaar te Eenrum, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Het marktconcert dankt zijn naam aan de warenmarkt die 
     elke zaterdag rondom de Nicolaïkerk wordt gehouden 
     Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
21 juli    Organist Dirk Molenaar, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
      
28 juli    Organist Henk de Vries te Zuidbroek, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
 4 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
11 augustus   Organist Pieter Pilon te Groningen, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
18 augustus   Organist Vincent Hensen, Half uurtje Hinsz met uitleg  
11.30 – 12.00 uur   over het orgel  Toegang gratis 
 
 1 september   Organist Adolph Rots te Garrelsweer, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
 
 


