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26e Jaargang, nr.7         maart 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 5 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. 
 
 

 Bent u een van de pastores nodig? U kunt contact opnemen met: dhr. Eppo Vroom, tel. 
0598-628142. 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 dit kerkblad staat een uitnodiging voor de Paasmiddag, die op dinsdag 20 maart gehouden wordt 
in de Franse School. Komt u ook? 
U kunt, als u dat graag wilt gehaald en weer thuisgebracht worden. Uitgebreide informatie vindt u 
verderop in dit blad. 

 
 

 Op zondag 18 maart houden we weer de jaarlijkse bloemenzondag. Weet u mensen, die eens een 
bloemetje verdienen of die ziek zijn? U kunt namen doorgeven aan Hans en Annemarie Postma, 
Klaprooslaan 12. Tel. 624910. 
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Meditatie 
 
“Ik loof U die mijn schepper zijt” 
 
De komende weken bevinden we ons in de lijdensweken. 
We gedenken het lijden en sterven van onze Heer. 
We kunnen dat op diverse manieren doen. 
We kunnen vasten:  
Veertig dagen niet roken en drinken (kom je metéén van je “verslaving” af. 
We kunnen wat minder “luxueus” eten: (en b.v.het geld wat overblijft bestemmen voor een 
goed doel).  
We kunnen via bepaalde Bijbelteksten ons inleven in de lijdensgeschiedenis. (frist met één de 
Bijbel kennis wat op!). 
Hoe dan ook: Ik denk dat elk van ons toeleeft naar het hoogtepunt van ons Christelijk leven: De 
opstanding van onze Heer, Jezus Christus! 
Eén van de Bijbelteksten die ik hier wil noemen is Psalm 139. Een Psalm die ik graag zing en 
waar ik graag uit mag citeren en mediteren. Een paar gelukkige ouders lieten het achtste, 
zevende en negende vers van deze berijmde Psalm afdrukken op het geboortekaartje van één 
van hun kinderen. 
Ze wisten wel, dat hun kind er zonder hun liefde niet kon zijn, maar ze wisten tevens, dat de 
diepste grond van bestaan alles te maken had met de zorg en de liefde van de Schepper: 
“ ik loof U die mijn Schepper zijt”. 
Het zijn misschien ook woorden en verzen om te zingen op je verjaardag. 
Je bent dan immers blij, omdat je er zijn mag als een kind van God. 
De dichter van deze Psalm voert een tweegesprek met God. Maar eigenlijk is het één lang 
gebed. In de Psalm is een mens aan het woord, die zich verwondert over de intense 
bemoeienis van God met hem. 
Dat begon al voor zijn geboorte en zet zich zijn hele leven voort. 
Waar hij ook gaat en wat hem ook overkomt.  
Voor God is zijn, en ook ons, leven een open boek. 
Het Oudgriekse aforisme “Ken u zelf”, was volgens een reisverslag van de Griekse schrijver 
Pausanias een inscriptie in de pronaos van de Tempel van Apollo in Delphi. 
En de filosoof Socrates heeft deze gevleugelde woorden ook gesproken. 
Maar de diepste wijsheid van de dichter uit Israël is, dat je een door God gekende mag zijn:                                                             
“dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij…” 
Hij is er altijd!. Je kunt God nooit ergens ontlopen. 
Nu kan dat onvrij aanvoelen en sommige mensen voelen dat ook zo. 
Maar het mag ook de allermooiste vrijheid zijn waarin je gezet wordt. 
Ik mag vrij en opgelucht ademhalen. 
Wat er ook gebeurt: “ik vind U altijd aan mijn zijde”. 
Aan een rabbi werd eens gevraagd of hij nog een boodschap had voor zijn zoon, die ver van 
hem was. 
De rabbi zei; laat hij, wanneer hij het moeilijk heeft, Psalm 139 lezen! 
 
Een Psalm voor een moeilijke dag.  
Een Psalm voor een blijde dag. 
Een Psalm voor de Lijdensweken. 
Een Psalm voor vandaag 
 
HP  
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Agenda voor de maand  februari 
 
 
  5 maart 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School   
 
  8 maart 20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
 
12 maart 19.45 uur, Verg. Coll. van Kerkrentmeesters, Franse School 
    
13 maart 19.30 uur, Vergadering Moderamen kerkenraad, Franse School 
 
14 maart 20.00 uur, Sectievergadering Wijk 1, bij mw. Zuidema, Burg. de Sitterstraat 4 
 
19 maart 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 
  19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School 
 
20 maart 20.00 uur, Gemeenteavond, Franse School 
 
21 maart 14.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: dhr. Fré Schreiber over ‘Paasgebruiken in Groningen’  
    
26 maart 20.00 uur, I.K.E. vergadering, Franse School 
 
27 febr. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Ds. J. van der Wal komt deze middag verzorgen 
 
 
   
     
 
 
   
 

     
 
    
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=r%2b8Z1jIg&id=2566AC873BBB72BED48B3A44696D9A0684228ADB&thid=OIP.r-8Z1jIgswB3Yd8eDLsA9AEsDv&q=illustraties+vergaderingen&simid=608044165614800224&selectedIndex=11
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Rondom de diensten 
 
Zondag 4 maart: Derde zondag van de 40-dagentijd / Oculi  

           9.30 uur: ds. G.J. Gardenier 
   We vieren de Maaltijd van de Heer 
   
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 586 
 
   collecten: - Diaconie (Voorjaarszendingsweek) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
   wordt uitgenodigd.  
 
 
 15.30 uur,  Viering van het Heilig Avondmaal in De Paasweide 
   ds. B.B. Wolters 

 
    
Toelichting bij de collecten:  Sterke vrouwen opleiden op Papoea 

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard 
nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn 
tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in 
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde 
voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale 
gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan 
hun dochters.  
Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea. Van harte 
aanbevolen! 
 

 
Zondag 11 maart: Vierde zondag van de 40-dagentijd / Laetare 

 9.30 uur, ds. M.H. Langenburg, Middelstum 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  586 
 
   collecten: - Diaconie (Binnenlands diaconaat) 
     - Kerk   
  
    kleur: paars 

 
 
Toelichting bij de collecten:   40 Dagentijd collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)
  Kerken Almere runnen een sociale supermarkt 
In begeleidingstrajecten van klanten wordt samengewerkt met allerlei professionele instanties. Ook 
trekken voedselbanken en sociale supermarkten gezamenlijk op bij het vragen van aandacht voor de 
oorzaken van armoede, en het wegnemen hiervan. Schuldenproblematiek is daarin een belangrijke 
factor. Veel plaatselijke kerken zijn betrokken bij voedselbanken en vergelijkbare voorzieningen. Kerk 
in Actie hecht er belang aan ook op dit terrein innovatieve activiteiten van protestantse gemeenten te 
stimuleren die bijdragen aan duurzame armoedebestrijding. Diaconale betrokkenheid van kerken in de 
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vorm van ondersteuning met vrijwilligers, beschikbaar stellen van ruimte, bieden van financiën, 
ondersteuning van lobby richting de overheid en communicatie naar het brede publiek is van het 
grootste belang. 
 
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. 
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met 
praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar 
een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. 
Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund 
met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale 
supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. 
De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen 
alles onderbrengen in één pand.  
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in 
Nederland. Van harte aanbevolen! 

 
Woensdag 14 maart, Biddag  
       Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
       ds. B.B. Wolters 
   
       collecten: - Voedselbank  
               - Kerk 
 

 
Toelichting bij de collecten:   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. 
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 18 maart: Vijfde zondag van de 40-dagentijd / Judica  

   9.30 uur, ds. J. Bos, Rolde 
 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied lied 586 

 
   collecten: - Diaconie 

  - Kerk 
 
   kleur:  paars 

 
Toelichting bij de collecten:   40 Dagentijd collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat))  

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school 
gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de 
textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze 
kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in 
fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de 
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kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. 
SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om 
kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, 
waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. 
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in 
Nederland. Van harte aanbevolen! 

 
 
Zondag 25 maart: Zesde zondag van de 40-dagentijd / Palmzondag  

   9.30 uur, ds. A. ten Hove, Roodeschool 
De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en zingt het tweede deel van 

 het oratorium ‘Als de Graankorrel sterft …..’ 
 
Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 586 

 
   collecten: - Diaconie   

  - Kerk 
 
   kleur:  paars 

 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie – Palmzondag (40dagentijd – Noord-Oeganda)
 Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, 
het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken 
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele 
gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen 
worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ 
Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen 
rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan 
met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt 
om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.  Met deze collecte steunt u het 
werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda. Van harte aanbevolen! 

 

Diensten in de Stille Week: 
 
Maandag 26 maart  19.15 uur Avondgebed   
      mw. J. Baron organist: Henk Samplonius 
        collecte: Diaconie / Kerk kleur: paars 
 
Dinsdag 27 maart  19.15 uur Avondgebed   
      ds. J. Dijk  organist: Jan Beukema 
        collecte: Diaconie / Kerk kleur: paars 
 
Woensdag 28 maart 19.15 uur  Avondgebed   
      ds. G.J. Gardenier organist: Adolph Rots 
        collecte: Diaconie / Kerk kleur: paars 
 
Donderdag 29 maart Witte Donderdag 
    19.30 uur ds. J. Raatjes organist: Vincent Hensen 
      Viering van de Maaltijd van de Heer 

   De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en 
    zingt het derde deel van het oratorium  

   ‘Als de Graankorrel sterft …..’  
 

        collecten: - Diaconie 
  - Kerk 
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        kleur: wit 
 
Vrijdag 30 maart  Goede Vrijdag 
    19.30 uur mw. M. In der Maur  organist: Vincent Hensen 

   De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en 
    zingt het vierde deel van het oratorium  

   ‘Als de Graankorrel sterft …..’  
 
      collecte: Diaconie / Kerk 
 
      kleur: paars 
 
Zaterdag 31 maart   Stille Zaterdag 
    22.00 uur mw. M. In der Maur    organist: Vincent Hensen 

 De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en   
  zingt het vijfde deel van het oratorium  

 ‘Als de Graankorrel sterft …..’  
 
    kleur: paars / wit 

 
Toelichting bij de collecten:  Van 26 maart t/m 30 maart (stille week): Syrië, interactief project 
diaconie PG Appingedam  Meeleven, gebed en betrokkenheid 
Voor kinderen heeft de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk allerlei activiteiten, zoals 
psychologische ondersteuning, theater, tekenen en handwerken.  
“Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. 
“Ze kunnen niet leren omdat ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige begeleiding. 
Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden. De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij 
spelen praten de vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen thuis te maken met 
geweld. Het gezin als veilige haven is kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan 
hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen 
beschermen. Voor de mannen zijn er vaktrainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen 
onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze willen leren.” Uw inzet en 
financiële steun is van groot belang voor de kerken in Syrië. Zij kunnen daarmee honderden gezinnen 
in nood ondersteunen. Maar minstens zo waardevol is uw medeleven en gebed.  
De kerk in Syrië lijdt. Christenen in het Midden-Oosten, ook in Syrië, voelen zich geroepen om 
getuigend en diaconaal aanwezig te zijn in de regio waar de kerk 2000 jaar geleden ontstond. Maar nu 
zij dagelijks leven onder een onderdrukkend regime, moeten vrezen voor extremistische groeperingen 
en hun kinderen niet kunnen voeden of zelfs zien sterven, vragen zij zich vertwijfeld af of ook zij niet 
moeten vluchten. Kerk in Actie onderhoudt direct contact met Syrische kerken en laat voortdurend 
weten dat kerken en christenen in Nederland meeleven en meebidden. Meer dan ooit hebben 
christenen in Syrië ons gebed, onze bemoediging en onze steun nodig.  

 

Zondag 1 april,: Pasen 

 9.30 uur, ds. S.W. Bijl, Groningen 
De uitgebreide Cantorij werkt mee aan de dienst en    

 zingt het zesde deel van het oratorium  
‘Als de Graankorrel sterft …..’  

 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
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   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
   wordt uitgenodigd.  
 19.00 uur, Paasavondzang 
   M.m.v. Mannenkoor “Canta Libre” uit Ten Boer, begeleid door  
   Moniek Timmer 
   Organist: dhr. Wim Bos 
   Samenzang begint om 18.50 uur. 

 
 

Bij de diensten 
 
Op 4 maart hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Na de dienst is er natuurlijk 
koffiedrinken en daarna kunt u meedoen met een broodmaaltijd. Verderop in dit kerkblad staat de 
uitnodiging hiervoor. 
Op 14 maart is het Biddag; op deze dag is er een gezamenlijke dienst in de kerk van Tjamsweer. Ds. 
B.B. Wolters gaat voor in deze dienst. 
Op 25 maart is het Palmzondag. De (uitgebreide) Cantorij zingt dan het tweede deel van 
‘De Graankorrel’. 
In de Stille week die dan volgt, is er elke avond een dienst. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn 
het (korte) Avondgebeden, die we houden in het Stiltecentrum. 
Op Witte Donderdag  vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Ook deze avond 
(evenals op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen) wordt er een deel van ‘De Graankorrel’ 
gezonden. 
Op de avond van Eerste Paasdag is er een Paasavondzang, georganiseerd door de I.K.E. 
Deze keer wordt er aan meegewerkt door Mannenkoor “Canta Libre” uit  Ten Boer, begeleid door 
dirigente Moniek Timmer. 

 
 

Paasavondzang 
 
Paasavondzang in de Nicolaïkerk 
Op de avond van Eerste Paasdag 1 april zal er om 19.00 uur uitgaande van de IKE weer een 
Paasavondzang zijn. 
Er is weer veel samenzang van mooie bekende Paasliederen, begeleid op het orgel door  
dhr. Wim Bos. Verder is er medewerking van Mannenkoor “Canta Libre” uit  Ten Boer, begeleid door 
dirigente Moniek Timmer. 
 
Er zijn twee collecte’s: één voor het werk van de IKE en één voor de kerk. 
De samenzang begint om 18.50 uur. 
Iedereen is van harte welkom in dit zang uur. Samen zingen en luisteren naar koorzang en muziek, het 
beloofd weer een mooie avond te worden. 
 
De IKE werkgroep 

 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
  4 maart Esther Jansema 
 
11 maart Anita de Boer en Maaike   
 
18 maart Janet Ploegh    
 
25 maart Aardina Neumann 
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Rooster oppasdienst 
 
  4 maart Laura Postma en Kirsten Bosma 
  
11 maart Evalien Pentinga 
       
18 maart Lidy Postma en Myrthe Kuizenga 
 
25 maart Esther de Boer 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kindernevendienst  
 
Project veertigdagen tijd en Pasen 2018: 
 
“Ik zorg voor jou”: 
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen.  
God zorgt voor hem. Er zijn engelen in de woestijn; Mozes en Elia verschijnen op de berg; en met 
Pasen zal ook zijn Vader voor hem blijven zorgen. 
Vanuit de hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen 
ontdekken we deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. 
De lezingen en thema’s van deze periode zijn:  
18 febr: Marcus 1: 12-15,  25 febr.: Marcus 9: 2-10,  4 mrt: Joh 2: 13-22,  11 mrt: Joh 6: 4-15,  18 mrt: 
Joh 12: 20-33,  25 mrt: Marcus 11: 1-11,  Pasen: 1 apr: Joh 20: 1-18. 
 
Projectverbeelding: de illustraties van de verhalen op een poster. 

 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
De Kindernevendienstleiding 
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BLOEMENZONDAG 
 
Zondag  18 maart  is de jaarlijkse bloemenzondag. 
 
De bloemenzondag is van gemeenteleden voor gemeenteleden. 
Op deze zondag willen we een gebaar als gemeente naar andere 
gemeenteleden maken. 
Gemeenteleden die langdurig ziek zijn, gemeenteleden die 
mantelzorger zijn, gemeenteleden die het moeilijk hebben.  
Door middel van een bloemetje willen wij laten weten dat wij aan ze 
denken. 
 
Voor deze dienst hebben we uw / jouw hulp nodig. 
Zowel bij het bezorgen van de bloemen na de kerkdienst, als ook voor de adressen. 
Kent u/jij mensen waar een bloemetje op zijn plek zou zijn, geef het adres door aan de contactpersoon 
van uw wijk of aan de wijkdiaken. 
 
Wij willen u / jou ook vragen om op 18 maart een bosje bloemen mee te nemen naar de kerk.  
Aan deze bloemen wordt een kaartje bevestigd waarop een groet van de gemeente staat. Deze 
kaartjes zijn gemaakt door de kinderen van de kindernevendienst. 
 
Aan het einde van de dienst kunt u / jij een aantal adressen en bossen bloemen voor in de kerk ophalen, 
om deze te bezorgen bij de gemeenteleden. 
 
We hopen weer op veel bossen bloemen en veel hulp bij het bezorgen. 
 
 
Namens de diaconie en de jeugdraad,  
Hans en Annemarie Postma 
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Lied van de maand maart 
 
 
Lied 586

  
 
 
   
  2. Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
 zich aan anderen gegeven – 
 weergaloos is Hij alleen. 
 
 
  3. Die hem ooit op handen droegen 
 zijn dezelfden die hem sloegen 
 en die vroegen om zijn dood. 
 
 
  4. Maar nog is zijn hart bewogen 
 om hun blinde onvermogen – 
 stervende pleit hij hen vrij. 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Als de Graankorrel sterft …..’ 
 
Dit oratorium bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel is uitgevoerd op 18 februari. 
 
Op 25 maart, Palmzondag, is het volgende deel aan de beurt: 
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Dan volgen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen de volgende delen: 
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Opbrengst collecten 
 
21 jan. Diaconie        €  134,05 
  Kerk         €  106,83 
 
28 jan. Diaconie        €  190,55 
  Kerk         €  258,53 
  I.K.E.         €  113,16 
   
 4 febr. Diaconie        €  175,47 
  Kerk         €  149,60 
  Damsterheerd       €    43,20       
 
11 febr. Diaconie        €  239,96 
  Kerk         €  203,70 
 
18 febr. Diaconie        €  198,25 
  Kerk         €  186,20 
 
 
I.K.E. avond op 25 januari:    € 106,13 
 
Zingen naar de Zondag op 3 februari:  € 109,31 
Collecte bij de broodmaaltijd op  4 februari: €   91,00 
 
 
Alle gevers en geefsters:  
 
HARTELIJK DANK         
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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
11 maart 10.00 uur, past.w. dra. G.F. Huis  
 
25 maart 10.00 uur, mw. Tineke Sikkema 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  4 maart  11.00 uur,  ds. W. Spoelstra-Postmus 
 
11 maart  11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
 
18 maart  11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok  
 
25 maart  11.00 uur,  ds. L. Hellinga 

    
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   4  maart  Mw. ds. B.B. Wolters 
Avondmaal 

18 maart Dienst 
Baptistengemeente 

   

8 april Mw. ds. B.B. Wolters 
Avondmaal 

 8 april Ds. L. Hellinga 

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 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
   Kerkenraadsvergadering van 29 januari 2018 
 
De kerkenraad heeft deze notulen nog niet goed kunnen keuren. Maar omwille van de actualiteit 
worden ze nu reeds gepubliceerd. Er kunnen dus later correcties op de notulen noodzakelijk zijn. 
 
Verslag van de vergadering van maandag 29 januari 2018 
 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, de 
eerste vergadering van 2018. Ze leest Handelingen 5 : 12 -16 uit de Bijbel in Gewone Taal. Na een 
korte meditatie over "De Kerk door"!  gaat ze voor in gebed. Ze wenst ons nog “Veul hail en zegen in 
2018” 
Ook de afgelopen periode vonden er natuurlijk weer positieve gebeurtenissen plaats in onze gemeente: 
de kerstnachtdienst – pubquiz, met dank aan de jeugdwerkers – de doop van Jens Sienot. 
Het gespreksonderwerp gaat deze keer over Consideraties deel 3: “De Predikant”. Ds. B.B. Wolters 
leidt ons door deze moeilijke materie.  
Ds. Wolters geeft eerst een kort overzicht van wat we in vorige vergaderingen besproken hebben. Onze 
huidige classis wordt een “ring” in de nieuwe (erg) grote classis. De onderlinge contacten blijven 
daardoor wel bestaan. Deze keer gaat het over deel 3 – en waarschijnlijk het laatste deel - de predikant. 
20 jaar predikant zijn in een gemeente is niet goed. Er wordt daarom gestreefd naar meer mobiliteit, dus 
een snellere doorstroming van predikanten. Kleinere gemeenten beroepen vaak een predikant voor 
50/60%. Het is de bedoeling dat, volgens de nieuwe kerkorde, de betreffende gemeenten wordt 
aanbevolen samenwerking  te gaan onderzoeken bij naburige gemeenten, waar eenzelfde situatie 
aanwezig is. Mogelijk kunnen dan twee gemeenten samen een predikant voor 100% beroepen. Met het 
woord “aanbevelen” wordt overigens wel iets meer bedoeld. Het is niet een vrijblijvend advies. De 
classis zal erop toe gaan zien dat er echt serieus naar gekeken wordt om samenwerking te bevorderen. 
Ook de financiële situatie van de gemeenten speelt daarbij een rol. Er zal wel gekeken worden of de 
gemeenten wel bij elkaar passen. Een orthodoxe en een meer vrijzinnige gemeente zullen niet 
gemakkelijk één predikant beroepen. Er zal zeker aangedrongen worden op meer samenwerking 
tussen gemeenten. In onze gemeente wordt al samengewerkt met de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer en de Protestantse Gemeente van Garrelsweer op bepaalde terreinen. Voorschrift wordt 
ook, dat in het Beleidsplan van de gemeenten een paragraaf wordt opgenomen waarin wordt vermeld, 
de mogelijkheid tot samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. Daarmee wordt geprobeerd de 
vitaliteit van de gemeente te behouden, maar ook dat er voor de predikanten formatieplaatsen van 
voldoende omvang blijven bestaan. Ds. Wolters stipt nog vele andere zaken aan die in de Kerkorde 
worden voorgesteld en veranderingen te weeg brengen, wijzigingsvoorstellen en aanbevelingen. In de 
vergadering wordt vooral aandacht besteed aan punt 5 van de Kernpunten. Hierin staat: In de regeling 
op ontheffing op eigen verzoek wordt een mogelijkheid toegevoegd dat een predikant na tenminste 
twaalf jaar kan worden losgemaakt van de gemeente op gezamenlijk verzoek van kerkenraad en 
predikant. De predikant zou dan wachtgeld kunnen krijgen. Dit roept bij de vergadering toch veel 
vraagtekens op. Dit alles zal veel kunnen gaan kosten voor zowel de betreffende gemeente, als ook 
voor de Centrale Kas. In de vele gemeenten zijn er nu al genoeg financiële zorgen.  
Er is dan ook een principieel bezwaar tegen dit voorstel. De vergadering wil overwegen om over dit punt 
nader te considereren. Verder heeft de vergadering, na ervaringen van considereren Deel I en II van de 
Kerkorde,  grote twijfels of er wel naar de gemeenten geluisterd wordt.  
Pw. Hanneke Doekes heeft zich per 9 januari ziek gemeld. Gelukkig gaat het alweer iets beter.  - Wijk 
10, Paasweide en Bolwerk zullen voortaan helemaal onder de pastorale zorg van Jenny Baron vallen. 
Dit is voor een betere verdeling van de ouderenzorg. Door omstandigheden hebben twee jonge leden 
van de Beroepingscommissie moeten bedanken. Het moderamen vraagt de kerkenraad bij voorbaat 
toestemming om twee nieuwe leden te benoemen als dat nodig is en als ze op korte termijn nog te 
vinden zijn. De kerkenraad stemt daar volmondig mee in.   
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Marianne Kuizenga heeft een digitaal overzicht gemaakt van allen die zondags meewerken aan de 
kerkdienst, predikant, koster, organist ouderling van dienst enz. een zeer goed, duidelijk overzicht. 
Mogelijk is het nog uit te breiden met meer gegevens.  
De kerkrentmeesters hebben een notitie gemaakt over de vergoeding van het gebruik van de 
Nicolaïkerk en Franse School bij “trouwdiensten”, “diensten van rouwdragen” en “gedenken- en 
zegenvieringen”. Deze regeling vervangt de wat summiere regeling van 16 april 2012. Er volgt enige 
discussie over de voorstellen, maar de vergadering kan zich uiteindelijk wel vinden in de voorstellen 
van de kerkrentmeesters. De regeling zal ingaan op 1 april 2018. Een nadere toelichting van de 
kerkrentmeesters zal in dit Kerkblad gepubliceerd worden. Ook de website van de kerk zal op dit punt 
aangepast worden. 
Vanuit de geledingen komen nog de volgende punten ter sprake: 
Er zijn ook dit jaar weer enkele nieuwe ouderlingen en diakenen nodig. Weet u namen van kandidaten: 
meld het dan s.v.p. bij de scriba !! 
Jeugd:  De pub quiz: zeer goed verlopen. Voor herhaling vatbaar. – José Spijk gaat meedraaien bij de 
jeugd. – bij de groep 15+ reilt en zeilt het toch wel wat moeizaam. De groep valt wat uit elkaar. De groep 
12+ is gelukkig vrij groot. 
IKE: Gewezen wordt naar de bijeenkomst “zingen naar de zondag” op zaterdag 3 februari om 19.00 uur 
in de Hervormde kerk van Tjamsweer. De meditatie wordt verzorgd door Ds. Wolters. Medewerking 
wordt verleend door het Mannenensemble NicHe uit Leek. Het thema van de dienst is: “Mijn enige 
troost” 
Diaconie: De voedselbankactie in december is uitstekend verlopen. 
Pastoraat: Bij het bidden van het Onze Vader in de kerk sluit de koster het geluid van de microfoon van 
de voorganger af. Dit omdat de voorganger anders boven alles uitkomt. Maar het vervelende is dat dan 
ook de mensen van “kerkdienst gemist” niets meer horen. Misschien is hier iets – technisch – aan te 
doen? - Na het consistoriegebed gaan de gesprekken weer over alledaagse dingen. Afgesproken wordt 
dat na dit gebed ieder stil wacht tot het tijd is om de kerk in te lopen. - Er worden afspraken gemaakt 
over de gang van zaken rondom de diensten in de stille week. Op 2 maart zullen alle 
geloofsgemeenschappen in Appingedam om 19.30 uur worden uitgenodigd in de Nic. Kerk/Franse 
school. Ds. Wolters heeft die avond de leiding. Uitwisseling van gedachten en elkaar ontmoeten staat 
centraal  Vorming en Toerusting:  Binnenkort wordt weer begonnen met het boekje voor het nieuwe 
seizoen. Als er onderwerpen zijn die geschikt zijn voor deze avonden dan deze graag doorgeven aan 
Erik Ritzema of aan Ds. Wolters.  
Kerkrentmeesters:  De kerk gaat naar de rechter i.v.m. een geschil met de gemeente Appingedam over 
de rioolrechten. Omdat hier, overeenkomstig Artikel 11.2.9 van de Kerkorde, toestemming voor nodig is 
van de kerkenraad wordt dit officieel gevraagd: de vergadering van de kerkenraad gaat hier unaniem 
mee akkoord. 
Het podium is uit de kerk verwijderd. Het afbreken en weer opbouwen hiervan vraagt veel mankracht en 
is zwaar werk. Alleen als het nodig is wordt het podium weer opgebouwd.  
-De elektrische leidingen van de kerk zijn van 1954. Vernieuwing is waarschijnlijk na zo lange tijd 
noodzakelijk. Als dat gebeurt wordt ook direct het verlichtingsplan in de kerk bekeken. –het 
Archeologisch Informatie Punt verdwijnt uit de kerk en gaat naar het museum in Appingedam. Deze 
ruimte – de Jozefkapel – zal dan gebruikt worden voor opslag, overigens wordt deze ruimte netjes 
gehouden. De witte opslagruimte rechtsachter in de kerk verdwijnt dan. – Er wordt gewerkt aan een iets 
andere inrichting van de kerk. Met de Rijksdienst voor Monumentenzorg wordt hierover gesproken - De 
kerk krijgt aparte sloten. Nu zijn de sloten van kerk en Franse school gelijk, dat wordt dus veranderd. – 
Voor alle rouwdiensten wordt Pw E. Vroom, indien nodig, per keer ingehuurd, mits de familie andere 
keuze maakt. Dat kan dan financieel gevolgen hebben voor de familie – In de loop van het jaar 
verschijnt er een nieuw Jaarboekje van de kerk. Verschijning staat gepland ná de bevestiging van 
nieuwe ambtsdragers, zodat het Jaarboekje, voorlopig althans, up-to-date is. Voor het Jaarboekje 
wordt ook nagedacht hoe we moeten werken met de privé emailadressen van de mensen. Publicatie 
hiervan is in strijd met de wet op de privacy, die zal worden aangescherpt per 25 mei 2018. Hier wordt 
stevig over nagedacht hoe dit op te lossen.   
De voorzitter sluit de vergadering met “Het gebed voor het nieuwe jaar" van Mariunus van den Berg 
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                        R. van der Ploeg, scriba 
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GEMEENTEVERGADERING 
 
VERSLAG 
van de Gemeentevergadering van maandag 20 maart 2017, gehouden in de Franse School om 20.00 
uur 
 

 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. “Wat 
geweldig dat u met zovelen naar deze gemeentevergadering bent gekomen”, aldus de voorzitter. Een 
speciaal welkom is er voor onze spreker van vanavond de heer Henk Helmantel, kunstschilder uit 
Westeremden. Ze leidt onze gastspreker in met iets over hem te vertellen. Geboren in 1945 in 
Westeremden en daar nog steeds woonachtig. Begonnen als kunstschilder in 1967. Hij heeft respect 
voor eenvoudige, kleine dingen en in zijn werk is Gods Schepping erg belangrijk. In het jaar 2000 is hij 
uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar. 
Ds. Lafeber opent de vergadering met lezen van Zacharias 6 : 1 – 8. Hij houdt over dit Bijbelgedeelte 
een korte meditatie en gaat voor in gebed. 
Na een korte pauze krijgt de heer Helmantel het woord.  
“Broeders en zusters”, zo begint de heer Helmantel, “maar dat is jammer genoeg uit de tijd”, constateert 
hij. Hij vertelt dat hij wat heeft met Appingedam. Komt hier regelmatig in de kerk, heeft er al enkele 
malen geëxposeerd en er hangt nog werk van hem in de kerk. Ben ik een schilder van christelijke 
schilderijen, vraagt hij zich af. Nee, natuurlijk niet, christelijke schilderijen bestaan niet. Maar de 
schilderijen mogen wel getuigen van de christelijke achtergrond van de schilder, respect voor de 
natuur, voor dieren, voor prachtige landschappen. Helmantel vertelt dat hij al heel jong wist dat hij 
kunstschilder wilde worden, al op z’n 9e of 10e jaar. In 1956, toen het 350 jaar geleden was dat 
Rembrandt geboren werd, knipte hij alles uit kranten en omroepgids wat over Rembrandt geschreven 
stond. En vele jaren later mocht hij veertien dagen werken in het atelier van de grote schilder! Een 
geweldige beleving, en kon hij een potje schilderen die Rembrandt waarschijnlijk gebruikt had, maar die 
hij, toen het ding kapotging, als afval in de beerput had gegooid en dat later weer werd opgegraven. 
Helmantel maakt impressionistische en realistische schilderijen. Hij studeerde aan de Academie 
Minerva in Groningen. Portretten schilderen is niet zijn sterkste punt, vertelt hij, maar hij toont ons een 
tekening die hij maakte als negen/tienjarig jongetje, een zelfportret getekend met potlood. Heel mooi 
werk voor een manneke van tien! Later maakte hij om de zoveel jaar een zelfportret en dat zijn voor 
ons, als niet schilders, erg goede schilderijen. Helmantel vertelt nog over zijn woning, de Weem, in 
Westeremden.  Velen hebben dit weleens gezien, een prachtig huis. Hij vertelt verder dat hij wat heeft 
met de kerk van Bozum, Boazum in het Fries. De kerkvoogd van deze kerk is de man die bekend werd 
door drie woordjes: “It giet oan” - het gaat door, waarmee Henk Kroes de Elfstedentocht van 1997 
aankondigde. Helmantel schildert veel – middeleeuwse – kerkinterieurs, dat doet hem iets, kerken waar 
al eeuwenlang Gods Woord verkondigd wordt, wordt gebeden, een plaats is van samenkomst. Verder 
schildert hij landschappen, en schelpen, de mooiste vormen van de schepping. Prachtig en aandoenlijk 
is ook het schilderijtje van de eerste slofjes van de oudste zoon, Arjan. Vele bezoekers aan de Weem 
worden dan ook getroffen door dit klein schilderijtje. Soms zijn de schilderijen zo levensecht dat je denkt 
een kastje te zien waaruit je de dingen die erop geschilderd staan uit kunt pakken. Dit heet trompe l’oeil. 
(Frans voor “bedrieg het oog”). Helmantel gebruikt veel dingen voor zijn schilderijen, oude glazen 
flesjes, tinnen potjes, maar ook een wel een kartonnen doos. Groenten, fruit, zijn ook geliefd bij hem om 
te schilderen – hij is niet voor niets de zoon van een kweker! Maar ook kastanjes zijn een geliefd 
schilderonderwerp. Maar vooral zijn kerkinterieurs zijn toch bekend. In navolging van z’n grote 
voorbeeld op dit punt, Pieter Saenredam (1557 – 1655). Zo schilderde hij in Frankrijk in een oud 
klooster en de gidsen leidden intussen de bezoekers rond en zongen gregoriaanse gezangen, prachtig! 
Of in Praag in een klooster, waar een gang gewoon vróeg om geschilderd te worden, zo mooi. Maar 
juist die gang zat achter een hek en de gidsen waren onverbiddelijk: Nee, dat kan niet. Maar ze waren 
wel zo vriendelijk om even mee te gaan naar De Burcht (o.a. regeringscentrum in Praag) en een hoge 
ambtenaar gaf toestemming om deze ruimte te schilderen. Maar Helmantel schilderde ook een muisje, 
dat zomaar doodlag in zijn atelier op een zondagmorgen, of een dood egeltje waar zijn kinderen mee 
aan kwamen zetten, of een puttertje, een prachtig vogeltje dat zich dood had gevlogen tegen de muur. 
Aan het eind toont hij een opengeslagen Bijbel. En uit dit schilderij blijkt dat licht een grote rol speelt in 
zijn schilderijen. “Jezus, Het licht van de wereld”. 
De voorzitter bedankt de heer Helmantel voor zijn geweldig mooie presentatie en overhandigt hem een 
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VVV-bon als dank. Van de aanwezigen krijgt hij een zeer verdiend applaus.  
De voorzitter vertelt nog waar op dit moment de kerkenraad mee bezig is: er komen veel veranderingen 
in de kerkorde. De kerkenraad bespreekt deze wijzigingen in de vergaderingen. Verder gaat het over 
“Waar een Woord is, is een weg”, waar gaan we met de kerk naar toe in 2025. 
De voorzitter vraagt of er nog iets voor de Rondvraag is.  Daarvan wordt geen gebruik gemaakt. 
We besluiten de vergadering met het zingen van “Ga dan op weg” uit: Gezangen Voor Liturgie. De tekst 
is van Jacqueline Roelofs. 
Aan het eind van de vergadering kwam het er niet van, maar toch willen we nog dankzeggen aan 
Arnoud Patberg, die alles technisch begeleidde 
Jaap Weima die ons begeleidde op het orgel 
En velen die hielpen in de bediening.  
 
Mevr. A. L. Perdok-Kamp, voorzitter    R. van der Ploeg, scriba 
 
VERSLAG VAN DE EXTRA GEMEENTEAVOND OP 16 OKTOBER 2017. 
 
Gehouden in de Franse School om 20.00 uur. 
De voorzitter van de kerkenraad, mevr. A.Perdok, heet iedereen van harte welkom.  Ze stelt de heer 
E.Vroom voor, als pastoraal werker van onze gemeente gedurende de vacante periode. 
Onze consulent, ds. B.B.Wolters van Tjamsweer, opent de avond met het lezen van een gedeelte uit 1 
Samuël : de roeping van Samuël.  Ook wij zijn op zoek naar iemand die zich geroepen weet door God 
om in onze gemeente te komen werken. 
Hierna legt de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer R. Hadders, uit hoe de procedure werkt 
voor het beroepen van een predikant. Als de profielschets óók door de gemeente goedgekeurd wordt, 
kan de beroepingscommissie van start gaan.  Er zal een lijst bij de landelijke PKN opgevraagd worden 
van predikanten die mogelijk in aanmerking komen voor onze gemeente. Daarnaast zal er een 
advertentie geplaatst worden. Ook gemeenteleden kunnen namen van predikanten doorgeven, graag 
met een motivatie. 
Vanuit de gemeente komen er nog enkele vragen over de profielschets: 

- In het model van de profielschets worden vele criteria genoemd; welke zijn de belangrijkste? 
Het is lastig om er nummertjes van belangrijkheid voor te zetten, maar de kleurligging is wel 
belangrijk  - de manier van geloven moet wel passen bij onze gemeente. Verder is 
samenwerken en teamwerk ook belangrijk. 

- Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat de predikant ook afgestemd is op de jongere 
generatie en niet alleen voor de leden boven de 45 jaar. 

- In het kopje “Algemeen” van het model staat bij modaliteit: modern midden. Wat wordt daar 
onder verstaan? Er wordt mee bedoeld: niet zwaar orthodox / vrijzinnig. Het moet wel bij onze 
gemeente passen.  

- Er wordt opgemerkt dat we al heel veel samendoen als gemeente. Wat dat betreft kunnen we 
onszelf nog wel wat beter verkopen in de profielschets, wordt er opgemerkt. De 
beroepingscommissie zal er nog iets in aanpassen. 

- We zijn ook een krimpgemeente en zitten in een aardbevingsgebied, wordt er gezegd. Moet dat 
er niet in? Daar hebben we het in de kerkenraad ook over gehad en we zijn toen tot de conclusie 
gekomen, dat we dat er niet in zetten. Iedereen in Nederland kent deze gegevens. Uiteraard zal 
hierover in een sollicitatiegesprek wel gesproken worden 

- Nog een kleine wijziging bij de gegevens van de IKE.: er staat vermeld dat de cantatediensten 
er ook onder vallen, maar dat hoort niet bij de I.E  Dit zal geschrapt worden. 

- Bij de verwachtingen van een predikant, op blz. 8 , wordt gemist dat een predikant de actualiteit 
in de wereld verbindt met de Bijbelse boodschap in zijn preek. De beroepingscommissie zal er 
nog iets aan toevoegen op blz. 8. 

Hierna volgt de pauze, waarin de gemeenteleden nog even kunnen bijpraten met elkaar.                                                
Na de pauze vraagt de voorzitter van de kerkenraad of iedereen ermee akkoord gaat, dat de 
beroepingscommissie met deze profielschets (na nog enkele wijzigingen) aan de slag gaat. Er wordt 
met applaus ingestemd.  
De voorzitter sluit deze bijeenkomst met een gebed in het kader van het Luther jaar.  
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 PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
 GEMEENTEVERGADERING 
 
 
 
Gemeente, 

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

GEMEENTEVERGADERING 
 
op dinsdag 20 maart 2017 in de Franse School. 
We beginnen de avond om 20.00 uur natuurlijk met koffie / thee, met ongetwijfeld iets lekkers erbij. 
 
-Mededelingen 
 
-Voortgang beroepingswerk  
 
-Verslagen van de Gemeentevergaderingen van 20 maart 2017 en 16 oktober 2017 
 
-De heer Siebolt Oudman vertelt over het Bijbelgenootschap en hij houdt met ons een Bijbelquiz 
 
Het belooft een prachtige avond te worden. 
Mogen wij u en jou van harte uitnodigen deze avond mee te maken? 
 
Namens de Kerkenraad, 
Mw. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R van der Ploeg, scriba 

 
 
 
 

Vorming en Toerusting 
 
Op maandag 12 maart 2018 om 19.30 uur zal ds Tjalling Huisman van de gemeente Maarland een 
inleiding geven 
over “vergeving tussen mensen”.  
Het zal een interactieve samenkomst zijn. Zie ook het groene  boekje. 
Als het woord vergeving in het nieuwe testament wordt gebruikt betekent het “losmaken” 
Hoe moeilijk is dat “vergeven en losmaken”. 
Hoe vertalen we dat in levensaanwijzingen voor ons leven vandaag?. 
 
Plaats: Franse School 
Datum: 12 maart 2018 te 19.30 uur 
 
Opgave voor 1 maart bij Erik Ritzema, telefoon 622092 of hbritzema@hetnet.nl  
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Uit het Pastoraat 
 
Uitnodiging wijkmiddag Wijk 2 en 3 
 
Graag nodigen wij U/Jou uit voor een gezellige wijkmiddag op zaterdag  10 maart  a.s. van 16.30 uur 
tot plusminus 19.00 uur in de Franse School. 
We beginnen met een lekkere kop koffie of thee en we eindigen met een gezamenlijke  maaltijd met 
soep en broodjes. 
En daartussenin gaan we zoals we gewend zijn  met z’n allen op reis. En waar gaan we dan heen zullen 
jullie je afvragen. 
Geert Middelkamp neemt ons mee naar Malawi en vertelt ons over World Servants, over het 
schoolgebouw dat ze daar hebben gebouwd, over de mensen van Kandezu enz.  Natuurlijk aan de 
hand van mooie beelden. 
We gaan het liefst weer met zo veel mogelijk  reizigers op stap 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 5 maart) bij de contactpersoon van Uw/jouw wijk (graag het aantal personen doorgeven)  
Zie voor telefoonnummer 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    
 
==================================================================== 
Aan alle bewoners van De Paasweide en de Bolwerkstate. 
 
U bent van harte welkom  voor het bijwonen van een Wijkmiddag op dinsdag 17 april in de 
recreatiezaal  van de Paasweide. 
We beginnen om 15.00 uur met koffie / thee en sluiten af om ±  17.00 uur. 
 
Deze middag hebben wij de Groningse schrijfster  Mw. Annie van Dijken uitgenodigd.  Zij heeft samen 
met haar man een tijdje op De Paasweide gewoond.  Zij vindt het fijn om mee te werken  en  gaat ons 
voorlezen / vertellen uit haar eigen werk.   
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) 
 

 

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. 
Op 4 februari heeft dhr. Gertjan Bouwhuis zijn Persoonlijk Lied aan ons laten horen 
Hij heeft gevraagd het lied dat hij heeft gezongen, nog eens af te drukken in het kerkblad. Hieronder 
volgt het: 
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The Ash Grove 
Down yonder green valley, where streamlets meander 
When twilight is fading, I pensively rove. 
Or at the bright noontide in solitude wander 
Amid the dark shades of the lonely Ash grove 
’t Was there, while the blackbird was cheerfully singing, 
I First met that dear one, the joy of my heart!  
Around us for gladness the bleubells were ringing- 
Ah, then little thougt I hw soon we should part 
 
Still glows the bright sunshine o’r valley and mountain, 
still warbles the blachbird its note from the tree: 
Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain, 
but what are the beauties of nature to me? 
With sorrow, deep sorrow my bossom is laden, 
All day I go mourning in search of my love! 
Ye echoes! Oh tell me, where is the sweet maiden? 
……”.She sleeps neath the green turf, down by the Ash grove. 
 
In de maand maart, op 18 maart, zullen we het persoonlijk lied van mw. Eelje Pijper horen. 
 
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)  
of bij Anita Ritzema.   
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.                             
 
 
 

Paasgroetenactie 2018 
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet 
aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst  van 
Amnesty International.  En dit jaar hebben een aantal  vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire 
inrichting in Ter Peel,  zich verdiept in het thema van het 40 dagenproject van Kerk in 
Actie  "Onvoorwaardelijke Liefde", samen met ds. Anne van der Voorst.  Daarna verwerkten zij dit 
samen in een werkstuk,  waarin u een hart,  maar ook een kruis kunt ontdekken. Als moeder wil je maar 
één ding voor je kind:  een veilige plek om op te groeien en te spelen,  hoop op een goede 
toekomst.  En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.  Overal ter wereld zijn moeders die zich 
onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van anderen. 
 
Ook wij doen weer mee aan de Paasgroetenactie.  Op zondag 4 maart a.s.  
kunt u vóór en na de dienst,  kaarten kopen en ondertekenen. 
Het zijn ook dit jaar weer dubbele kaarten, die we versturen t.w. één is voor de gevangene zelf en één 
die hij/zij  zelf kan versturen aan familie of vrienden.  Ze gaan naar gevangenen in Ned. 
gevangenissen.  De kaarten kosten  € 2.00 per stuk en zijn al voorzien van postzegels. 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks 
op staat.  Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt,  vanwege de privacy,  toch mag u er van 
overtuigd zijn,  dat het feit,  dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. 
Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
 
 
Ook mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd,  voelen zich altijd weer 
gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem,  en het is moeilijk werk als je 
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voortdurend bedreigd wordt.  Het doet je goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem 
steken. 
 
Wilt u meer weten over de actie,  kijk  dan op:  
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie 2018 We hopen dat velen van u de Paasgroeten zullen 
versturen!! 
 

Namens de Diaconie,      
de Missionaire  Werkgroep. 

 
 

Vanuit de werkgroep Armenië Appingedam/ Tjamsweer 
 
Als werkgroep zijn wij weer bij elkaar gekomen om voor dit jaar een tweetal acties te organiseren. Op 
heel korte termijn wordt dit een paaseitjesactie en in december weer een oliebollenactie. Als project 
hebben we dit jaar het bijenteelt project gekozen. (zie daarvoor de aparte info in het kerkblad: “ Blij met 
Bijen “) 
 
Wat betreft de paaseitjes actie: Graag willen we dat met de gehele gemeente, jong en oud, doen.  Het 
gaat als volgt: We hebben voor u, als u mee wilt doen, een intekenlijst klaar liggen. Op de achterkant 
vindt u informatie over het project “Blij met Bijen” waaraan we graag mee willen doen en waarvoor we 
dus paaseitjes willen gaan verkopen. Aan de voorkant kunnen uw familie, buren, vrienden, collega’s of 
wie u ook maar benadert hun naam, adres, telefoonnummer en het aantal zakjes wat men wil bestellen 
vermelden.  
De ingevulde lijsten kunt u in een speciaal daarvoor bestemd “postbakje” deponeren achter in de kerk.  
 
Svetlana en Anja zullen  tijdens het koffie drinken op 4 maart bij u langs komen en vragen of u mee wilt 
doen met een lijst of misschien voor uzelf paaseitjes wilt bestellen. Blijft u geen koffie drinken dan kunt 
u bij de uitgang een lijst meenemen. 
Alle eitjes kunnen  zaterdag 24 maart tussen 14.00 en 16.00 uur  opgehaald en betaald worden in de 
Franse School. Zo kunt u ze op uw beurt weer afleveren bij de mensen die ze bij u besteld hebben.  
Lukt het u, door omstandigheden, niet om ze te halen dan kunnen ze bezorgd worden. Geeft u dat 
gerust aan. We hopen dat u ons met dit project, net als andere jaren, weer zult willen helpen en dat we 
daardoor in het arme Armenië mensen kunnen laten ervaren dat er aan hen gedacht wordt. We hopen 
dat de toekomst er voor hen daardoor weer wat rooskleuriger uit zal mogen zien.  

 
 
 
 
Dank zij uw steun aan onze vorige actie "Open de deur naar een betere toekomst" kunnen we u 
laten weten dat in 2016 aan het begin van het schooljaar in Armenie  2052 kinderen uit 47 steden en 
dorpen een rugzak vol met schoolspullen en nieuwe schoenen hebben gekregen. 
In Armenie laat "Mensenkinderen" de  schoenen maken door een man, die jaren geleden  begon met 
het zelf maken van schoenen.  In zijn kleine werkplaats leidt hij elk jaar zo'n 5 tot 7 jongeren op. Ze leren 
nieuwe schoenen maken en oude schoenen herstellen. Zij hebben heel wat overuren moeten maken 
om al deze kinderen van nieuwe schoenen te voor zien.  Maar de klus is geklaard met een 
fantastisch resultaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie
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Paaseitjes actie voor Armenië 
 
    de opbrengst is voor 
  
              “de Blij met Bijen actie”  
 
Nieuwe actie voor Armenië:  “Blij met Bijen” 
De Armeense dorpen Aghavnavang en Khachardzan 
liggen dicht bij elkaar in de provincie Tavush in 
Armenië. In deze twee dorpen wonen 204 gezinnen, 
waarvan 40 % straatarm is. 
 
 
Het zijn vluchtelingen, die als gevolg van de oorlog met Azerbeidzjan in 1988 hier naartoe gevlucht zijn. 
Ze moesten alles achterlaten en kwamen hier met helemaal niets. 
Zen amen hun intrek in vervallen gebouwen en moesten weer opnieuw beginnen, zonder werk en 
zonder hulp. 
Vooral werk en een vast inkomen zijn hier de grootste problemen. Velen van hen kunnen maar 
nauwelijks overleven. De voorwaarden voor akkerbouw in het gebied zijn slecht: er is geen vruchtbare 
grond en geen water voor irrigatie. 
Beide dorpen hebben gunstige voorwaarden voor bijenteelt, want ze worden omringd door bossen en 
velden met veel bloemen. De honing die daardoor geproduceerd kan worden is zuiver en gezond. 
“Mensenkinderen” heeft een project opgestart om deze mensen te helpen. Er is een imker bereid 
gevonden om de mensen te helpen hoe ze bijen moeten houden. 
Ieder dorp krijgt 20 bijenkasten voor vijf arme gezinnen,  
maar ook beschermende kleding, rookpijpen,  
een machine waarmee de honing uit de raten  
geslingerd kan worden en suiker om mee te 
beginnen. 
 
 
Een jaar nadat ze begonnen zijn en honing 
hebben kunnen oogsten moeten ze gaan  
uitbreiden van vier naar acht kasten. 
De nieuwe kasten worden dan aan een ander gezin gegeven. 
Zodoende kunnen de dorpsbewoners niet alleen zelf er een inkomen uithalen, maar ook weer arme 
buren helpen. 
 
Voor € 572,-- kunnen we een arm gezin vier bijenkasten en de bijbehorende hulpmiddelen geven. 
Hiermee bieden we zee en kans op werkgelegenheid en een regelmatige bron van inkomsten. 
 
Jij doet toch ook mee om deze actie tot een success te maken?!! 
 
De Armenië werkgroep. 
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Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand december bedraagt: € 139,25. 
 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  

 
 
 
 
 

 
Uitnodiging Paasmiddag op dinsdag 20 maart 2018 

 

 
 
De Paasmiddag zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 20 maart aanstaande 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:   pastoraal werker mw. Jenny Baron; 
   dhr. Jaap Weima, orgel; 
   de Commissie Kerst- en Paasmiddagen 
 
Er is een liturgie en met elkaar zullen we bekende Paasliederen zingen, onder begeleiding van een 
organist. 
Uiteraard is het ook een gezellig samenzijn, met voldoende tijd om in gesprek te raken met elkaar. 
 
Voor deze Paasmiddag kunt u zich uiterlijk donderdag 15 maart telefonisch opgeven bij:  
mw. J. Blok-Alserda, Kruizemuntlaan 4, tel. 622306, e-mail: ad-blok@ziggo.nl 
 
Wilt u bij opgave ook aangeven of u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden? 
 
Ook voor nadere inlichtingen kunt u mevr. Blok-Alserda bellen. 
 
We hopen u te kunnen begroeten op deze Paasmiddag.  
Wees van harte welkom! 
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High tea, wie doet mee! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 maart na de ochtenddienst hebben we in de Franse School een high tea.  
 
We gaan eerst koffiedrinken daarna de bingo en voor de liefhebbers sjoelen. Vooraf aan de high tea 
beginnen we met een  kopje soep. 
Laat jullie verrassen met lekkernijen en gezelligheid! 
 
De bijdrage voor de High tea is 3 euro per persoon. 
 
Leuk als je/ jullie meedoen, 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. 
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Middengroep 
 
De Middengroep houdt haar maandelijkse bijeenkomst op 27 maart in de Franse School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Ds. J. van der Wal verzorgt deze middag. 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur 

 
 
 
 

Passage 
 
De derde ontmoetingsavond van dit jaar is op woensdag 21 
maart in het ASWA-gebouw,  
aan de Burg. Klauckelaan 16.  
 
Aanvang: 19.45 uur. 
 
Dhr. Fré Schreiber komt spreken over  
“Paasgebruiken in Groningen”. 
 
Leden en gasten zijn van harte uitgenodigd.  
 
Het bestuur.   

 
 

Wonen in de pastorie 
 
Hallo allemaal, 
 
Even een kort stukje in jullie kerkblad. Wij zijn een jong gezin uit Appingedam en gaan binnenkort 
(vanaf 8 maart ) onze intrek nemen in jullie pastorie aan de Farmsumerweg nummer 1. Daarom even 
kort een berichtje van ons in jullie kerkblad. 
De pastorie is natuurlijk bedoeld voor een predikant(sgezin) en om maar gelijk duidelijk te zijn: dat zijn 
wij niet...  
Wij zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) hier in Appingedam en zochten tijdelijke 
woonruimte. 
Omdat wij wisten dat uw gemeente momenteel geen predikant heeft, hebben wij de stoute schoenen 
aangetrokken en gevraagd of wij de pastorie tijdelijk konden huren. De kerkrentmeester(s) hebben 
hiermee ingestemd en daarom mogen wij de pastorie tijdelijk bewonen.  Dat doen we om een periode 
van 2 maanden te overbruggen, omdat wij dan pas in onze nieuwe woning terecht kunnen, eveneens 
hier in Appingedam. 
 
We zijn met onze drie kinderen Lilian, Rosalie en Thijmen erg blij en dankbaar dat wij voor deze periode 
gebruik kunnen maken van de pastorie van jullie gemeente! Fijn dat we ook op deze praktische manier 
hulp mogen ontvangen. Dat zien we ook echt als een zegen van God, omdat het momenteel moeilijk is 
om tijdelijke woonruimte te vinden in Appingedam. Daarvoor onze hartelijke dank ook aan u als 
gemeente! 
 
Wellicht komen we elkaar in Appingedam nog eens tegen.  
 
Heel hartelijke groet, 
Paul en Marijke 



 

 
- 28 - 

Ontmoeting Damster kerken en moskee 
 
Het afgelopen jaar zijn we als kerken en moskee in Appingedam begonnen met het organiseren van 
ontmoetingsavonden om elkaar beter te leren kennen.  
Vrijdagavond 2 maart staat er weer zo’n ontmoetingsavond gepland, dit keer in onze 
Nicolaïkerk.  
We beginnen om 19.30 uur met een rondleiding in de kerk, waarbij er natuurlijk  ook uitgebreid 
aandacht zal zijn voor ons mooie gerestaureerde Hinsz-orgel.  
 
Aansluitend is er tijd voor ontmoeting, kennismaking of bijpraten in de Franse School. 
 
Iedereen is van harte welkom vrijdag 2 maart om 19:30 uur 
 

 
 

Van de Diaconie 
 
Bloemengroet 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de 
gemeente  

 
 

In maart wordt de bloemendienst verzorgd door mw. mw. Willy Kooi,   tel.: 622297             
        e-mail:   wg.kooi@ziggo.nl    
 
Graag vernemen wij, als groep van de bloemendienst, namen van gemeenteleden, die volgens u in 
aanmerking komen voor de bos bloemen vanuit de kerk.  
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De overige namen van de leden 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. 

   
 
 
Spaardoosjes voor Kerk in Actie 
Eind maart worden de spaardoosjes opgehaald door uw contactpersoon en nieuwe doosjes uitgedeeld.  
De opbrengst van deze spaardoosjes is bestemd voor Kerk in Actie, Kinderen in de knel. 
 
Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot 
overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, 
werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn. 
Wij, als diaconie, hopen dat u ook dit jaar weer meedoet om de hulp aan deze kinderen mogelijk te 
maken. Doet u nog niet mee maar wilt u wel meedoen, vraag dan uw contactpersoon of diaken om een 
spaardoosje. 
Wordt het spaardoosje niet opgehaald of heeft u vragen, neem dan contact op met ondergetekende, uw 
contactpersoon of uw wijkdiaken. 
 
Namens de diaconie,   Henk Samplonius (scriba), tel. 852674. 
 
 
 
Kledingbank Maxima in Delfzijl 
 
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, bijv. z.z.p.'ers uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam, 
Loppersum en Ten Boer. Men toont de laatste specificatie van de uitkering of de stadjerspas en een 
identiteitsbewijs en kan gaan winkelen.  
 
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 soms 
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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Vrijwilligersorganisatie 
Er werken 18 vrijwilligers in de winkel, meestal zonder betaald werk; ze hebben weer collega's en leuk 
werk: voor en door de doelgroep!  
Er zijn gastvrouwen die koffie inschenken en een praatje maken en kijken of naast kleding ook andere 
hulp nodig is. Er wordt informatie verstrekt over gemeentelijke regelingen voor de doelgroep en 
kinderen kunnen zich aanmelden voor een activiteit in de natuur of voor een bezoek aan FC Groningen. 
Er zijn kledingbanken Maxima in Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Winschoten, Delfzijl,  
de Stad Groningen en in Winsum voor Het Hogeland. Ze maken deel uit van het 
samenwerkingsverband Maxima in de provincie Groningen.  
 
Kleding schenken? 
Als u de kast opruimt kunt u kleding en schoenen schenken aan Maxima. 
U kunt de kleding in de winkel brengen en tegelijk even rond kijken hoe Maxima er uitziet en een kopje 
koffie drinken. U kunt ook uw kleding brengen naar een van de inzamelpunten voor maxima in 
Delfzijl-Noord, Appingedam, Loppersum of Ten Boer. 
Er is op dit moment een tekort aan herenspijkerbroeken en aan kleding voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Van harte bedankt! 

 
 

 
Zendingswerkgroep 
 
Wij zijn weer gestart met de voorbereidingen voor onze marktdag op woensdag 18 april a.s. 
Hebt u nog ideeën voor ons om iets te maken, haken of  te breien ? 
We horen het graag ! 
Mogen we tevens een beroep op u doen om boeken, puzzels en cadeautjes 
voor de verloting te bewaren ?  We zijn misschien wel kieskeurig, maar geen kop en schotels en 
rommelmarkt spullen. 
In het kerkblad van april laten wij u weten waar u het kunt brengen of  door wie u het kunt laten halen. 
Samen kunnen we er een geslaagde Goede Doelen Markt van maken ! 
 
Namens de werkgroep 
Aaf Hut-Klungel,       tel.: 629059 
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219 
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Amnesty International 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 
De openbare aanklager en gevolmachtigde van justitie 
Mr.Adeniji Kazeem 
Ministerie van Justitie Lagos State 
Lagos State Secretariaat 
Alausa Ikeja 
Lagos Nigeria  Copy to: Ambassade van de Federale Republiek Nigeria 
      H.E. Oji N. Ngofa 
      Wagenaarweg 5 
      2597 LL Den Haag 
      E-mail: info@nigerianambassythehaque.nl 
Appingedam, 4 maart 2018 
 
Uwe Excellentie, 
 
Door middel van dit schrijven vragen wij uw aandacht voor de zaak van Raymond Gold, een 
voorvechter van mensenrechten in de Irede gemeenschap te Lagos.  Raymond Gold wordt momenteel 
geconfronteerd met twee gerechtelijke onderzoeken tegen hem.    
 De aanklachten zijn ingediend door Integrated Oil and Gas Ltd, alleen omdat hij deze maatschappij 
had gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de impact die de bouw van een olieraffinaderij op de 
omgeving zou kunnen hebben.  Integrated Oil and Gas was al aan het baggeren ter voorbereiding van 
de bouw van de raffinaderij. 
De resultaten van dit onderzoek zouden ter beoordeling naar de overheid gestuurd worden.    
 
Het door Gold gevraagde onderzoek en de rapportage zijn verplicht onder de Nigeriaanse wet 
aangezien dergelijk onderzoek mogelijke langdurige negatieve effecten van de olieraffinaderij kan 
ontdekken voor de gemeenschap die in die streek woonachtig is. 
Raymond Gold probeerde dus alleen maar de rechten van de mensen in zijn gemeenschap te 
verdedigen. 
Wij vragen u dringend als openbaar aanklager en gevolmachtigde van justitie er zorg voor te dragen dat 
de aanklachten tegen Raymond Gold worden ingetrokken, en de gerechtelijke onderzoeken worden 
stopgezet omdat ze alleen maar zijn aangespannen vanwege zijn werk voor de mensenrechten. 
 
Dank voor uw aandacht voor deze dringende zaak. 
Wij wachten vol hoop op uw antwoord. 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 
Vervolgd vanwege milieuonderzoek. 
 
De Nigeriaanse Raymond Gold vroeg een olie-en gasbedrijf onderzoek te doen naar de gevolgen van 
een olieraffinaderij voor het milieu. 
Hij werd aangeklaagd en kan 3 jaar cel krijgen. 
Raymond Gold is een gerespecteerd lid van de Irede gemeenschap die naast een olieraffinaderij van 
Integrated Oil en Gas Ltd woont. Gold vroeg het bedrijf begin 2016 om duidelijk te maken welke 
gevolgen de activiteiten van de olieraffinaderij hebben voor onder meer het drinkwater in de omgeving. 
Hij sprak zich ook uit op de radio en in de krant. 
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De Nigeriaanse wet stelt bedrijven verplicht hier onderzoek naar te doen. 
Maar de autoriteiten in de staat Lagos – aangespoord door het olie- en gasbedrijf- besloten om Gold te 
vervolgen. 
Gold kan een celstraf van 3 jaar krijgen voor aanklachten die zijn verzonnen om hem en de 
Irede-gemeenschap te intimideren. 
Hij is op borgtocht vrij.    Zijn rechtszaak is in volle gang. 

 
 

Van de Kerkrentmeesters 
    
Nieuwe regeling gebruik Nicolaïkerk bij trouwdiensten, diensten van rouwdragen en gedenken en 
zegevieringen. 
 
De laatste tijd kwamen er vragen over de regeling van met name de kosten bij een rouwdienst. 
De huidige regeling is erg summier.  De huur is € 350,-- tenzij over de afgelopen 3 jaar meer dan dit 
bedrag aan kerkelijke bijdrage is betaald. Bij elke rouwdienst moet er dus worden gekeken of is voldaan 
aan de voorwaarde. Al met al aanleiding om een nieuwe regeling te maken en voor te leggen aan de 
kerkenraad.  
 
We hebben geprobeerd een regeling te maken die meer is toegesneden op de verscheidenheid binnen 
onze gemeente. Verschillend in het betrokken zijn op onze gemeente, in het jaarlijks betalen van de 
vrijwillige bijdrage en in betrokkenheid op ons kerkgebouw de Nicolaïkerk. Dat vraagt om het maken 
van afwegingen en keuzen daarin. 
Op 29 januari 2018 heeft de kerkenraad ingestemd met ons voorstel.  
De regeling gaat in op 1 april 2018. 
 
In hoofdlijnen zijn er twee zaken vastgelegd. 
 
Pastoraat 
Er is een omschrijving wie voor pastorale begeleiding  vanuit onze gemeente in aanmerking komt bij 
overlijden inclusief het verzorgen van de rouwdienst. Deze gaat verder dan alleen kerkleden.    
De regeling en uitvoering van de rouwdienst vindt plaats door het pastoraat (predikant of pastoraal 
werker) van onze gemeente. Ouderling en diaken van onze kerk zijn waar enigszins mogelijk aanwezig 
bij de dienst. 
Voor deze pastorale begeleiding worden geen kosten in rekening gebracht 
U mag uiteraard ook een andere voorganger die daartoe bevoegd is binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) vragen. U draagt dan zelf de kosten. 
Bevoegd, omdat een dergelijke dienst nog steeds onder verantwoordelijkheid van ons als Protestantse 
Gemeente Appingedam (PGA) valt. 
 
Soms zijn er meerdere rouwdiensten in korte tijd en lukt het ons eigen pastoraat niet om de rouwdienst 
te regelen en voor te gaan. In deze situatie wordt, samen met u, zorg gedragen voor en zo passend 
mogelijke oplossing. De kosten zijn voor u, maar worden deze tot een bepaald bedrag vergoed.  
 
 
Gebruik Nicolaïkerk 
We gaan er vanuit dat de dienst wordt gehouden in de Nicolaïkerk.  Wij zorgen, waar mogelijk, voor de 
koster, de organist en eventueel iemand van het beam-team. Het tarief voor het gebruik van de kerk  is 
vastgesteld op € 200,--.   
U mag uiteraard kiezen voor een andere locatie. U draagt dan de (huur)kosten en ook bijvoorbeeld de 
reiskosten van ons pastoraat als die gemaakt worden. 
De kerk wordt regelmatig verhuurd. Er wordt daarbij zoveel mogelijk afgesproken dat de kerk voor met 
name rouwdiensten beschikbaar moet blijven. Dat lukt vaak wel, maar niet altijd.  
In deze situatie wordt de huur van een andere locatie vergoed met een bepaald maximum.  
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Actie Kerkbalans 
Nu de meeste toezeggingen voor de Actie Kerkbalans zijn binnengekomen kunnen we de voorlopige 
stand mededelen. Er is een bedrag van meer dan 140.000,- euro toegezegd. We willen alle gevers 
daarvoor heel hartelijk dankzeggen. Zonder uw bijdrage kan onze gemeente niet functioneren. 
Tevens moeten we vaststellen dat deze inkomsten onvoldoende zijn voor een sluitende begroting. Het 
draagvlak van de gemeente is steeds kleiner aan het worden, onder meer door vergrijzing en krimp. Tot 
nu toe lukte het nog om de begroting sluitend te krijgen door incidentele meevallers en opnames uit het 
vermogen van de kerk. Maar de komende jaren komen we op deze manier onherroepelijk voor 
moeilijke keuzes te staan over wat we ons nog kunnen en willen veroorloven als kerkelijke gemeente. 
We willen de gemeente daarom nu al oproepen mee te denken over de prioriteiten die we moeten 
stellen en op welke posten we zouden kunnen bezuinigen. 
 
Interieur 
Zoals al aangekondigd was, is het Archeologisch Informatie Punt inmiddels uit de Mariakapel 
verwijderd. Dit geeft weer mogelijkheden om veranderingen in  de inrichting van het interieur van de 
kerk door te voeren. Er is voortdurend overleg tussen het CvK en de kleine bouwcommissie over dit 
onderwerp. Ook zijn er de beter bij het interieur passende tafels en stoelen uit de Franse School aan de 
zijkant geplaatst en zijn er vooraan enkele blauwe stoelen bijgezet. 
 
Bedankt 
Hierbij willen we de gemeenteleden  Klazien Kugel-Jansema, Ties Kugel en Sieta Meijer, die onlangs 
hebben aangegeven na vele jaren te gaan stoppen met de schoonmaakploeg van de kerk, van harte 
bedanken voor hun grote inzet. Zij hebben, samen met de vele andere vrijwilligers laten zien hart te 
hebben voor onze gemeente en onze prachtige Nicolaïkerk. 

 
 
 
 
 
 

I.K.E. avond 
 
 I.K.E.    Uitnodiging    I.K.E. 
 
Iedereen is  weer van harte welkom op onze volgende ontmoetingsavond, die wordt gehouden op: 
 
                  Donderdag 22 maart 2018 in de Franse School. 
                  Aanvang:  19.30 uur. 
 
M.m.v.: ds. J. Dijk, bijbellezing en meditatie 
  Chr. Zanggroep ‘Voices’ o.l.v. Nico Dijkman 
  Jaap Weima, organist 
  Bingo: mw. G. Krol en dhr. S. Moesker 
De algehele leiding van deze avond is in handen van mw. Adri Perdok. 
 
Als U vervoer nodig hebt, s.v.p. even bellen met dhr. H. Perdok, tel. 623256   
en de taxi staat voor! Ik wens u een hele fijne avond toe ! 
 
Tot ziens en groetjes,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
Annie Blaak- Hidding. 
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Archeologisch Informatiepunt Nicolaïkerk  

 
 Sinds 2007 bevindt zicht in de Jozefkapel van de Nicololaïkerk het 
 Archeologisch  Informatiepunt (de kubus). In deze kubus wordt 
 informatie gegeven over de cultuurhistorische ontwikkeling van het 
 gebied Oost Fivelingo. 
 
 Na ruim 10 jaar is dit informatiepunt aan een “upgrade” toe. Het bestuur 

van het  AIP heeft hierover overleg gevoerd met de provincie Groningen, Erfgoedpartners Groningen, 
Museum  Stad Appingedam en het College van Kerkrentmeesters. 
 
Op basis van deze gesprekken heeft het bestuur besloten dat het AIP wordt overgedragen aan het 
Museum Stad Appingedam. Inmiddels is gestart met het ontmantelen van de kubus in de Nicolaïkerk. 
De inhoud van de vitrines en de hard-en software is overgedragen aan het Museum. Het museum werkt 
op dit moment aan plannen om de informatie van het AIP een goed plek te geven in het museum. 
 
Namens  het bestuur van de Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo, 
 
Cynthia Heinen, Erik Juk en Jan Kolk     

 
 

Openstelling van de Nicolaïkerk 
 
De Nicolaïkerk is ook dit jaar weer open voor bezichtiging van 1 mei – 16 september. 
Het afgelopen jaar was de openstelling soms erg onregelmatig, in verband met de restauratie van ons 
orgel. Dat zal dit jaar beter zijn, hoewel er vast nog wel enkele dagen zullen uitvallen door andere 
activiteiten.  
We zullen proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. 
 
In de kerk komen enkele veranderingen:  
- het Archeologisch InformatiePunt gaat uit de Maria kapel en zal op een geheel andere manier worden 
getoond in het Museum Stad Appingedam.  
- Ook in de Openstellingscommissie is er een wijziging: mw. Aaltje Dijkema heeft aan het einde van het 
vorige seizoen aangegeven te willen stoppen als contactpersoon. De commissie wil haar nogmaals 
bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hiervoor heeft gedaan. 
Voor haar hebben we mw. Didy de Vries bereid gevonden om deze taak over te nemen. 
 
Het komende seizoen streven we er naar om altijd twee gastheren/-vrouwen aanwezig te laten zijn 
tijdens de openingsuren. 
Deze uren zijn:  dinsdag tot en met zaterdag: van 11.00 – 17.00 uur;  
       zondag:    van 14.00 – 17.00 uur. 
Op ‘normale’ werkdagen wordt er in twee groepen gewerkt, n.l. van 11.00 – 14.00 uur en van 14.00 – 
17.00 uur. 
Mede hierom zijn we op zoek naar nieuwe gastheren/-vrouwen, die op wisselende tijden een 
rondleiding voor groepen willen verzorgen. 
 
Lijkt het u wat om ook als vrijwillig(st)er mee te werken?  Laat u het ons weten! 
U kunt zich opgeven per mail bij: mw. D.H. de Vries, tel. 623385, 
       e-mail: dvries@home.nl    
Voor informatie kunt u ook terecht bij dhr. J. Kolk, tel.623313,  
e-mail jankolkappi@hotmail.com 
 
We hopen dat u ook meedoet !!    Comm. Openstelling Nicolaïkerk. 
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Van de Jeugd 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
Club: 
Di.   6 mrt.           gr.5  j/m         Franse School     18.45-19.45 
Di. 13 mrt.           gr.7 meisjes   Franse School     18.45-19.45 
Di. 20 mrt.          gr.6 j/m     Franse School    18.45-19.45 
Do.22 mrt.   gr.7/8 jongens  Franse School    18.45-19.45 
Di. 27 mrt.   gr. 8 meisjes   Franse School    18.45-19.45  
 
Factor 12 +: 
Vrij.16 mrt.  Factor 12 groep  Franse School    19.00-20.00 
 
Factor 15 +:   Factor 15 groep  Franse School    19.30-20.30 
 ???   mrt.  (wordt nog gecommuniceerd) 
 
T-café: 
Vrij.  9 mrt.  Groep 7   Jeugdruimte  19.00-20.30 
Vrij.16 mrt.  Groep  8   Jeugdruimte  19.00-20-30 
Vrij.23 mrt.  Brugklas   Jeugdruimte  19.00-20-30 
 
12+ groep: 
Zon. 4 mrt.  Jeugd 12+   Jeugdruimte   09.30-10.30 
 
        
U4C Worshipnight: 
Zon.25 mrt.  Vanaf  14 jr   Dijkstraatkerk             19.30- 21.30 
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Stichting Nicolaïkerk Appingedam 
 
Lezing:  Herman Pleij     Thema: Regionale Identiteit  
 
De Stichting Nicolaïkerk organiseert jaarlijks voor donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden 
een cultuurhistorische lezing. De lezing 2018 wordt  weer georganiseerd in samenwerking met de 
historische vereniging Amasius. Deze lezing vindt plaats op: 
 
Zondag 11 maart 2018,  Nicolaïkerk Appingedam, aanvang  14.00 uur. 
Spreker: dhr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde. 
 
Herman Pleij (Hilversum, 24 februari 1943) is een emeritus hoogleraar Historische Nederlandse 
letterkunde, gespecialiseerd in de Middeleeuwse literatuur. In 1979 promoveerde hij op 
het proefschrift Het Gilde van de Blauwe Schuit: Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late 
middeleeuwen over onder andere oude carnavalsteksten. In 1981 werd hij hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam. Van 1992 van 1994 was hij decaan van de Faculteit der Letteren. Op 
29 februari 2008 ging hij met emeritaat. Sindsdien publiceert hij veel 
over cultuurhistorische onderwerpen, zoals het vraagstuk van de nationale identiteit. Zijn belangstelling 
voor het maatschappelijk debat uit zich in zijn frequente deelname aan praatprogramma's op de 
Nederlandse televisie. 
 
Kaarten (à € 5,-) zijn verkrijgbaar bij de VVV Appingedam / Delfzijl en de READ-shop   

          Appingedam. 
 

     

 

    
 
Kennismaken met de cursus Theologische vorming en verdieping?  
 
Op dinsdagmorgen 13 maart 2018 kunt u in Assen kennis maken de cursus: 
    Theologische vorming en verdieping.  
U kunt dan te gast zijn bij  een les van deze cursus.  
Deze wordt gehouden tussen 10.45 - 12.15 uur in het Markehuus, Scharmbarg 35,  
9407 EA Assen.  
Ds. Gonnie de Boer geeft dan een les over “Bijbelverhalen en Kunst”.  Zij is predikante van de 
Magnuskerkgemeente te Anloo en docente Kerk en Kunst aan de cursus.  
Koffie/thee staat voor u klaar, vanaf 10.15 uur.   
Wees welkom, wij staan klaar om u te ontvangen.  
 
De cursus: 
Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities 
en de geloofspraktijk. tvgAssen is de enige Theologische vormingscursus voor heel Drenthe. De cursus 
wordt elk jaar gegeven van september tot en met april en duurt drie jaar.  
Op dinsagochtenden worden 2 lessen van 1,5 uur gehouden. Iedereen vanuit welke kerk dan ook of 
niet-(meer) kerkelijk is welkom. 
 
Nieuwsgierig geworden?  

- Ga naar de website www.tvgassen.nl  voor meer informatie.          

- Of reageer via tvgassen@gmail.com                                                                  
- Of nog beter: bel met de secretaris, Nanno Levenga, voor al uw vragen over de  cursus of deze 

morgen: 06-14101512 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hilversum
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emeritaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_literatuur:_de_Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_promotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proefschrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Blauwe_Schuit_(geschiedenis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decaan_(universiteit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Faculteit_(onderwijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Letteren_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurgeschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_identiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Praatprogramma
http://www.tvgassen.nl/
mailto:tvgassen@gmail.com
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        Delfzijl februari 2018 
Aan alle kerken te Delfzijl en omstreken, 
 
Geachte kerkenraden en leden van de kerk, Delfzijl kent al vele jaren de luxe van een eigen christelijke 
boekwinkel De Fakkel. Een plek om niet alleen christelijke lectuur, muziek en cadeaus te kopen, maar 
waar ook aan de koffietafel mooie geloofsontmoetingen plaatsvinden! Het leesgedrag van mensen 
verandert. Er is een toenemende concurrentie van internet. Tot op heden maakt de winkel deel uit van 
een landelijke organisatie, waarbij het hoofdkantoor een faciliterende en ondersteunende functie heeft. 
Het is de bedoeling dat het hoofdkantoor in zijn huidige vorm per 2019 ophoudt te bestaan. 
 
Boekwinkel De Fakkel wordt zelfstandig 
Voor De Fakkel Delfzijl is dit de kans om als zelfstandige winkel verder te gaan. Er is lokaal draagvlak 
en de verschillende kerken en gemeenten vormen samen een belangrijk deel van de achterban. Wij 
vragen daarbij om uw steun en hulp. Daarbij denken wij aan gebed, mankracht en mogelijk ook aan een 
financiële bijdrage. 
Het komende jaar gaat het team van De Fakkel, dat uit betrokken vrijwilligers bestaat, op zoek naar een 
nieuwe vorm, waarin de winkel zelfstandig kan voortbestaan. De voorkeur ligt bij het oprichten van een 
stichting. Dit proces kunnen we niet op eigen kracht vormgeven en daarom zijn we op zoek naar 
mensen, vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die een bijdrage kunnen leveren met zakelijk 
inzicht en bestuurskwaliteiten. Wilt u deze informatie, indien mogelijk, aan uw leden kenbaar  maken 
(beamer, kerkblad, etc.). 
Wij willen u er nog op attenderen, dat u altijd uitstekend bij ons terecht kunt voor Bijbels, boeken en 
cadeaus. 
Wij zien uw reacties graag tegemoet.   Alvast onze hartelijke dank. 
 
Gods zegen toegewenst, 
Het team van De Fakkel.  Telefoonnummer van de winkel: 0596-611458 
     E-mail van de winkel: delfzijl@fakkel.nl 
     Coördinator/contactpersoon: Gerina Bos 
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Concerten 
 
J.S. Bach - Matthäus Passion   Bekker nodigt u uit! 
 
Voor Toonkunstkoor Bekker is het seizoen 2017-'18 heel bijzonder: Het koor bestaat maar liefst 140 
jaar. Traditiegetrouw voert Bekker samen met het NNO, om het andere jaar, de Matthäus Passion uit in 
de Oosterpoort. Dit jubileumjaar geven we zelfs nog een 2e uitvoering, in de Nicolaïkerk in 
Appingedam. Onder de bezielende leiding van Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen en 
samen met fantastische solisten en het Groninger Kinder- en Jeugdkoor, beloven beide concerten een 
onvergetelijke ervaring te worden. 
 
Concert in Appingedam:    Toonkunstkoor Bekker & NNO 

 
  o.l.v. Geert-Jan van Beijeren Bergen en 
Henegouwen 
 

 zaterdag 17 maart 2018 
 

 aanvang: 19.30 uur 
 

 Nicolaïkerk, Appingedam 
 
Dit concert duurt tot ca. 22.45 uur. 
 
Solisten:Marcel Beekman  evangelist en tenoraria’s 
  Günter Papendell  Christus 
  Stefanie True   sopraan 
  Rosanne van Sandwijk alt 
  Robbert Muuse  bas 
M.m.v.: Erwin Wiersinga,  orgel 

      Wilma van der Wardt, viola da gamba 
            en Het Groninger Kinder- en Jeugdkoor 
Entree: €  32,50 en t/m 25 jaar:  €  15,00. 
 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de VVV Appingedam en  
  via de Ticketshop (via de website van Toonkunstkoor Bekker); 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Toonkunstkoor Delfzijl viert 75-jarig bestaan met “Die Schöpfung 
from Scratch”! 
 
Scratch komt van de Engelse uitdrukking “to start from scratch”, ofwel met 
niets beginnen.   
 
Hoewel onze repetities nu wel degelijk in het teken van Die Schöpfung” 
staan en de 85(!) gastzangers ook al zelf het stuk ingestudeerd hebben, 
gaan wij op 7 april met elkaar de puntjes op de i zetten. 
 
De hele dag gaan we aan de slag met deze prachtige muziek van Haydn, 
o.l.v. Peter Dijkstra. Samen met symfonie-orkest Suonare d’Amatori en 
solisten Aline Rozeboom, Vincent Hensen, tenor en Roele Kok, bariton.  
 
’s Avonds is dan de uitvoering; het concert begint om 20:00 uur.  

 
Entree: € 15, incl. koffie/thee.  
Zie ook www.toonkunstkoordelfzijl.nl en www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl 

http://geertjanvanbeijeren.nl/
http://geertjanvanbeijeren.nl/
http://www.marcelbeekman.com/cms/
https://www.papendell.com/
http://www.toccatamusic.nl/stefanie-true.html
http://www.rosannevansandwijk.nl/
http://www.robbertmuuse.com/
http://www.erwinwiersinga.nl/
https://www.bijvrijdag.nl/amateurkunst/profielen/vrijdag/wilma-van-der-wardt/
https://www.gkjk.nl/
http://www.toonkunstkoordelfzijl.nl/
http://www.facebook.com/toonkunstkoordelfzijl
http://toonkunstkoorbekker.nl/wp-content/uploads/2018/01/Flyer-Matthaus-Passion-2018.pdf
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Stichting Concerten Nicolaïkerk   Appingedam 
 

Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
22 april 15.30 uur  Dubbelconcert op twee koororgels en Hinsz-orgel  
    à quatre-mains 
     door de organisten Adolph Rots en Vincent Hensen 
     Toegang € 8,00 
 
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 
 
 


