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27e Jaargang, nr. 3         november 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 november 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. 
                                                                          

 De copij voor het kerkblad van december moet vóór 20 november binnen zijn. 

  

 Een aantal van u ontvangt met dit Kerkblad een herinnering voor het betalen van het 
abonnementsgeld voor dit blad. Wilt u dit abonnement betalen vòòr 15 november?  U 
bespaart er ons veel werk mee door tijdig te betalen. 
Als u niet betaalt, ontvangt u per 1 januari 2019 geen Kerkblad meer en dat is toch niet de 
bedoeling? 
We rekenen op uw medewerking !! 
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Meditatie 
 

    
Op 4 november zullen in veel christelijke geloofsgemeenschappen de gestorvenen worden 
herdacht, ook in de onze. 
Omdat zij in de geloofsgemeenschap bekend zijn worden hun namen genoemd. De 
nabestaanden gedenken hun gestorven naaste, maar ook de gemeente gedenkt de 
gestorvenen uit haar midden. Zij rouwt met de naasten mee. Het is goed dat onze kerk een 
plek is waar mensen kunnen rouwen om het verlies van een geliefde naaste en waar zij deze 
naaste kunnen gedenken samen met andere mensen. 
De liefde is het hart van ons geloof. Waar halen we dat vandaan? Het staat te lezen in dat grote 
dikke boek dat al eeuwen lang met de mensen meetrekt: de Bijbel. In die Bijbel staan 
onbegrijpelijke en weerbarstige teksten, mooie gedichten en ook  prachtige indrukwekkende 
verhalen over die onvoorstelbare Ene God en zijn volk Israël. Dat volk dat altijd onderweg is. 
Middenin dat harde, rauwe leven, dus middenin de woestijn, de wildernis, die 
onherbergzaamheid krijgt dit volk en dat betekent krijgen ook wij, mensen uit de 
eenentwintigste eeuw, richtingwijzers mee om niet te verdwalen in die wildernis. Want als je in 
die wildernis verdwaalt betekent dat, dat je in die wildernis omkomt. Het zijn heel wat geboden 
en verboden. Maar om het de mensen niet al te moeilijk te maken zegt deze Ene God: je kunt 
al die regels eigenlijk samenvatten in een enkel woord en dat ene woord is LIEFDE. Liefde dat 
betekent dat de ander voorgaat, dat je jezelf niet zoekt, dat je niet hoogmoedig bent. En deze 
liefde vergaat nooit. Als je wilt weten hoe en waarin mensen na hun dood voorleven, dan kun je 
zeggen: in de daden van liefde die zij hebben gedaan. Het is die liefde die eeuwig is, net als de 
God die ons bestaan heeft gewild, eeuwig is.  
Wij worden opgeroepen die liefde te oefenen, te doen. Aan wie moeten wij die liefde doen? 
Aan de meest kwetsbare mensen onder ons: in de bijbel worden ze genoemd: wees, 
weduw-(vrouw en man) en vreemdeling (ontheemde, asielzoeker). Wij mogen dat rustig 
aanvullen: gehandicapte, zieke, kind, oudere, en de meest kwetsbare onder hen allen: de 
gestorvene. Machteloos ligt de gestorvene terneer, volstrekt afhankelijk van onze zorg, ons 
respect, onze liefde.  
In de dienst op 4 november zullen wij om hen heen staan. Zij verdienen onze liefde, ons 
respect, wie ze ook geweest zijn. Bij uitstek in een dienst als deze ervaren wij onze eigen 
kwetsbaarheid. Wij beseffen waarvan wij gemaakt zijn, dat wij uit stof zijn gevormd. Onze 
dagen zijn als het gras, als een bloem, die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem 
verzengt; de plek waar hij stond , kent hem niet meer.  
Dit weten maakt ons mild naar elkaar en liefdevol. Samen schuilen wij bij Hem, die als geen 
ander weet heeft van onze kwetsbaarheid. In zijn Naam zijn wij goed voor elkaar, delen wij 
elkaars verdriet en noemen wij de namen – hardop of in ons hart – van hen die ons zijn 
voorgegaan.   
Laten wij elkaar met ons verdriet, ons gemis en onze pijn nabij zijn en samen schuilen bij Hem 
samen onder dat dak boven onze hoofden. Laten wij elkaar ontmoeten op 4 november.  
 
Pastor Eppo Vroom 
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Gedicht 
De maand november is in de kerk vanouds de maand waarin wij onze gestorvenen – “de 
heiligen die ons zijn voorgegaan” – gedenken. Ze zijn ons voorgegaan door het leven. Ze 
hebben ons leren geloven. Ze zijn ons voorgegaan in de dood. 
Hans Andreus was een dichter. Hij schreef lang geleden een kinderbijbel, hij schreef mooie 
gedichten vooral over de liefde en over het licht, zoals het volgende: 
 
Gebed voor het hart 
 

Licht, 
verlicht  ook het hart 
in m’n lijf, 

 
het heeft 
van haast niets 

 
dan verlies 
geleefd– 

 
keer het naar  
je toe. 

 
In zijn aangrijpende “Laatste gedicht” komt “dat licht”  weer terug. 
 
Laatste gedicht 
 
Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf, 
nu het met mijn leven bijna is gedaan, 
de scheppingsdrift me ook wat is vergaan 
met letterlijk de kanker in m’n lijf, 
 
en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan, 
ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel, 
maar ik praat liever tegen iemand aan 
dan in de ruimte en zo is dit wel 
 
de makkelijkste manier om wat te zeggen), - 
hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht 
van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in 
 
het onverhoeds onnoemlijke begint? 
Of is het dat jij me er een onverdicht 
woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt? 
 
De dichter ziet het einde van zijn leven voor ogen. Met de kanker in zijn lijf. Zo rauw als de 
werkelijkheid, zo rauw is ook deze taal. Waarom mooie woorden spreken over een realiteit die 
nooit mooi te maken is? Kanker is rauw en bitter. Kanker is duisternis. Ook deze dichter van het 
licht ziet dat ontroerend eerlijk onder ogen. Wat blijf ik nu met dat licht? Natuurlijk, er staan 
mooie woorden in de bijbel (Johannes 1: “De duisternis heeft het licht niet overmeesterd”), 
maar de dichter wil geen antwoorden in mensentaal. ‘Dat licht van mij’ (ik heb het in mijn 
gedichten bezongen), van jou (uiteindelijk komt het niet van mij, maar van jou, Heer) wordt nu 
bedreigd. Zal het licht deze aanval van duisternis overleven wanneer de dichter valt in het 
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“onverhoeds onnoemlijke” ? Eigenlijk zijn er voor dat duister geen woorden voor handen. 
Misschien wordt er een “onverdicht woord” voor gevonden, niet het woord van een dichter, 
maar een woord van “jou”.    
Laten we ons maar aan deze hoop toevertrouwen. 
 
Eppo Vroom 
 
 

Agenda voor de maand  november 

 
 
  5 nov. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
   
12 nov. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
15 nov. 20.00 uur, Verg. Kindernevendienst, Franse School 
  20.00 uur, Moderamen kerkenraad, Franse School  
 
19 nov. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
 
20 nov. 19.30 uur, Vergadering IKE commissie, Franse School 
 
21 nov. 14.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 

19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: dhr. J. Reiffers uit Winneweer: ‘Alles over suikers’  
 
27 nov. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: drs. G. Salentijn, apotheker 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 4 nov.: Zevende zondag van de herfst 
 9.30 uur, Gedachtenisdienst 
   p.w. E. Vroom, p.w. J. Doekes  
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  736 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te  
   blijven drinken achter in de kerk 
 

Voor de aanwezige familie is er dan tevens de mogelijkheid om de steen 
en de kaars van hun geliefde mee te nemen.  

    
 
Toelichting bij de collecten: Najaarszendingsweek (Brazilië) Kerk in Actie  
Brazilië̈ telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden 
onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de 
dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat 
wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken 
op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert 
de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.  
COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten 
bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse 
bevolkingsgroepen. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden 
naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze 
verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar 
steentje bijdragen aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen 
erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, 
kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de 
opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en 
andere zendingsprojecten.  
 
 
Woensdag 7 nov.: Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   ds. B.B. Wolters 
 
   Collecten: - Diaconie (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.  
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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 11 nov.: Achtste zondag van de herfst 
 9.30 uur, ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven  
   Dienst voor Jong en Oud 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  736 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
   Etherfrequentie  105.4  Kabelfrequentie  104.1 
 
 
 15.30 uur, Viering van het Heilig Avondmaal in Damsterheerd 
   ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
    
Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat (Perspectief voor 
(ex)gedetineerden) Kerk in Actie 

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het 
blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, 
geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de 
detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. 
Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te 
stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in 
een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden 
hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor 
begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje.  
Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en 
zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in 
de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een 
bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, 
ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het 
werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. 
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Zondag 18 nov.: Negende zondag van de zomer  
           9.30 uur: Aangepaste dienst voor en door mensen met een beperking 
   ds. G.J. Gardenier 
   Thema:  ‘Kijk eens in de spiegel’     
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  736 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Syrië project 
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar 
oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee derde van hun leden is gevlucht. Tijdens 
de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, 
hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig. 
Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een 
tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van 
hoop. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische 
christenen willen voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken 
christenen terugkeren. 
Om hoop te houden hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze 
hulp nodig. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de 
kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is. 
 
 
Zondag 25 nov.: Tiende zondag van de herfst   
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  736 
 
   collecten: - Diaconie  (I.K.E.) 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
    

 19.00 uur,  Jeugddienst 
 
 
 
 
Toelichting bij de collecten:    IKE 

Collecte bestemd voor het werk van de IKE. 
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Bij de diensten 
 
Op 4 november is er weer de Gedachtenisdienst, de dienst waarin we onze gemeenteleden 
herdenken die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan. De voorgangers in deze dienst zijn 
mw. Hanneke Doekes en dhr. Eppo Vroom. Zoals we al een aantal jaren gewend zijn, is er 
voor de aanwezigen voorafgaande aan de dienst gelegenheid om voor in de kerk een 
‘kaarsje’ aan te steken voor een vriend of familielid, of buur(man)vrouw die niet in deze dienst 
wordt herdacht. Dit geldt b.v. ook voor een familielid die elders woont. 
 
De Dankdienst voor Gewas en Arbeid is op 7 november in de kerk van Tjamsweer. In deze 
dienst zal ds. B.B. Wolters voorgaan. 
Aanvang: 19.30 uur. 
 
Op 11 november is er weer een Dienst voor Jong en Oud, waarin ds. G.C. Spijker uit 
Garrelsweer zal voorgaan. 
 
De morgendienst op 18 november is een aangepaste dienst, voor en door mensen met een 
beperking. Ds. G.J. Gardenier zal in deze dienst voorgaan. 
Medewerking wordt verleend door zanggroep ‘De Pelikaan’. 
 
Op 25 november zal er om 19.00 uur een Jeugddienst zijn in de Nicolaïkerk. 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
 
  4 nov. Janet Ploegh  
 
11 nov. Aardina Neumann  
 
18 nov. Jolanda Korblet 
 
25 nov. Anita de Boer  
 
 
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
 
  4 nov. Judith Gootjes  
 
11 nov. Berber Werkman 
 
18 nov. Evalien Pentinga 
 
25 nov. Lidy Postma 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Lied van de maand november 
 
 
Lied 736 
   

   
 
  2. Dat ons schreien en lachen 
 ergens toe leidt, – 
 onze liefde stoelt op Iemand. 
 Dat zij die ons zijn voorgegaan 
 zijn in het licht, rusten in vrede. 
 
  3. Dat ons hopen en vertrouwen 
 ergens op slaan, – 
 dat ons lijden voert tot Iemand. 
 Dat zij die ons zijn voorgegaan 
 zijn in het licht, rusten in vrede. 
 
 

    
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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De ‘aangepaste’dienst 
 
De dienst van zondagmorgen 18 november a.s. 
 

Op deze zondagmorgen hebben we een dienst voor en met mensen met een beperking, maar 
bovenal een dienst voor iederéén. 
Daar bestaat nog wel eens een misverstand over, want men denkt dan wel eens: ‘O, 
dat is geen dienst voor ons, maar speciaal voor mensen met een beperking’. 
En dat is nou net helemaal niet het geval, het is juist een dienst voor ons allemaal. 
Juist deze doelgroep vinden het fijn er bij te horen en gewoon mee te mogen doen met de grote 
groep van elke zondag. 
Iederéén hoort er toch bij, dus zijn we allemaal welkom deze zondag en zijn we er toch ook 
allemaal! Wat is er mis met een kinderlijk geloof, daar kan iedereen toch mee uit de voeten. 
 
Deze zondag hebben we medewerking van zanggroep ‘de Pelikaan’ en dat past helemaal bij 
Appingedam. Ze zijn nog niet zo lang een koor, maar ze kunnen zingen; met ons meezingen  
en wij met hen. Bovendien hebben ze er heel veel plezier in. 
Ze staan onder leiding van Hans Sebastiaan. 
 
Ds. G.J. Gardenier gaat voor deze morgen en er is gekozen voor het thema: 

‘Kijk eens in de spiegel’. 
Na de dienst is er koffie /thee of ranja 
 
Namens de werkgroep bijz. diensten:   Geert Middelkamp 
 
 

Opbrengst collecten 
 
23 sept. Diaconie        €  234,06 
  Kerk         €  199,81 
    
30 sept.     Diaconie        €  245,88 
  Kerk         €  191,71 
 
 7 okt. Diaconie (ramp op Sulawesi)    €  726,27 
  Kerk         €  197,97 
 
14 okt. Diaconie        €  245,85 
  Kerk         €  168,60 
 
Collecte IKE-avond op 27 september: €  61,00 
 
De collecte van 7 oktober t.b.v. ‘Tsunami Sulawesi’ heeft €. 726,27 opgebracht.  
Bovendien is er per bank nog aan giften ontvangen €. 185,--. 
Totaal dus €. 911,27. 
De diaconie heeft het bedrag verdubbeld en €. 1.900,-- overgemaakt. 
  
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
           
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 

  4 nov. 10.00 uur, Gez. Dienst met de Doopsgezinde Gemeente Zijldijk 
  
25 nov..  10.00 uur, p.w. mw. S. van der Laan  
 
 
 
       
          
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  4 nov. 11.00 uur,  dhr. P.J. Kruizinga  
  
11 nov. 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
18 nov. 11.00 uur,  mw. M. Meijer 
       
25 nov. 11.00 uur,  dhr. P.J. Kruizinga 
 
 
 
 
 
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

11 november Ds. G.M. van den 
Berg-de Haan 

   

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EJZfI9kT&id=31906EC60BD12E9F0B3F48109B60ED6091616156&thid=OIP.EJZfI9kTm477i6k44ll4FQDeEs&q=illustraties+kerken&simid=608005665407240479&selectedIndex=1&qpvt=illustraties+kerken
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
 
    

    
 
Verkort  verslag 
van de vergadering van maandag 24 september 2018. 
 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 
welkom. Het is vijf maanden geleden dat we bij elkaar zaten in een Kerkenraadvergadering! 
Maar een speciaal welkom is er natuurlijk voor onze nieuwe predikanten, ds. Gerlinde en ds. 
Johan van den Berg! En nog een Johan in ons midden, ons allen bekend, Johan Scholtanus, 
die op 14 oktober bevestigd zal worden als ouderling-kerkrentmeester (secretaris). Johan 
ontvangt van de vergadering applaus. Ds. Johan verzorgt de bevestiging. De voorzitter 
vervolgt met het lezen van Handelingen 2 : 36 – 43. Na de mediatie “Opnieuw beginnen” gaat 
ze voor in gebed.                              
O.a. de volgende positieve gebeurtenissen waren er te melden uit onze kerkgemeenschap: 
Natuurlijk was er de prachtige bevestigingsdienst van ds. Gerlinde en ds. Johan op 9 
september! – Wat was het mooi, dat er de afgelopen kerkdiensten in de gebeden de ernstig 
zieken met name genoemd werden. Dat is omzien naar elkaar. – Ook kijken we terug op een 
geweldig mooie Startzondag – Clubweekend bij het Schildmeer: 30 kinderen deden ermee, 
een groot succes! – En.... donderdag de 27e van deze maand zijn Ep en Rika Roggeveld 50 
jaar getrouwd, dat verdient applaus, en dat volgt dan ook. - Na al dit geweldig nieuws uit onze 
kerkgemeenschap toch ook nog een (klein) negatief puntje: er waren onvoldoende mensen te 
vinden voor het volleybaltoernooi, jammer!  
Het geloofsonderwerp wordt verzorgd door ds. Johan. 
Ds. Johan heeft een puzzel van Nijntje, achterop de stukjes staan woorden verwijzend naar 
onze God. Het idee is van ds. Gauke Zijlstra (Hoogeveen  - emeritus sinds 1 oktober 2017). 
Praat samen eens over de naam die achterop het puzzelstukje staat: Vader: wat een 
vertrouwen straalt dat woord uit; de Genadige, ook heel mooi; de Verborgene: niet altijd 
zichtbaar tot er iets gebeurt; maar volgens de twee die het puzzelstukje kregen met het woord: 
Levende was dat toch wel het mooiste woord. Verhevene; Hoorder, klinkt wat afstandelijk. De 
Schepper, alles op deze aarde en daarbuiten geschapen door God. Verlosser, Hij vergeeft ons 
onze zonden. We praten nog wat na over al deze mooie woorden.  
De voorzitter bedankt ds. Johan voor deze leuke inbreng. We hebben stof tot nadenken.  
Het opbouwen van het podium voor in de kerk vraagt erg veel mankracht, want het podium is 
erg zwaar. Daarom is besloten door de KRM om aan de kerkenraad voor te stellen een nieuw 
podium aan te schaffen. Het nieuwe podium is van aluminium en prima hanteerbaar en vraagt 
ook minder ruimte. En bij verhuur van de kerk, toch een belangrijke inkomstenbron, is het ook 
erg belangrijk een goed podium te hebben, bij voorbeeld voor concerten. De vergadering gaat 
zonder discussie akkoord met de aanschaf van het podium. 
Vanuit de geledingen komen de volgende berichten: 
Kerkrentmeesters: Roelof Hadders moet helaas vanuit de KRM melden, dat er op de begroting 
voor 2019 een tekort staat van € 21.000,==. Dat komt o.a. door de vergrijzing, maar ook 
doordat een behoorlijk groot aantal leden niets, of zeer weinig betaalt. Een punt van zorg! Ook 
zijn vanuit de Franse School wat verenigingen naar elders vertrokken, zodat ook daar minder 
inkomsten zijn. Er zullen in de niet zo verre toekomst pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, 
waar staan we over 10 jaar? Waar willen we het geld aan uitgeven. Het woord is hiervoor aan 
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de kerkenraad. Ook wordt vanuit de KRM gewerkt aan een lichtplan. Zeker ook voor de 
veiligheid een zeer belangrijk punt. Het lichtplan maakt dat de kerk beter verhuurbaar is voor 
manifestaties en voor optredende groepen. Dit zal geld kosten, maar zal zich zeker 
terugverdienen. En ook hier geldt: “de cost gaet voor de baet uit”. Voor de gebouwen zal zeker 
gelet moeten worden op energiebesparing, een zeer belangrijk punt. Zo wordt vanuit de 
vergadering gevraagd of we niet kunnen werken met zonnepanelen op het dak van de kerk. 
Roelof Hadders zegt dat dit helemaal niet onmogelijk is. Wij hebben op de kerk een enorm 
groot dak waarop vele zonnepanelen passen. Ze kunnen helemaal uit het zicht liggen, zodat 
de kerk als monument niet aangetast wordt.  
-Verder wordt aan de kerkenraad toestemming gevraagd om in beroep te gaan bij de Arbiter 
Aardbevingsschade tegen een beslissing van de NAM om de (weer) ontstane scheuren in de 
kerk niet als aardbevingsschade te willen erkennen. De kerkenraad gaat unaniem en 
volmondig akkoord met dit voorstel.  
Vanuit de diaconie wordt gemeld, dat de werkgroep Duurzaamheid in oktober van start zal 
gaan. -  Verder is het concept-collecterooster voor 2019 gereed. - Het diaconaal gebed wordt 
weer ingevoerd, eens per twee maanden. - De zondagse lunch gaat weer verder met o.a. 
bingo en spelletjes. - Er zijn plannen om stamppot en snertmaaltijden te organiseren. (niet 
bedoeld als kwalificatie voor de maaltijd, maar als heerlijk eten)   
Vanuit de Jeugd wordt meegedeeld, dat op 14 oktober een J&O-dienst gehouden zal worden, 
waarin ook de bevestiging van Johan Scholtanus plaats zal vinden. De band, die zou komen, 
komt niet. Nu wordt geprobeerd, ook al is het kort dag, om de talenten, die we ook in onze 
gemeente hebben op het gebied van het bespelen van muziekinstrumenten, bij elkaar te 
brengen. Vincent Hensen zal zich hier met hart en ziel voor inzetten. In deze dienst zal niet het 
orgel bespeeld worden, maar zal de begeleiding met de piano gebeuren. Ideetjes borrelen 
steeds meer op. Maar een punt dat zeer belangrijk is, er moeten mensen gevonden worden 
die zich in willen zetten voor de jeugd. Wij zijn daar als kerk van Appingedam niet uniek in, 
iedere kerk kampt met dit probleem. Als wij ons dan eens van de goede kant laten zien…..De 
jeugd moet zich gesteund voelen door de ouderen, dat verdienen ze.  
Verder wordt nog gemeld vanuit de vergadering  dat de pastorie helemaal opgeknapt is. Vele 
vrijwilligers hebben hieraan bijgedragen. Maar vooral Garry Veldman wordt even extra 
genoemd. Hij heeft zich met groot enthousiasme ingezet voor de realisatie van de plannen. Hij 
verdient dan ook een applaus en krijgt dat van de vergadering.  
Johan Scholtanus zal werken aan de realisatie van functionele e-mailadressen voor de kerk, 
dit i.v.m. de privacywetgeving. De wetgeving, die in deze vergadering vaker ter sprake komt. 
Zo weet Johan Scholtanus nog te melden, dat zelfs voor voorbeden toestemming gevraagd 
moet worden! Ds. Johan zegt, dat dat ook inderdaad gebeurd is. Ook wordt nog gemeld, dat de 
boeken- en kaartverkoop in de kerk zo’n € 2500,== heeft opgebracht in de maanden dat kerk 
voor bezichtiging open was. Er wordt aan de herinrichting van de kerk gewerkt. De witte wand 
aan de zuidkant van de kerk zal verdwijnen en de spullen, die daar staan worden dan in de 
Mariakapel opgeslagen. Er is dan behoorlijk wat meer ruimte tijdens het koffie drinken na de 
kerkdienst. De herenbank, achterin de kerk, zal mogelijk verplaatst worden naar de zuidkant. 
Pastoraat: Ook hier speelt de privacywetgeving. Namen vanuit de gemeente kunnen niet meer 
online gezet worden. - Er wordt gewerkt aan een grondige herziening van het blad “mogen wij 
ons even voorstellen”.  
Predikanten: Op 7 oktober gaat ds. Gerlinde voor in een doopdienst. Een mooie binnenkomer. 
Ds. Gerlinde heeft al een leuk gesprek gehad met de doopouders. Verder zoeken Ds. Gerlinde 
en Ds. Johan naar de mogelijkheden om de gemeente te leren kennen. Groothuisbezoeken, 
een mogelijkheid. Maar zij willen ook zo graag mensen leren kennen die misschien niet, of niet 
zo vaak in de kerk komen en dus niet ontmoet worden. De ervaring is, dat nieuwe predikanten 
wat gemakkelijker bij de mensen binnen komen. Eppo Vroom had die ervaring ook. De 
“werkdagen” van Ds. Gerlinde en Ds. Johan zullen in het kerkblad en in de zondagsbrief 
gepubliceerd worden. Verder wijst Ds. Johan nog op een pilotstudie, die van kerken gemaakt 
kan worden door dr. Marten van der Meulen. Dat zou voor onze kerk een goede zaak zijn. En, 
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niet onbelangrijk, het is nu nog gratis. Gemeenteleden zullen dan een enquête in moeten 
vullen. De vergadering is er helemaal voor om dit te gaan doen. Ds. Johan zal de kerk dan ook 
aanmelden.  
Vorming en Toerusting: Binnenkort gaan de eerste activiteiten weer beginnen. De opbouw van 
het nieuwe seizoen is prima verlopen. Zeer veel complimenten aan Gea Kolk die het boekje 
prachtig verzorgd heeft! 
Voorzitter: Het zou leuk zijn, als de kerkenraad het fotoboek zou kunnen inzien, dat Terry 
Benjamins zo prachtig gemaakt heeft van de kennismakingsmiddag met beide dominees en 
van de intrededienst op 9 september. Johan Scholtanus zal zorgen dat er een gedeelte van die 
foto’s op de website geplaatst wordt. Het publiceren van namen mag alleen nog maar meer 
met toestemming. Overleg met Gea Kolk hierover zal wel even moeten. Maar Johan 
Scholtanus zal hier verder aan werken. Duidelijk is wel dat de nieuwe privacywetgeving veel 
teweegbrengt. 
Als sluiting van de vergadering zingen met elkaar: “Ga dan op weg”, op de wijze van Lied 868 
uit het Liedboek. 

 
Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen de weg te betreden. 
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 
 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geeft elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg ’t visioen 
Liefde en warmte uitstralen. 

 
De voorzitter bedankt eenieder voor de inbreng en wenst ons wel thuis.  
 

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

Uit het Pastoraat 
 
 
Werkverdeling 
 
Met twee predikanten en twee pastoraal werkers is het zaak de taken duidelijk te verdelen, 
zodat we elkaar niet voor de voeten lopen en we ook geen dingen dubbel doen. Voor het 
pastoraat hebben we de volgende verdeling van wijken gemaakt:  
 
De wijken 10 en 11 blijven onder de hoede van respectievelijk Jenny Baron en Hanneke 
Doekes. Daarnaast bezoekt Hanneke Doekes een aantal 75-plussers in andere wijken. 
 
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan zal de wijken 6, 7 en 8 onder haar hoede nemen en  
ds. Johan van den Berg de wijken 1 t/m 5 en 9 (met uitzondering van de gemeenteleden die 
nu al door Hanneke Doekes worden bezocht). 
Roept dit vragen op?  
Bel of mail gerust!  
Alle contactgegevens staan achterin dit kerkblad. 
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Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem 
uitgekozen lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, 
Opwekking en alle andere bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook 
samen zingen. 
In november (de 18de) is het de beurt aan mw. G. Burgstra-Mulder. Wij kunnen dan horen 
wat haar Persoonlijk Lied is. In december zal dhr. Bartjan Pennink over zijn Persoonlijk Lied 
vertellen. 
 
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.
  
 

Platen van de startzondag 
 
Platen startzondag te leen voor verder gesprek! 
De platen die op de startzondag verspreid in de kerk opgesteld waren, spraken veel mensen 
aan. De tijd die we tijdens de dienst hadden voor gesprek daarbij, over de vraag “Wie is Jezus 
voor jou?” was helaas erg kort.  
Maar u/je kunt de gesprekken voortzetten! Na afloop was er al een gespreksgroep die aangaf 
de platen daarvoor te willen gebruiken. En dat kan in meer groepen, bij een vergadering 
misschien… “Een goed gesprek” het hele jaar door!  
De platen zijn nu in huis bij onze dominees, en ze zijn daar te leen (tel. nrs. en mailadressen- 
zie achterin dit blad).  
Ik hoop dat ze nog veel gebruikt gaan worden! 

H.D.  
 

Vorming en Toerusting 
  
Als U dit kerkblad leest zijn de eerste activiteiten al weer begonnen. 
We zijn als taakgroep heel blij dat er goede belangstelling is voor hetgeen er wordt 
aangeboden. 
  
Op donderdag 8 november om 20.00 uur zal Bert Hoedemaker van Tjamsweer ons meenemen 
in het verleden en heden van de Wereldraad van Kerken die dit jaar 70 jaar bestaat.  Zie blz 8 
van het toerustingsboekje.   
Van harte welkom 
  
Bijbels culinair. 
Voor het najaar van 2018 waren een ontmoeting en gesprekken gepland rond “de smaak van 
de bijbel, recepten en verhalen”. 
Op bladzijde 7 van het toerustingsboekje vindt U de uitgebreide toelichting . 
Deze activiteit gaat NIET DOOR. 
Voor nadere informatie of toelichting  kunt U contact opnemen met Erik Ritzema, tel: 622092 of 
hbritzema@hetnet.nl . 
 

mailto:hensenv@gmail.com
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Avondmaal thuis 
 
Misschien niet zo bekend, maar toch al een oude gewoonte: het Heilig Avondmaal vieren bij 
een gemeentelid thuis. Als er bepaalde omstandigheden zijn waardoor iemand langdurig niet 
in de kerk kan komen en dus de avondmaalsvieringen mist is het, als daar behoefte aan is, 
mogelijk om het avondmaal thuis te vieren.  
Eén of meerder ambtsdragers kunnen dan bij u komen. Zij nemen brood en wijn (druivensap) 
mee en kunnen dan bij u een korte avondmaalsviering verzorgen. Mocht u hieraan behoefte 
hebben dan kunt u contact opnemen met de diaconie.  
Heeft u hier verder vragen over dan kunt u die stellen aan Janneke Pennink, voorzitter van de 
diaconie of ondergetekende. 
 
Henk Samplonius 
Scriba Diaconie 
 

Actie schoenmaatjes 
 

Actie schoenmaatjes 2018 van Edukans 
 
Het loopt alweer tegen het eind van het jaar en dan willen we als PGA graag weer mee doen 
aan de actie schoenmaatjes van Edukans! Het is de 25ste keer dat deze actie plaatsvindt en 
daarmee ook de laatste keer, vanaf volgend jaar wordt het schoenmaatjes project een 
schoolmaatjesproject. 
Met de actie schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een schoenendoos met 
schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen. Met de schoolspullen in jouw schoenendoos help 
je kinderen op school! Heel belangrijk, omdat je op school leert hoe je later voor jezelf kunt 
zorgen. 
De gevulde schoenendozen gaan in 2018 naar kinderen in Ghana, Irak en Sri Lanka.  
Edukans schoenmaatjes werkt samen met lokale partnerorganisaties uit verschillende landen. 
Zij delen de dozen uit. Op www.edukans.nl is veel te lezen over Edukans en de 
onderwijsprojecten die ze organiseren. Wat wel en niet in de doos mag, staat in de folder die u 
mee naar huis hebt gekregen. We vragen u de barcode in de Schoenmaatjesfolder online te 
activeren en de verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te betalen. Vervolgens kunt u 
de sticker in zijn geheel op de doos plakken. Edukans laat weten waar de schoenendoos is 
uitgedeeld. Zet u even een vinkje op de barcodesticker als hij is geactiveerd?  
Vanaf zondag 11 november starten we de actie in de kerk en delen we de folders en 
schoenendozen uit. Tot uiterlijk zondag 25 november kunnen de dozen ingeleverd worden. 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact met ons opnemen telefoonnummer 0596-681731 of 
mailen naar eegneumann@hotmail.com 
 
Alvast bedankt voor uw hulp en medewerking, 
Eric en Aardina Neumann.   
                                     
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edukans.nl/
mailto:eegneumann@hotmail.com
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Groeten uit de pastorie 
Onlangs mochten we de vrijwilligers verwelkomen die hadden geholpen met het renoveren van 
de pastorie. Het was een gezellige avond waarop “renovatie-opperhoofd” Garry Veldman nog 
even extra in het zonnetje werd gezet. Bovendien werden de gasten in groepjes rondgeleid om 
het resultaat van hun noeste arbeid te bewonderen. Langzaam maar zeker wordt de inrichting 
van de pastorie voltooid: boven de eettafel hangen twee mooie lampen en in Johans 
studeerkamer op zolder is een grote bibliotheekkast in elkaar gezet, die 24 strekkende meter 
aan boeken kan bergen. 
Niet alleen in en rond de pastorie moest veel werk worden verzet, ook in de gemeente was veel 
te doen in onze eerste werkweken hier. Zoals wel vaker in het predikantenbestaan kwamen 
daarin blije en droevige zaken samen: twee uitvaartdiensten, de startdienst, een doopdienst en 
de Jong en Ouddienst. Het is een zegen wanneer je als gemeente mag ervaren dat het goed is 
om bij al die verschillende gelegenheden samen te komen voor Gods aangezicht. We hoeven 
het niet alleen te doen: God wil erbij zijn en schenkt ons aan elkaar om samen te rouwen en te 
vieren – heel ons leven mag in zijn licht staan. 
Op deze plek past een bedankje en een compliment voor de muzikanten van de “Nicolaï 
Gelegenheidsband” (door Johan in een baldadige bui “Op Hoop Van Zegen-Band” gedoopt). 
Zij hebben de Jong en Ouddienst van 14 oktober op een onvergetelijke manier opgeluisterd 
onder leiding van onze cantor-organist-pianist Vincent Hensen-Oosterdijk. We hopen dat het 
niet bij deze ene keer zal blijven, maar dat we in wisselende samenstellingen van de talenten 
van onze OHVZ-Band mogen blijven genieten in de toekomst. 
Nu is het voor ons gezin tijd voor de herfstvakantie, die als u dit leest, alweer verleden tijd is. 
Op zondag 4 november, bij de Gedachtenisdienst, kunt u ons weer treffen in de Nicolaïkerk. 
Wij zijn daar dan als gemeenteleden aanwezig. Want al een tijd geleden is in goed onderling 
overleg met kerkenraad en pastores afgesproken dat deze dienst wordt geleid door Eppo 
Vroom en Hanneke Doekes. Zij waren het die het afgelopen jaar verscheidene gemeenteleden 
hebben bijgestaan rond ziekte en overlijden. Daarom is het goed dat deze dienst in hun 
handen is. 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  

dss. Gerlinde en Johan van den Berg-de Haan. 
 
Taakverdeling predikanten 
In het vorige kerkblad stond de onderlinge wijkverdeling van onze predikanten en pastores 
vermeld: ds. Johan van den Berg verzorgt de wijken 1-5 en 9, ds. Gerlinde van den Berg-de 
Haan de wijken 6-8, pastor Hanneke Doekes wijk 10 plus een aantal adressen in andere 
wijken, en pastor Jenny Baron wijk 11 (Paasweide). 
Daarbij stond nog niet vermeld dat met de kerkenraad is afgesproken dat ds. Gerlinde om 
gezondheidsredenen geen uitvaartdiensten zal leiden. Ds. Johan zal dan voor haar invallen. 
Uiteraard doet ds. Gerlinde wel de pastorale begeleiding bij ziekte en rouw.  
Heeft u hierover vragen, wendt u zich dan gerust tot onze dominees (tel. 0596-788702). 

De Kerkenraad 
 

Verjaardagsfonds 
 
 
De opbrengst over de maand september bedraagt € 134,96. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Zingen naar de zondag  
 
De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden op zaterdagavond  
3 november weer een Zingen naar de Zondag. 
Dit is een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en bundels. 
Deze keer is de locatie de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Dijkstraat 73 te 
Appingedam. 
Muzikale medewerking wordt verleend door de Christelijke muziekvereniging ‘Wilhelmina’ uit 
Leens, onder leiding van de heer Bienze IJlstra. 
Het orgel word bespeeld door de heer Ties Wildeboer. 

De avond staat onder leiding van ds. Jitse van der Wal. 
Thema van deze avond is: ‘Loof de Heer’ ( Psalm 150) 
Aanvang 19.00 uur. 

 
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
U bent van harte welkom!   Na afloop is er koffie en thee. 
 
Protestantse gemeente Appingedam; Gereformeerde kerk ( vrijgemaakt ) Appingedam 
Baptistengemeente Appingedam; Hervormde gemeente Tjamsweer. 
 
De gezamenlijke commissie: ‘Zingen naar de Zondag’. 
 

Kerstmiddag 
 
De commissie Kerst- en Paasmiddagen van de Prot. Gemeente Appingedam nodigt u 
hierbij van harte uit voor de Kerstmiddag, die gehouden zal worden op dinsdag  
18 december a.s. in de Franse School. 
Deze middag begint om 14.30 uur (half drie) en zal zoals ieder jaar worden afgesloten 
met een gezamenlijke maaltijd. 
De sluiting is om ongeveer 17.30 uur (half zes). 
 
Aan deze middag werken o.a. mee: de dames van de Commissie Kerst- en Paasmiddagen; 
         Jaap Weima, organist; 
         één van de voorgangers. 
Er is een liturgie en we zullen samen veel bekende kerstliederen zingen. 
 
U bent allen van harte welkom, maar i.v.m. de hoeveelheid brood die gekocht moet worden, 
willen we graag dat u zich opgeeft. 
Dat kan  bij mw. J. Blok-Alserda, Kruizemuntlaan 4, tel. 622306. 
U kunt ook bij haar aangeven of u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden. Ook voor nadere 
inlichtingen kunt u haar bellen. 
Ook kunt u zich aanmelden via onderstaande strook, die u aan uw contactpersoon kunt 
meegeven of in de kerk in de collectezak kunt deponeren. 
 

 
Naam:  ………………………………. 
 
Adres:  ………………………………. 
 
Ik / Wij kom / komen op de Kerstmiddag op 18 december in de Franse School 
 
Ik / Wij wil / willen graag gehaald en weer thuisgebracht worden. 
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Kerstconcert 
                         
Op zaterdagavond 22 december a.s. wordt  weer het kerstconcert gehouden in de Nicolaikerk, 
aanvang 19.30 uur. 
 
Dit jaar is dat met het Christelijk Mannenkoor Appingedam in samenwerking met de bekende 
tenor zanger Gevorg  Aperánts. 
Hij zal als gast deze avond aanwezig zijn en ons laten genieten van zijn hooggewaardeerde 
zangkunst. 
Ook zal er samenzang zijn. 
 
Verdere informatie vind u in het kerkblad van december. 
 
Noteert u deze avond al vast in uw agenda, want wij willen u graag verwelkomen !! 
 
 

Passage 
 
De derde ontmoetingsavond van dit  
seizoen wordt gehouden op 
woensdag 21 november a.s.  
in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Dhr. J. Reiffers uit Winneweer komt spreken over 
“Alles over suikers”. 
Aanvang: 19.45 uur        
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
 
 

Middengroep 
 
De bijeenkomst van de Middengroep is op 27 november a.s. in de Franse School. 
 
De aanvang is om 14.30 uur. 
 
Spreker deze middag is drs. G. Salentijn, apotheker, die iets zal vertellen over het werk in de 
apotheek. 
  Leden en gasten zijn hartelijk welkom. 
 
Het bestuur. 
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Woef 
 
Woef, 
De afgelopen week waren onze inzamelaars van de Farmsumerweg op vakantie. 
Bij thuiskomst bleek dat jullie, gevers, dat niet waren. Wat waren er weer een partijen doppen 
gebracht. Een hele  vuilniszak vol.  Heerlijk. 
Weet u, wij moeten een heleboel leren om iemand behulpzaam te zijn. En dat is niet goedkoop. 
Daarbij komt dat er wel eens vriendjes afvallen omdat ze het niet kunnen bolwerken. Jammer, 
maar helaas. 
Wist u trouwens dat wij ook als buddyhond worden getraind en ingezet bij b.v. mensen met een 
angstsyndroom, bij PTSS en bij kinderen met leesstoornissen. 
Uw doppen zijn, naast giften, als financieringsprojecten dan ook zeer welkom. Daarom: wilt u 
a.u.b. doorsparen, lieve mensen. We hebben uw steun hard nodig. 
De doppen zijn welkom bij de fam. Perdok aan de Farmsumerweg 28 in Appingedam. 
Zet ze maar gewoon bij de voordeur neer. Zij redden zich er wel mee. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
 
Namens al mijn vriendjes,   Woef 
 

Voices 
 
Chr. Zanggroep Voices stopt maar kerstconcert gaat door! 
 
Wellicht hebt u het in de wandelgangen al gehoord maar na vele jaren van zangplezier hebben 
we onlangs in een ledenvergadering met elkaar afgesproken om te stoppen. Het ledenaantal 
begon te zakken en de stemverhouding tussen de vier partijen werd daardoor moeilijker en  
onze dirigent en pianist hadden al bij aanvang van dit nieuwe seizoen te kennen geven om na 
het kerstconcert te stoppen.  
Deze combinatie van factoren heeft ons doen besluiten om te stoppen als koor.  Inmiddels is 
het bestuur met hulp uit koor bezig om op een waardige manier alles af te ronden.  Het 
mannenkoor is gelukkig bereid om ons kerstconcert over te nemen en dat zal vast en zeker 
goed gaan.  Elders zult u  dat van het mannenkoor lezen en ook dat ze een geweldige solist er 
bij hebben: een oude bekende uit Appingedam Gevorg Aperànts. We wensen iedereen een 
mooi concert toe.   En wij bedanken u voor al die keren dat u naar onze concerten bent 
gekomen.  
 

Werkgroep Armenië 
 

Gevraagd: Oliebollenbakkers!! Voor Armenië. 
Zoals al eerder vermeld in het kerkblad zijn we als Armenië werkgroep van plan om dit jaar 
weer een oliebollen en kniepertjes actie te houden.(ten bate van het bijenproject).  
De kniepertjes worden door een groep oudere jeugd gebakken. Voor de oliebollen zoeken we 
nog mensen die ons zouden willen helpen. De kosten die u hiervoor maakt kunnen uiteraard 
vergoed worden. 
 
Lijkt het u leuk? Geeft u zich dan op  bij Anja Kampinga. Tel nr: 627013. Of via de mail: 
kampi074@planet.nl Verdere instructies krijgt u dan te zijner tijd van ons. 
 
Alvast hartelijk bedankt,  
Anja Kampinga, namens de werkgroep Armenië    

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Activiteiten Protestantse Gemeente 
 
Zondagse Lunch 
Wat was de Zondagse Lunch afgelopen keer, weer een succes! 
Noteer alvast deze data:    2 december 2018 
                                           6 januari 2019 
                                           3 maart 2019 
                                           7 april 2019 
 
We hebben ook andere leuke activiteiten zoals: 
 
Zaterdag 17 november om 18.00 uur: Snert en Bingo. 

 Snert van Mannie + kop koffie/thee voor maar € 3,00 p.p.  
 Verdere consumpties voor eigen rekening. 

Daarna gaan we bingo/ spelletjes doen. Opgave bij: Janneke Pennink, 623813 e-mail, 
janneke@pennink.nl en Marieke de Vries, 626927 e-mail, marieke.dijkman@hotmail.com 
 
26 december, 2e kerstdag 11.00 uur koffie/thee met wat lekkers en daarna gezellig 
gourmetten. Informatie hierover volgt nog in het kerkblad van december 
  
Noteer alvast voor in het nieuwe jaar op zaterdag 26 januari Stampotten buffet!! 
 
Deze activiteiten worden gehouden in de Franse School. 
Graag zien we u/jullie bij één van deze activiteiten! 
 
Hartelijke groet, de Activiteitengroep Protestante Gemeente 
 
 

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

Op  7 november a.s. vieren we in een speciale dienst weer onze dankbaarheid voor gewas en 
arbeid in een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeente Tjamsweer en de 
Protestantse Gemeente Appingedam.  
De dienst zal worden gehouden in de Hervormde Kerk Tjamsweer vanaf 19.30 uur en wordt 
geleid door Ds. B.B. Wolters.  
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Het is inmiddels een goede traditie dat bij deze gelegenheid goederen worden ingezameld 
voor de Voedselbank. U kunt uw (houdbare) producten inleveren voorafgaand aan de dienst. 
Ook de opbrengst van de collecte zal ten goede komen aan de Voedselbank. Laten wij onze 
dankbaarheid voor onze rijkdom uiten door gul te geven aan hen die het zoveel minder hebben 
dan wij. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nieuwe rekeningnummers diaconie Protestantse Gemeente Appingedam 
 
Per 1 november a.s. worden de rekeningnummers van de betaalrekening van de diaconie 
gewijzigd. Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:  
Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 

november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.  

 Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen 
van de diaconie? 
Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is 
doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U 
moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.  

 Heeft u nog acceptgiro’s van de diaconie liggen met ons oude rekeningnummer? 
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 
november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer inleveren bij uw bank.  

De nieuwe rekeningnummers van de diaconie zijn: 
 
NL93RABO0373701357 dit is de algemene rekening van de Diaconie Protestantse 
Gemeente Appingedam. 

 
NL49RABO0373701373 dit is de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente 
Appingedam inzake Missionair Aandeel. 

 
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Diaconie, Jan 
Palsma. 
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Amnesty International 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 
Luis Videgaray 
Mexican Minister of Foreign Affairs 
Plaza Júarez No. 20, Piso 22 
Delegación Cuauthémoc, 06010 CDMX 
Mexican City Mexico   
     Copy to: Ambassade van de Verenigde Mexicaanse Staten 

H.S. Mr. Edgar Elias Azar 
Nassau plein 28 
2585 EC Den Haag 

Appingedam 04-11-2018 
 
Uwe Excellentie, 
 
Wij hebben vernomen dat de Verenigde Staten en Mexico overwegen om Mexico tot een veilig 
derde  land te verklaren. 
De regering van de VS heeft herhaaldelijk geprobeerd om zijn internationale 
verantwoordelijkheid t.a.v. het beschermen van vluchtelingen en asielzoekers af te schuiven 
op de  Mexicaanse regering ; 
terwijl dit land al worstelt met een zeer slecht functionerend asielsysteem. 
 
Een veilig derde land overeenkomst zou een blokkade opwerpen voor alle asielzoekers die via 
Mexico in de VS bescherming willen zoeken. 
Hierdoor zouden duizenden mensen in gevaar worden gebracht en uw regering zou nalaten 
om de overeengekomen verplichtingen van het internationale recht na te komen om diegenen 
te beschermen die deze bescherming nodig hebben. 
In feite wordt door  uw regering regelmatig het niet  terugsturen verdrag geschonden door 
migranten uit Midden-Amerika terug te sturen naar levensbedreigende situaties in hun land 
van herkomst. 
 
Daarom vragen wij U zeer dringend dit verdrag met de VS niet te tekenen. 
 
Dank voor uw aandacht voor deze dringende zaak. 
Wij wachten vol hoop op uw antwoord. 
         
De Protestantse Gemeente Appingedam 
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Mexico: migrantendeal brengt mensenlevens in gevaar. 
 
De VS wil dat het aantal migranten dat het land via de zuidgrens binnenkomt drastisch  
afneemt. Een nieuwe migranten deal met Mexico moet hiervoor zorgen. 
Duizenden migranten zullen hierdoor stranden in het gevaarlijke Mexico dat de toestroom van 
asiel aanvragen nu al niet aankan. 
 
Grenzen dicht 
De regeringen van de VS en Mexico onderhandelen over een z.g.n. “veilig derde land” 
overeenkomst. 
Dit houdt in dat migranten die via Mexico proberen de VS binnen te komen in Mexico asiel 
moeten aanvragen.  Mexico ontvangt in ruil financiering voor de bestrijding van de 
georganiseerde misdaad. 
De VS probeert al langer haar internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen en 
asielzoekers te beschermen af te wentelen op haar zuiderbuur . 
 
Is Mexico een “veilig derde land”? 
Verreweg de meeste migranten die via Mexico naar de VS trekken komen uit 
Centraal-Amerikaanse landen zoals El Salvador en Honduras. Deze landen behoren tot de 
meest gewelddadige landen ter wereld. 
Mexico is niet goed toegerust om de grote aantallen vluchtelingen en asielzoekers te 
registreren en op te vangen. 
In 2017 vroegen bijna 15.000 mensen in Mexico asiel aan. 
Ook schendt Mexico het principe van non-refoulement, dat betekent dat mensen niet 
teruggestuurd mogen worden naar een land waar hun leven in gevaar is. 
Als de deal doorgaat staan duizenden mensenlevens op het spel. 
In het Mexicaanse grensgebied, waar ze op dit moment hun asielaanvraag afwachten lopen 
migranten het gevaar te worden ontvoerd of vermoord. 
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Beste leden van de PG Appingedam. 
 
Het College van Kerkrentmeesters wil het graag even met u hebben over het financiële 
huishoudboekje van onze kerkelijke gemeente. 
 
Binnen onze kerkelijke organisatie is het niet veel anders dan in een regulier bedrijf als het om 
de financiën gaat, nl. wat je niet hebt kun je niet uitgeven. In onze gemeente zien wij het 
volgende: het aantal leden daalt en de vergrijzing slaat toe. Met als gevolg dat de lasten door 
steeds minder gemeenteleden moet worden gedragen. 
 
Gelukkig kunnen we ook vaststellen dat naar aanleiding van eerdere signalen over dit 
onderwerp een groep gemeente leden hun bijdrage substantieel heeft verhoogd. Daar zijn wij 
heel erg dankbaar voor.  
Ook mogen wij ons gelukkig prijzen dat wij in de afgelopen jaren financiële bijdragen hebben 
mogen ontvangen van gemeenteleden in de vorm van legaten. Daar kunnen wij financieel 
gezien ver mee komen, maar wij hebben daarbij wel de verplichting om er als een goede 
rentmeester mee om te gaan. 
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Net als overal stijgen ook onze kosten, terwijl onze inkomsten daarmee niet in de pas lopen. Dit 
maakt dat onze financiële situatie zodanig is dat bij ongewijzigd beleid het jaarlijkse 
exploitatietekort zal toenemen, ondanks een kritische kostenbeheersing. Bijstellingen in beleid 
zullen noodzakelijk blijken als de balans tussen inkomsten en uitgaven (de exploitatie) niet in 
evenwicht kan komen. Als een kritische kostenbeheersing onvoldoende blijkt te werken zal 
overwogen moeten worden om te schrappen in bepaalde uitgaven ( bv. het pastoraat), of wij 
zorgen er met elkaar voor dat de inkomsten verbeteren. Want dat is voor ons het heikel 
punt : MET ELKAAR. 
Het schrappen van taken lijkt ons vooralsnog geen goed idee. Daarom zoeken we het eerst in 
de inkomstenverbetering. Die inkomsten leveren wij zelf, vooral in de vorm van de jaarlijkse 
vaste bijdragen en de collecten. Daar moeten wij het dus van hebben! 
 
Zakelijk bezien is het als volgt: de kerkelijke organisatie zou financieel moeten kunnen draaien 
op de inkomsten uit de jaarlijkse vrijwillige bijdragen en giften, uit collecte- en 
renteopbrengsten. 
Al het overige geld dat wij daar naast mogen ontvangen zou bij een gezonde “bedrijfsvoering” 
in principe als reserve geboekt moeten kunnen worden. Helaas lukt ons dat de laatste jaren 
niet meer en moeten wij een beroep doen op de reserves. Voor een keer en in specifieke 
situaties is dat niet erg, maar als dat structureel het geval is dan is het financieel gezien een 
aflopende zaak. 
 
Daarom het beroep op ons allemaal: laat uw vrijwillige bijdrage een verantwoorde bijdrage zijn. 
Het College van Kerkrentmeesters gelooft erin dat wij daarin met elkaar zeker kunnen slagen, 
maar dan alleen met elkaar. Lidmaat zijn van de gemeente betekent toch ook mede 
verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen, het wel en wee van de gemeente 
Het College van Kerkrentmeester bepaalt natuurlijk niet de hoogte van uw jaarlijkse bijdrage, 
dat doet u gelukkig nog altijd zelf. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen lijkt 
ons daarbij vanzelfsprekend. Hij of zij die om enige reden niet kan bijdragen is daarvan 
uiteraard vrijgesteld.. 
 
Een vitale gemeente 
Onze gemeente is een zeer gevarieerde verzameling van mensen. Mensen die in meer of 
mindere mate verbonden zijn door geloof. Iedereen hoort er bij op zijn of haar eigen manier. In 
de loop der jaren zijn de manieren om geloof uit te drukken veranderd. Dat verheugt ons, dat 
verdriet ons, dat verwart ons soms. Maar de veranderingen zijn vooral een teken dat de kerk 
leeft. Wij zijn een vitale gemeente! Een gemeente waar de Heer heilzaam aanwezig is. Wel 
moeten wij in alle veranderingsprocessen niet vergeten dat wij ook moeten zorgen voor de 
basale stevigheid, zowel op geloofs- als financieel gebied. Wij kiezen voor vrijheid in 
verbondenheid, vrijheid binnen het kader van het geloof. De kerk is de plaats waar de Heer 
mensen op een bijzondere wijze wil ontmoeten. Als die plek zou verdwijnen, er niet meer zou 
zijn, dan gaan er veel kostbare dingen verloren: samenzijn, verzoening, vergeving, hoop en 
licht. 
De vraag van vandaag aan ons allen is: hoe vitaal is onze gemeente?  
 
Het College van Kerkrentmeester spreekt u allen aan op uw verantwoordelijkheid als het gaat 
om de voortgang in het werk voor onze kerk ter plaatse en spreekt de wens uit dat de komende 
jaren niet alle energie gaat zitten in een poging om de jaarlijkse bijdragen structureel verhoogd 
te krijgen. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat gemeenteleden op een serieuze 
wijze de hoogte van hun jaarlijkse toezegging nog eens tegen het licht willen houden. 
Het College van Kerkrentmeesters hoopt u hiermee voorlopig voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
Het bankrekeningnummer is gewijzigd. 
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Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw speciale aandacht voor het volgende: 
De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) liet ons weten dat er om technische redenen,  
per 1 november 2018, een bankrekeningnummer is gewijzigd. Het huidige 
bankrekeningnummer NL94 FVLB 0699643708 is gewijzigd in NL31 RABO 0373715374. 
 
Uitgerekend het bankrekeningnummer waarop 99 % van de leden van onze gemeente hun 
toegezegde financiële jaarbijdrage overmaakt. Wij vinden dit erg vervelend omdat de kans 
groot is dat er ergens een fout wordt gemaakt . Toch zit er voor ons niets anders op om u om 
uw medewerking te vragen. Gelukkig hoeft niet iedereen in actie te komen. SKG heeft voor een 
aantal situaties een “Overstapservice” geregeld. 
 
Of er van u actie wordt verwacht en wat u dan zou moeten doen, hangt af van de manier 
waarop u uw betalingen heeft geregeld. De onderstaande 3 situaties komen  voor: 
 

1) u hebt op het formulier bij de actie Kerkbalans 2018 aangeven dat u voor elke betaling 
een nieuwe acceptgirokaart wilt ontvangen. 

In dit geval hoeft u Niets te doen: als u de totale jaartoezegging nog niet helemaal hebt 
betaald dan krijgt u in het vervolg een acceptgirokaart met het nieuwe bankrekeningnummer, 
waarmee u kunt betalen. 
 

2) u hebt op het formulier bij de actie Kerkbalans 2018 aangeven dat SKG uw jaarlijkse 
toezegging in één keer of in termijnen mag incasseren. 

In dit geval hoeft u Niets te doen: op uw bankafschriften zult u zien dat het bedrag naar een 
ander bankrekeningnummer is overgeboekt dan voorheen.  
 

3) u hebt op het formulier bij de actie Kerkbalans 2018 aangeven dat u zelf voor de 
betaling zult zorgen. Dit vraagt even uw speciale aandacht. 

 
3a) Als u gewend bent zelf uw bijdrage d.m.v. een overschrijving of via telebankieren over te 
maken op het bankrekeningnummer NL94FVLB0699643708 dan vragen wij u om ingaande 1 
november 2018 het nieuw bankrekeningnummer NL31RABO0373715374 te gaan 
gebruiken.  
 
3b) Als u (misschien in het verleden al) afspraken met uw eigen bank hebt gemaakt over 
periodieke betalingen aan onze gemeente, dan vragen wij u in dit geval contact op te 
willen nemen met uw eigen bank en hen te verzoeken om ingaande 1 november 2018 
het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Appingedam aan te willen 
passen. Het oude nummer NL94FVLB0699643708 moet gewijzigd worden in 
NL31RABO0373715374. 
 
Gemeenteleden die onder 3a) en 3b) vallen zijn hierover persoonlijk per brief geïnformeerd. 

Het College van kerkrentmeesters hoopt van harte op uw medewerking. 
 
 
 
Podium 

Na goedkeuring door de kerkenraad is de bestelling voor een nieuw multi-functioneel podium 
de deur uit gegaan. Dit podium kan gemakkelijk aangepast worden aan de wensen van de 
diverse gebruikers en is veel makkelijker te hanteren bij de op- en afbouw. De aanschaf is 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Nicolaïkerk.  
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Lichtplan 
Er is een opdracht gegeven tot het maken van een totaal lichtplan voor de kerk aan de firma 
Vermeulen uit Gendringen (kijkt u eens op hun website wat zoal mogelijk is op dat gebied). We 
hopen daarmee ook voor de toekomst de Nicolaïkerk als multifunctionele ruimte aantrekkelijk 
te houden. Ook de mogelijkheid tot energiebesparing wordt hierbij meegenomen. Wat de 
kosten en baten zullen zijn valt pas te bepalen na een grondige evaluatie van alle aspecten. 
Hierbij worden ook de absoluut noodzakelijke vervanging van bedrading, die gedeeltelijk nog 
uit de restauratie van 1954 stamt, en de aanpak van de meterkast worden meegenomen. Dit 
alles vereist een forse investering. 
 
Baten 
De openstelling van de kerk voor bezichtiging heeft aan donaties en de verkoop van materiaal 
€2576,- opgebracht. 
 
Collectemunten 
Voor het distribueren van collectemunten in het centrumgebied komen als opvolgers van de 
fam. M. Hofman, de fam. J. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16. Tel.: 0596-623313.  
Bij hen kunt u vanaf 1 november terecht voor collectmunten. 
De andere adressen zijn: mw. D. de Vries-Kuiper, Graaf Edzardstraat 8, tel.: 0596-623385; 
    fam. J. Dik-Hund, Dijkhuizenweg 88, tel.: 0596-625779. 
 
Promotie kerk 
Fotograaf Ronnie Benjamins heeft met een drone drie korte video’s gemaakt van het interieur 
van de Nicolaïkerk en het orgel. Op zijn website kunt u deze bekijken en ook op de website van 
de kerkelijke gemeente kunt u ze binnenkort zien. 
 
 

I.K.E.  ontmoetingsavond 

 
I.K.E.     Uitnodiging    I.K.E. 
 
 
De I.K.E. commissie nodigt iedereen die belangstelling heeft voor onze gezellige 
ontmoetingsavonden, weer van harte uit op: 
 
                  Donderdag 29 november 2018  in de Franse School. 
                  Aanvang:  19.30 uur. 
 
M.m.v.: Mw. A.L.Perdok-Kamp – Bijbellezing en meditatie 
                  Cantorij  o.l.v. Vincent Hensen. 
                  Organist: Jaap Weima. 
                  Bingo: mw. G. Krol en dhr. S. Moesker. 
 
Vervoersproblemen?   
Even een telefoontje naar dhr. H. Perdok (tel. 623256)  en U wordt gehaald en weer 
thuisgebracht! 
 
Graag tot ziens! 
 
Groetjes van Annie Blaak-Hidding.  
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Koopvaardijdienst 
 

 
Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het 
zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven 
Aanvang 16.00 uur 
Voorganger: Pastor S. Standhardt 
Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. 
 
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman 
 
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, 
die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de 
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze 
steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen 
zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. 
 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar naast het zeemanshuis. 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of 
glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen. 
Vervoer nodig? Neem even contact op met mw. A. Dijkman,    
bel 0596 591486 of stuur een mailtje naar afjan8@gmail.com 
 
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen 
 
 

Bijbelquiz   Ned. BijbelGenootschap 
 
Bijbelquiz in  Stedum 
Op 20 november wordt in het Hervormd Centrum 
(Bedumerweg 8 in Stedum) de jaarlijkse Bijbelquiz van 
het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gespeeld. 
De quizmaster is Peter Tillema; de beamer wordt 
bediend door Kees Vriezema. 
Beiden werken al jaren mee aan de Bijbelquiz. 
De NBG-Bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond.  
'De Bijbelquiz van het NBG blijkt nog steeds heel populair te zijn', zegt samensteller Frans van 
Houwelingen van het NBG. 'Sinds 2005 maken we elk jaar een bijbelquiz en de belangstelling 
daarvoor neemt nog steeds toe.' 
Eén van de onderdelen heeft als onderwerp: 'Met andere ogen'. Dat is het thema van de 
Bijbelzondag. 
Frans: 'Door de quiz ga je met andere ogen kijken naar sommige bijbelverhalen. Zelfs in 
bekende verhalen ontdek je nieuwe dingen. En misschien geldt dat ook voor het kijken naar 
mensen. Vaak horen we dat het houden van een bijbelquiz samenbindend werkt. Mensen uit 
verschillende kerken (of helemaal geen kerk) ontmoeten elkaar in een ontspannen en 
informele sfeer.' 
Iedereen is welkom op 20 november in het Hervormd Centrum. De avond begint om  
19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Toegang is gratis, 
wel wordt er een bijdrage gevraagd voor de koffie/thee.  
Je kunt je aanmelden als team of individueel, maar je kunt uiteraard ook als toeschouwer 
komen. 

mailto:afjan8@gmail.com
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Tijdens de quizavond maak je en passant kennis met het werk van het Nederlands 
Bijbelgenootschap en kun je dat werk eventueel steunen met een gift of lidmaatschap. 
Aanmelden met een team van vijf personen of individueel kan per e-mail: c.g.verduijn@live.nl 
Ook zonder aanmelden ben je welkom! 

Corry Verduijn 
namens de werkgroep Stedum/Westeremden van het NBG 

Namens het NBG, Appingedam, Henk Perdok 
 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda november 2018 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 

Meisjes groep 5: Fabiola en José: dinsdag 20 november 

 

Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 27 november 

 

Jongens/meisjes groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 8 november 

 

Jongens/meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 6 november 

 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 13 november 
 

T-café: 

Vrijdag 2 november 19.00-20.30 uur: klas 2 

Vrijdag 9 november 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 16 november 19.00-20.30 uur: groep 8 

Vrijdag 23 november 19.00-20.30 uur: brugklas 

Vrijdag 30 november 19.00-203.00 uur: klas 2 

Vrijdag 7 december 19.00-20.30 uur: groep 7 
 

Factor 12+ 
Datum nog niet bekend. Iedereen wordt persoonlijk 

uitgenodigd.  

Factor Lidy en Irene 
Datum nog niet bekend. 

12 + 
Zondag 11 november, tijdens de kerkdienst 
 

U4C 
Zondag 18 november, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
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Concerten 
 
Het Noordelijk Bachconsort geeft op zaterdag 3 november a.s. een concert in de 
Nicolaïkerk. 
Aanvang: 20.15 uur. 
 

De titel van het concert is:  ‘Licht en duisternis’ 
 
Uitgevoerd worden: 

Johann Sebastian Bach cantate BWV 50 'Nun ist das Heil und die Kraft' 

cantate BWV 36 'Schwingt freudig euch empor' 

Carl Philipp Emanuel Bach Magnificat 

 
Solisten: 

Agnes van Laar sopraan 

Gerben van der Werf counter-tenor 

Henk Gunneman tenor 

Matthijs Mesdag bas 

 
Dirigent: Benjamin Bakker 
 
Toegang:  € 20,00  in de voorverkoop € 18,00 (via noordelijkbachconsort.nl) 

  

  

Een programma met hoop, verwachting en de overwinning van het licht op de 
duisternis.  
Het imposante achtstemmige openingskoor dat het nummer BWV 50 kreeg – als zou het 
onderdeel zijn geweest van een cantate – verwijst naar een verhaal uit het laatste Bijbelboek 
Openbaringen van Johannes (12:10), waarin de hemelse strijd van Sint-Michael met de draak, 
het zevenkoppig monster met tien hoorns, wordt beschreven. De overwinning van Michael en 
zijn engelen symboliseert de overwinning van het licht op de duisternis: Nun ist das Heil und 
die Kraft! Klein detail: de draak werd verjaagd uit de hemel, maar kwam daardoor wel op de 
aarde terecht.  
De adventsperiode, waarmee het kerkelijk jaar begint, werd in Bachs tijd in Leipzig beschouwd 
als een periode van inkeer en boetedoening. Immers, de zonden van de mens hebben god 
gedwongen zijn zoon te offeren. Vrolijke klanken waren niet gepast, met uitzondering van de 
eerste adventszondag waar Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem op Palmzondag wordt 
beschreven. Vandaar de titel van cantate BWV 36: Schwingt freudig euch empor.  
Magnificat anima mea Dominum, mijn ziel verheerlijkt de Heer. Ook wel De lofzang van 
Maria genoemd. Lucas beschrijft in zijn evangelie hoe Maria, bij haar bezoek aan haar nicht 
Elisabeth, deze tekst uitspreekt als beide, in blijde verwachting zijnde vrouwen, elkaar 
ontmoeten. Met de aanstaande geboorte van de Heer komt het licht in de wereld. Ook voor de 
armen onder ons, waarbij de rijken toch echt zullen moeten inleveren. Een soort socialisme 
avant la lettre. In het Leipzig waar Carl Philipp Emanuel Bach opgroeide was regelmatig op 
zondag een magnificat te horen. Meestal in het Duits en op hoogtijdagen in het Latijn. Op 2 juli 
1723 hoorde Carl Philipp Emanuel – hij was toen negen jaar – voor het eerst het magnificat van 
zijn vader, Johann Sebastian Bach. Hij groeide als het ware met het stuk op. In 1749 – Carl 
Philipp Emanel was toen clavecinist aan het hof van Frederik de Grote in Berlijn – waagde hij 
zich aan het schrijven van een eigen magnificat. Het werd zijn eerste grote koorwerk.  
Toonkunstkoor Delfzijl 
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Het Toonkunstkoor Delfzijl bestaat dit jaar 75 jaar en dat begon op 7 april met het geven van 
een Scratchconcert van ‘Die Schöpfung’ van J.Haydn o.l.v.Peter Dijkstra. Hieraan deden 130 
zangers en zangeressen mee afkomstig uit het hele land en ook een aantal uit Duitsland. 
Een geweldig succes met een optreden in een overvolle Nicolaïkerk. 
 
We sluiten dit jubileumjaar af met een concert op zaterdag 24 november in de Nicolaïkerk   
Op het programma staan: 
 Missa Nr.9 in D van J.D. Heinichen; 

Laudate Dominum van M.Corrette;   
Concerto voor hobo d’Amore van Antonio Lotti door Erik Wijma. 
 
Muzikale begeleiding: Suonare d’Amatori 
Solisten: Elizabeth Kooy,      sopraan 
                David van Laar,      alt 
                Jeroen Helder,        tenor 
                Ben Brunt,              bas 
 
Aanvang:       20:00 uur 
Plaats:           Nicolaïkerk te Appingedam 
Datum:          24 november 
 
Het geheel staat o.l.v dirigent Vincent Hensen. 
 
Entree incl.koffie/thee € 20,00.  Voorverkoop € 17,50  bij de VVV Appingedam en 
Delfzijl, via www.toonkunstkoordelfzijl.nl en bij de leden van het koor. 
 
CJP houders €10,00. 

 
 
 

 

       Simi Jadech 25 jaar! 
 
Beste gemeenteleden, 
 
In oktober 2018 bestond Simi Jadech 25 jaar. We willen dit graag vieren 
samen met u en overige belangstellenden. Dit gaan we doen op zaterdag 10 
en zondag 11 november (zie ook het affiche elders in dit kerkblad of op 
www.simi-jadech.nl) 

Als startweekkoortje begonnen in het najaar van 1993, met 14 personen, hebben we een 
doorstart gemaakt als Gospelkoor. We wilden het geloof actief belijden door het zingen van 
gospels en andere christelijk liederen. De afspraak was destijds dat we na een jaar 25 leden 
zouden moeten hebben om ‘officieel’ van start te kunnen gaan. De eerste 2 jaren mochten we 
gratis repeteren op de zolder van de Franse school. Ons eerste ‘optreden’ in Slochteren in de 
sporthal op Hemelvaartsdag was een hele spannende. Nu 25 jaar verder zijn we blij en 
dankbaar dat we aan zovele diensten, trouwdiensten, maar ook rouwdiensten mochten 
meewerken en mochten getuigen van ons geloof bij vreugde en verdriet. 
 
 
Het thema van de jubileumconcerten is: Lets Join in Celebration (samen meedoen en 
vieren). Dit lied was één van de eerste liederen die we officieel aankochten. Aan de beide 

http://www.toonkunstkoordelfzijl.nl/
http://www.simi-jadech.nl/
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concerten zal medewerking worden verleend door de Groninger zanger Erwin de Vries. 
 
Er is heel bewust gekozen voor de locatie van de concerten namelijk de oude gereformeerde 
kerk aan de Dijkstraat Oost (nu centrum Kabzeel). In deze kerk zijn we ooit begonnen en willen 
we graag met u een feestje vieren ter ere van ons jubileum. 
 
Kaarten á €10,- zijn verkrijgbaar bij onderstaande personen, bij alle overige koorleden of aan 
de deur. Mocht u gehaald en weer thuisgebracht moeten worden laat het dan weten! 
 
Klaas Bult             kbult@ziggo.nl (06 481 35 329) 
Karin Verburg       verburg.d@home.nl 
Renée Oudman    rjoudman@hotmail.com 

 
Heel graag tot ziens op zaterdag 10 of zondag 11 november. 
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