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28e Jaargang, nr. 3        november 2019 
  
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 

 
 Op maandag 4 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. 
 

      Oproep:   
      De groep mensen die er voor zorgen dat de kerk elke maand schoongemaakt wordt,     
      moet eigenlijk worden uitgebreid. Er worden vooral dames gezocht. 
      Wilt u ook meedoen?  
      U bent hartelijk welkom op maandag 4 november, om 9 uur in de kerk. (Ze beginnen    
      altijd met een kopje koffie !!).   
 

 Denkt u aan het doorgeven van vergaderdata? De redactie wil graag zoveel mogelijk 
vergaderingen plaatsen in het kerkblad. 
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Meditatie 
 
 

Slotwoord of startsein? 
 
Wat betekent het woord: amen? 
 
In mijn gedachten komt de herinnering boven aan een schooldag, een kleine dertig jaar 
geleden, toen meester Vos de dag zoals gewoonlijk afsloot met een gebed. Na dat gebed 
mochten we niet weg, zoals anders, maar moesten we weer gaan zitten. We waren verbaasd. 
Hij vroeg ons: ‘Wat betekent het woord: amen?’ Wij waren nog verbaasder, want bijbelse 
geschiedenis was toch altijd ’s morgens? ‘Ik heb namelijk de indruk’, zei de meester, ‘dat het 
volgens jullie zoiets betekent als: “Hoera, de schooldag is voorbij, nu mogen we eindelijk weer 
naar buiten!”’  
Meester Vos is vast niet de enige leerkracht die dit wel eens verzucht heeft. Het woord ‘amen’ 
lijkt, als slotwoord van het gebed, soms meer op een startsein om (eindelijk) weer verder te 
kunnen met datgene waar je mee bezig was. Maar zo is het, natuurlijk, niet bedoeld. Het woord 
komen we trouwens ook tegen in de uitdrukking ‘ja en amen zeggen’, dat is: kritiekloos ergens 
mee instemmen. En dan is er nog het gezegde ‘van eeuwigheid tot amen’, als iets tot vervelens 
toe doorgaat. Helaas, dit zijn geen positieve associaties met het woord ‘amen’. Maar laten we 
teruggaan naar de basis, de wortels, op zoek naar de werkelijke zin van het woord.  
De Heidelbergse Catechismus, dat eeuwenoude leerboek van onze kerk, heeft als sluitstuk de 
vraag naar de betekenis van het woord ‘amen’ (Zondag 52, vraag 129). Hoe zit het nu precies 
met dat woord, dat zo vaak gebruikt wordt in de kerk, en met enige regelmaat ook daarbuiten? 
We lezen het volgende antwoord: Amen wil zeggen: Het is waar en zeker. Want het is veel 
zekerder dat God mijn gebed verhoort dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik die verhoring van 
Hem begeer. 
Ik zei het al: de catechismus is eeuwenoud, dus we worden niet getrakteerd op simpele taal. 
De tekst vraagt erom een aantal keren gelezen te worden, om zo de inhoud ervan te kunnen 
begrijpen. Maar er zijn ook hulpmiddelen: L. Wieringa schreef De Heidelbergse Katechismus in 
het Nederlands van nu. En in dat boekje luidt het antwoord op de allerlaatste vraag als volgt: 
‘Amen’ is een hebreeuws woordje, dat ‘vast en zeker’, ‘stellig’ betekent. En we gebruiken het 
om uitdrukking te geven aan ons vertrouwen op God. Want hij luistert beslist, als we bidden. En 
dat is niet afhankelijk van ons gevoel, of van onze hoop, dat God luistert. 
Hier klinkt wat mij zo aanspreekt in heel de catechismus: wat God doet of zegt hangt niet af van 
mijn gevoel, of van mijn geloofstoestand van dit moment. Gods genade, zijn grootheid en liefde 
gaan aan mijn doen en denken vooraf. God is wie Hij is, namelijk de Ontfermer die om ons 
bestaan bewogen is. Dat staat vast, hoezeer wij mensen daar ook aan kunnen twijfelen. Met 
die zekerheid is de catechismus begonnen in Zondag 1: mijn enige troost in leven en in sterven 
is dat ik niet mijzelf toebehoor (het hangt dus niet van mijn eigen presteren af), maar dat ik 
eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus. In Hem zien wij Gods onmetelijke 
liefde voor ons. Van die liefde mogen we onszelf en elkaar keer op keer verzekeren, ook door 
het uitspreken van dat laatste woord: amen. 
En misschien is het dan niet alleen een slotwoord, maar toch ook een startsein: een startsein 
om het deze dag opnieuw te proberen: leven in het vertrouwen dat God ons gebed verhoort, 
dat Hij ons draagt, dat Hij om ons geeft. Want dat is waar en zeker! Amen. 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Agenda voor de maand november 

 
 
  4 nov. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  5 nov. 19.00 uur, Bezoek aan de synagoge in Groningen (Vorming en Toerusting) 
 
  8 nov. 14.00 uur, Ontmoeting Kerk en Moskee, Klaas Bosstraat 2 
 
10 nov. 12.30 uur, Zondagse Lunch in de Franse School 
 
11 nov. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
12 nov. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
13 nov. 20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
 
18 nov. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
20 nov.  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: Dhr. J.A. Nijboer uit ten Boer spreekt over Artrose 
 
21 nov. 10.00 uur, Redactievergadering kerkblad, Franse School 
   
26 nov. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: dhr. Jaap Nienhuis uit Usquert 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 3 nov.: Zevende zondag van de herfst / Gedachtenis der namen 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg/ds. G.M./ van den Berg-de Haan/mw. J. Doekes 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  728 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:  Najaarszendingsweek (Zambia) Kerk in Actie  
Goede predikanten opleiden in Zambia 

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is 
christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het 
platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch 
onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de 
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike 
Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun 
hele gezin naar het universiteitsterrein. 
 
 
Woensdag 6 nov.: Dankdag voor Gewas en Arbeid 
   Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   mw. 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. 
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Zondag  10 nov.: Achtste zondag van de herfst  
 9.30 uur, mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  728 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 

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

 
Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 

    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
Toelichting bij de collecten:  IKE 

Collecte bestemd voor het werk van de IKE. 
 
 
Zondag 17 nov.: Negende zondag van de herfst 
           9.30 uur: dhr. Eppo Vroom 
   Dienst voor mensen met een beperking 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  728 
 
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten: Binnenlands diaconaat (Eenzaamheid) Kerk in Actie 

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in plaatselijke gemeenten. Bij 
eenzaamheid voelen mensen het gemis aan echte, betekenisvolle contacten en relaties. 
Eenzaamheid komt veel voor bij ouderen, en bij mensen die hun partner hebben verloren door 
dood of scheiding. Ook lager-opgeleiden en migranten zijn vaker dan gemiddeld eenzaam. 
In veel, zo niet in alle lokale kerken, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of 
draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte. Ieder 
jaar wordt met de Week tegen Eenzaamheid aandacht gevraagd voor eenzaamheid, dit jaar 
van 1 tot en met 8 oktober. 
De Protestantse Kerk biedt plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips aan rond dit 
thema, en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Want het is van 
groot belang om de aandacht voor eenzaamheid in kerk en samenleving te vergroten, omdat 
eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid kan de 
waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. 
Vandaag collecteren we voor de ondersteuning die de Protestantse Kerk biedt aan lokale 
kerken om eenzaamheid te bestrijden. Van harte aanbevolen.  
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Zondag 24 nov.: Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg, Jong en Oud dienst 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  728 
 
   collecten: - Diaconie    
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  
 

 
 19.00 uur: Cantatedienst in de Nicolaïkerk 
   ds. J. van den Berg of ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
   m.m.v.: Sonus Vita o.l.v. Anjo de Haan 
 
 
Toelichting bij de collecten:   Bloemendienst 

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

Bij de diensten 
 
Zondag 3 november – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan, ds. J. van den 
Berg, ouderenpastor J. Doekes en pastor E. Vroom – Gedachtenisdienst – m.m.v. de Cantorij 
o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 

Op de eerste zondag in november gedenken wij de gemeenteleden die ons in het afgelopen 
liturgisch/kerkelijk jaar zijn ontvallen. Wij noemen één voor één hun namen en steken daarbij 
telkens een kaars aan als teken dat ook over hun leven het licht van Christus schijnt: hun leven 
eindigt niet in vergetelheid, maar is geborgen in Hem die de Opstanding en het Leven is. 
Daarnaast heeft ieder die dat wil de gelegenheid om ook zelf een kaarsje aan te steken en zo 
een dierbare te gedenken voor Gods aangezicht. De schriftlezingen in deze dienst zijn Psalm 
24 en Openbaring 7:9-17. Onze cantorij zal daarnaast de Zaligsprekingen uit Mat. 5 zingen en 
ons ook verder in deze dienst muzikaal ondersteunen. De leiding van de dienst is in handen 
van de vier voorgangers. 
Voorafgaande aan de dienst is er de mogelijkheid voor de aanwezigen om voor in de kerk 
een ‘kaarsje’ aan te steken voor een familielid, een vriend of vriendin, een buurman(vrouw) die 
niet in deze dienst wordt herdacht, maar b.v. elders woont. 
 
Woensdag 6 november – Tjamsweersterkerk, 19.30 uur – mw. ds. B.B. Wolters -  Dankdag 
voor Gewas en Arbeid.  
De dankdienst zal worden gehouden in de kerk van Tjamsweer en de Diaconie collecte in deze 
dienst zal bestemd zijn voor de Voedselbank. 
Bij de ingang van de kerk kunnen de producten voor de voedselbank afgegeven worden. 
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Zondag 10 november – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Viering van 
de Maaltijd van de Heer 
In deze dienst hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. 
 
Zondag 17 november – Nicolaïkerk, 9.30 uur – pastor Eppo Vroom – aangepaste dienst 
Deze dienst is een bijzondere dienst voor en met mensen met een beperking. De band ‘Ruth’ 
zal haar medewerking verlenen en leden van de commissie bijzondere diensten Appingedam 
en Delfzijl. 
 
Zondag 24 november – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Jong en Ouddienst – 
m.m.v. The Messengers.  
In de Jong en Ouddienst van deze zondag zullen The Messengers uit Garrelsweer een 
belangrijke bijdrage leveren. Het is de laatste zondag vóór Advent, die traditioneel 
Eeuwigheidszondag heet. We kijken niet alleen uit naar het Kerstfeest, maar ook en vandaag 
misschien nog wel iets meer naar de komst van Gods Koninkrijk en de Wederkomst van 
Christus. Niet iedereen stelt zich daarbij hetzelfde voor – sommigen kunnen er zich zelfs 
helemaal níéts bij voorstellen. En dan heb je nog die voorstellingen van wat er dán komt: de 
eeuwigheid… Wat móét je daarmee? Altijd feestvieren? Altijd zingen voor Gods troon? Willen 
we dat wel? 
Vandaar dat het voorlopige (werk)thema voor deze dienst is: “Houdt het dan nóóit op?” – in de 
hoop dat zowel de voorganger als de band daar chocola van kunnen maken. 
Er is vanmorgen ook Oppasdienst voor de allerkleinsten. 
 
Zondag 24 november – Nicolaïkerk, 19.00 uur, - ds. J. van den Berg - Cantatedienst –  
m.m.v. ‘Sonus Vita’ o.l.v. Anjo de Haan 
Ook in de avonddienst op deze zondag staat muziek centraal. Het genre is volkomen anders, 
maar niet minder opwekkend voor de aandachtige toehoorder. Op het moment van schrijven 
dezes lijkt het wijs om ook in deze tweede dienst op de Eeuwigheidszondag vooruit te kijken 
naar het komende Godsrijk en de komst van Christus. Hoe concreet zijn wij zelf bezig met de 
‘complementaire beweging’ gaandeweg Hem tegemoet? Mooie thema’s als “Sursum corda” 
(de harten omhoog) of “In eeuwigheid. Amen.” borrelen dan op. 
Als u wilt ontdekken in hoeverre voorganger en koor erin zijn geslaagd aan deze gedachten 
vorm te geven, weet u dan van harte welkom in deze bijzondere dienst! 
 
 

Aangepaste dienst 
 
Op zondagmorgen 17 november is er uitgaande van de IKE om half tien een bijzondere 
gezinsdienst voor iedereen in de Nicolaïkerk te Appingedam. 
Het is een dienst voor en met mensen met een beperking. 
Het thema deze morgen is: ‘Thuiskomen’ 
Voorganger is pastor  E. Vroom en Vincent Hensen-Oosterdijk is organist. 
 
Medewerking zal worden verleend door de band ‘Ruth’ en van de commissie bijzondere 
diensten Appingedam en Delfzijl. 
 
Het belooft weer een fijne dienst te worden, waarvoor u allemaal uitgenodigd wordt om erbij 
aanwezig te zijn. 
 
Na de dienst is er gezamenlijk koffie en thee drinken in de Franse School. 
 
De IKE activiteiten commissie.      
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Rooster oppasdienst 
 
24 nov. Lidy Postma 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
   3 nov. Krista Vieveen 
 
10 nov. Anita de Boer  
 
17 nov. Janneke Weidenaar 
 
24 nov. Janet Ploegh en Maaike 
 

Wist u/je dat……. 
 
…. De leiding van de kindernevendienst alweer druk bezig is met de  voorbereiding van het 
kinderkerstfeest? 
…. We hiervoor op zoek zijn naar kinderen die mee willen doen tijdens deze dienst? 
…. Jeugd, die een instrument bespeelt, ook weer hun medewerking kan verlenen? 
…. Je je hiervoor aan kunt melden bij de leiding van de kindernevendienst? 
…. Het kinderkerstfeest ook dit jaar weer georganiseerd wordt op dinsdag 24 december om 
19.00 uur in de Nicolaïkerk? 
…. Iedereen hier natuurlijk van harte welkom is? 
…. We er een leuke dienst van gaan maken? 
 
…. We dit jaar geen Adventsproject (voor in de kerk) gaan doen? (Omdat we te weinig leiding 
hebben, die dit kan uitvoeren) 
…. We bij de kindernevendienst, in de Advents- en Kersttijd, uit het werkboek ‘Kind op 
Zondag’ werken? 
…. We ook nog kinderen zoeken voor het ‘kaarsengedicht’, tijdens de Advents-zondagen 
en Kerst? (dus 5 kinderen of samen; één het gedichtje en één voor de kaars)? 
 
…. De leiding van de kindernevendienst momenteel uit 5 personen bestaat? 
…. Dit Anita de Boer, Esther Jansema, Janneke Weidenaar, Janet Ploegh en  
Krista Vieveen zijn? 
…. Wij op zoek zijn naar nieuwe leiding? 
…. Je/u natuurlijk welkom bent om een keertje mee te kijken tijdens de kindernevendienst? 
 
Wist u dat nog niet?  
Dan bent u/jij nu weer op de hoogte. 
We hopen dat je je zo snel mogelijk aan gaat melden bij ons, Krista; 
kristahouwerzijl@hotmail.com en Esther; e.jansema-scheper@kpnmail.nl (Graag vòòr 10 
november). 
 
Alvast hartelijk bedankt!  Van de Kindernevendienstleiding. 
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Opbrengst collecten 
 

 
22 sept. Diaconie        €  237,05 
  Kerk         €  251,55 
  
29 sept. Diaconie        €  195,50   
  Kerk         €  143,95 
   
  6 okt. Diaconie        €  226,40 
  Kerk         €  386,31 
  I.K.E.        €  314,02  
   
13 okt. Diaconie        €   233,47 
  Kerk         €   160,48 
   
    
  
 
Koffiegeld 29 sept. €  19,50 
  
 
 
Collecte I.K.E. avond op 26 september:  € 107,35 
 
Deeldoosjes:       €   11,65 
 
 
 
Gift: Een echtpaar uit de gemeente gaf uit dankbaarheid een bedrag van € 500,00. 
   Hartelijk dank hiervoor. 
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
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Lied van de maand november 
 
Lied 728 
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  2. Zij trokken uit als Abraham, 
 door God de Heer geroepen 
 zonder te weten waar hij kwam, 
 om ’t land van God te zoeken. 
 Zij zijn gestorven in zijn naam 
 en hebben niets geweten 
 dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
 mij niet uw God te heten. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij deed hen veilig gaan! 
 Kom, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
 
  3. Die van de aarde vrijgekocht 
 nu rusten van hun werken, 
 zij spreken en getuigen nog 
 om ons geloof te sterken, 
 dat wij omgeven door de wolk 
 de weg ten einde lopen, 
 één met het heilig trekkend volk 
 in liefde en in hope. 
 Geprezen zij zijn naam! 
 Hij doet ons veilig gaan! 
 Kom, zingen wij tesaam 
 met alle heiligen! 
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
24 nov. 11.00 uur,  ds. A. van Essen 
  
 
  
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
24 nov.     11.00 uur,   Huib de Groot 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   17 november Bapt. gemeente 

8 december mw. J. Doekes  1 december mw. J. Doekes 

   22 december   Bapt. gemeente 
 

 
 
 

De diensten  van de Prot. Gemeente Appingedam zijn op zondagmiddag  van 15.30 uur 
tot 16.30 uur; er is koffie en thee na de dienst 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

 

 

 

 

Uit het Pastoraat 
 

Welkom bij het pastoraat! 
 
Zeven vragen aan de wijkouderlingen 
 
In het oktobernummer van het kerkblad is aangekondigd dat de pastorale ouderlingen zich dit 
seizoen aan u en jullie gaan voorstellen. Zij zullen een voor een vertellen over hun inzet voor 
het Pastoraat – een van de kerntaken van de gemeente. 
Wij hopen (jou) u hierdoor dieper vertrouwd te maken met het pastorale bezoekwerk en aan te 
sporen ook zelf (jo)uw steentje bij te dragen. Want we zoeken nog steeds naar gemeenteleden 
die ons als pastorale ouderlingen en contactpersonen kunnen komen versterken: vele harten 
maken licht werk – hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
We starten deze serie “doorgeef-interviews” met zeven vragen aan Alie Bos-Pilon, onze 
wijkouderling voor Wijk 10 (Paasweide/Bolwerk). 
 
Hoe lang ben je al ouderling? 
In mei 2016 bevestigd dus nu drie en een half jaar.  
 
 
Waarom heb je “ja” gezegd, toen je gevraagd werd? 
Ik voelde het als een stukje verantwoordelijkheid, je bent lid van de gemeente en dan is het ook 
goed om daar aan bij te dragen. Bovendien word je niet zomaar gevraagd, die 
verantwoordelijkheid wordt je ook toevertrouwd vanuit die geloofsgemeenschap. Mensen 
denken dat jij iets kan betekenen voor een ander.  
 
Wat vind je er mooi aan? 
Ik vind het bezoekwerk fijn om te doen. Mijn wijk kent veel ouderen en die waarderen het als je 
langs komt. Je leert mensen kennen, deelt met hen blijde dingen maar ook zorgen, verdriet of 
rouw. Alleen al door gewoon te luisteren en begrip kun je “er zijn” (nabij) voor die ander. En dat 
doet goed.  En het is niet altijd zwaar, we hebben ook plezier en koetjes en kalfjes zijn ook 
belangrijk. 
Een bezoek doet ook iets met mijzelf, het geeft voldoening, blijdschap of zorg, in gedachten 
ben je er wel eens mee bezig maar dat is niet erg, het is ook liefde tot God dat ik dienstbaar 
mag zijn. Dat klinkt misschien ouderwets maar zo zie ik het wel.  
 
Zijn er dingen die je moeilijk vindt en wat ervaar je daarbij? 
Soms kun je tegen een bezoek aanzien, bijvoorbeeld als iemand overleden is. Wat te zeggen 
of te doen… Ik doe dan in gedachten wel eens een kort gebed of God mij wil helpen, als ik 
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onderweg ben.  Gewoon aan tafel zitten en luisteren naar de nabestaanden is vaak al genoeg, 
het is ook wonderlijk soms het vertrouwen dat je dan mag ervaren. 
 
Wat helpt je om je taak als ouderling te doen? 
Allereerst de contactpersonen!! Zij vertellen mij als er iets is. Ik werk met een fijne groep 
dames, daar ben ik blij mee, we ondersteunen elkaar in het bezoekwerk. Op 
sectievergaderingen (2x per jaar) bespreken we o.a. het organiseren van een wijkmiddag voor 
de bewoners. 
Ik voel me gesteund door de groep Pastoraat. We vergaderen ± 9 x per jaar en daarin 
bespreken we met elkaar waar we tegen aanlopen, ook praten we over vragen die er leven 
rondom  geloof en pastoraat. Ook kun je terugvallen op onze predikanten als je ergens mee zit. 
IK ga nooit met tegenzin naar de vergadering toe, het is gewoon goed en fijn om samen te 
kunnen praten en elkaar te zien.  
 
Wat mis je?  
Oef, moeilijke vraag. Missen is zo’n groot woord. Wel eens teleurgesteld over negativiteit of 
minder betrokkenheid in de gemeente. Zoals bijvoorbeeld bij het zoeken naar ouderlingen. Het 
is niet meer van deze tijd, zegt men, een ieder heeft het druk… zeker, allemaal waar. Het is 
geen verwijt, maar toch… Je mag je ook aangesproken voelen om mee te helpen en te dragen 
waar je dat kunt. Gelukkig zijn er ook veel mensen die dat doen of hebben gedaan. Daar ben ik 
blij mee, het geeft kracht om het samen te doen.  
 
Wat heeft het je (persoonlijk) gebracht? 
Een heleboel. Je leert veel mensen kennen en doet goede en waardevolle contacten op 
binnen je wijk maar ook in de gemeente onderling. Je voelt je meer betrokken, dat is echt waar.  
Het is verrijkend voor mezelf, het zet me tot nadenken. Ouderen hebben soms veel wijsheid 
maar ook vragen. Het is dus niet saai maar juist bijzonder, de band die je met sommigen 
opbouwt.  
In alle bescheidenheid mag ik iets doen voor de gemeente om zo iets van Gods liefde voor 
mensen te  laten zien.  
 
Graag geef ik de “interview-pen” door aan collega-wijkouderling Erik Ritzema !! 
 

Vorming en Toerusting 
 
Wat gaat komen: 
Het liturgisch bloemschikken  op zaterdag 16 november 2019 van 13-16 uur kan zoals het 
er nu naar uitziet WEL doorgaan. Er hebben zich 9 deelnemers opgegeven en daarvan komen 
er 4 uit Garrelsweer. Erg fijn. 
 
De deelnemers krijgen nog nadere informatie via de mail. 
  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Op vrijdag 22 november 2019 om 20.00 uur kunnen we elkaar ontmoeten rond een film 
genaamd “Lady Bird”. 
Het is een film die bijzonder geschikt is om als (groot)ouders samen met je (klein)kinderen 
(leeftijd 14-20) te bekijken en met elkaar over de inhoud te praten. 
 
We doen dat in de Franse School onder leiding van ds J. van den Berg . 
Wel graag aanmelden bij Erik Ritzema telefoon 622092 of hbritzema@hetnet.nl.  
 

mailto:hbritzema@hetnet.nl


 

 
- 16 - 

Bijzonderheden staan verder op blz 10 van het  groene Vorming en Toerustingsboekje 
2019-2020. 
 
Bijbelgesprekskring Appingedam 

Op de vorige bijeenkomst is afgesproken dat we op 7 november het bijbelboek Jona gaan 
bespreken met elkaar. Ook dit boekje past goed in het jaarthema “Kort maar krachtig”. Wie 
mee wil doen, wordt verzocht de drie hoofdstukken van het boek Jona thuis al eens door te 
lezen. Op de Bijbelkring nemen we de Bijbel in Gewone Taal ter hand. Want het lezen van 
verschillende vertalingen brengt soms bijzondere zaken aan het licht. 
Een puntje van attentie wat de geplande data in december en januari betreft: we hebben 
besloten dan op de tweede donderdag van de maand samen te komen (12 dec. en 9 jan.) om 
niet in het gedrang te raken met de feestelijkheden van Sinterklaas en Nieuwjaar. 
- Datum volgende bijeenkomst: donderdag 7 november 2019 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
 
Bijbels Koken: aanmeldingstermijn verlengd ! 
Jammer genoeg hebben zich voor het Bijbels Koken tot nu toe maar twee personen 
aangemeld. Omdat met name ds. Gerlinde van den Berg een volhouder is en erg enthousiast 
vanwege de ervaringen hiermee in haar vorige gemeente, hebben we besloten de 
aanmeldingstermijn te verlengen. Zelfs in Groningen geldt de oud-Hollandse spreuk “Wat de 
boer niet kent, dat eet hij niet” (ja we hebben hem iets gefatsoeneerd). Neem daarom gerust 
contact op met ds. Gerlinde als u benieuwd bent wat er op zo’n avond precies gaat gebeuren 
en wat we krijgen voorgeschoteld (tel. 788702, e-mail dsgvandenberg@solcon.nl). Ook op blz. 
8 van het Kringwerkboekje vindt u meer informatie over deze avond. De beide predikanten 
nodigen u van harte uit voor een avond samen bijbelse gerechten bereiden en eten in de 
Franse School.  
Om een definitieve datum en tijd (evt. ook na de jaarwisseling) te kunnen vastleggen  in overleg 
met de deelnemers, zijn er eerst MEER gemeenteleden nodig die zich voor deze avond 
opgeven! Interesse en plezier in koken (en de Bijbel…) zijn de enige vereisten voor deelname. 
De gemaakte kosten delen we. Graag opgeven bij een van de predikanten vóór 18 
november, zodat we kunnen gaan plannen: dsgvandenberg@solcon.nl / 
dsjvandenberg@solcon.nl / 0596-788702. 
 

Ontmoeting Kerk en Moskee 
 
 
Samen koken en spelletjes doen 

 
Op vrijdagmiddag 8 november wordt er van 14-18 uur een ontmoetingsmiddag voor oud en 
jong georganiseerd voor leden van de Damster kerken en de moskee.  
Ook de kinderen zijn met nadruk uitgenodigd!  
 
De middag wordt gehouden in de verenigingsruimte bij de moskee. Na de inloop en ontvangst 
met Turkse thee tot 14.30 uur is er gelegenheid de gebedsruimte van de moskee te 
bezichtigen. Vanaf 15.00 uur gaan we samen Turkse pizza’s (lahmaçun) bakken, salade 
klaarmaken en/of oud-Hollandse en Turkse spelletjes doen. Voor ieder die komt is er gratis 
thee en een pizza die je zelf mag beleggen (en opeten natuurlijk)! Wie graag extra pizza’s wil, 
bijvoorbeeld om mee naar huis te nemen, kan die kopen voor € 1,00 per stuk. De bijpassende 
salade om mee te nemen kost € 1,25. 
 
Vanwege de aanschaf van de ingrediënten graag aanmelden vóór 28 oktober bij Janneke 
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Pennink: janneke@pennink.nl 
Datum:    vrijdag 8 november 2019 
Tijd:              14.00 uur (tot 18.00 uur) 
Plaats:          Klaas Bosstraat 2 
Aanmelden: vóór 28 okt. bij Janneke Pennink (janneke@pennink.nl) 
 
 
 

Startweekend 
 

 

Meditatieve wandeling 

 

     
 

Zaterdag 21 september werden we verwacht om 10.00 uur bij de PKN-kerk te Garrelsweer. Er 
waren acht personen, de meerderheid vrouwen en voornamelijk uit de plaats zelf, drie uit 
Appingedam, waaronder ikzelf. Ds. Christel Minnaard van Garrelsweer had de leiding.  
 
Ds. Johan van den Berg uit Appingedam was - als enige man en zeer sportief - op de fiets 
gekomen. (Er hadden wel wat meer mannen bij gekund, misschien een andere keer?) 
 
De inleiding was de Bijbeltekst uit Handelingen 2:1-6 over de Heilige Geest. We wandelden in 
groepjes van twee om eerst in stilte erover na te denken en later in gesprek met elkaar. 
Bij de Kloostermolen een stop met koffie en koek. We hadden er goed weer bij en een lekker 
zonnetje.  
De gids die uitleg over de molen gaf, was molenaar Jaap Schuurman. Hij had een boeiend 
verhaal over de functie en geschiedenis van de molen. We zijn ook in molen geweest, velen 
maakten wat foto’s.  
Op de terugweg een andere opdracht over de Heilige Geest en twee andere personen als 
groepje om na de stiltes mee in gesprek te gaan. 
 
Afsluitend bij de kerk, om 12.30 uur, kwamen we tot de conclusie dat het een inspirerende 
ochtend was. Het was een mooie vergelijking, de molen die de wind nodig heeft om te werken 
en de werking van de Heilige Geest in ons: Je ziet hem niet maar voelt hem wel. 
Misschien een vervolg? 
Een goede start als startweekend. Wel hadden er meer mensen van de gemeente bij gekund. 
 
Een deelneemster van de wandeltocht (Anja) 
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Uit onze gemeente 
 

Uit de pastorie 
De herfstvakantie is begonnen, maar de kopij voor het kerkblad moet nog de deur uit… Dus 
ook nog even een stukje uit de pastorie. Als u dit leest heeft Johan – bij leven en welzijn – op 29 
oktober zijn 55-ste verjaardag mogen vieren, maar een belangrijker reden tot feestvreugde 
was er net voor het begin van de herfstvakantie: Gerlinde heeft haar rijvaardigheidstest met 
goed gevolg afgelegd, zodat ze binnen een paar weken weer een rijbewijs kan ophalen. Nu 
moeten de pastoriebewoners op jacht naar een andere auto – een automaat – zodat Gerlinde 
weer zonder chauffeur zelfstandig over ’s lands wegen kan razen. We zijn samen erg blij met 
de herwonnen mobiliteit. 
Voor de rest gaan we nu eerst lekker een weekje “chillen” en samen of apart leuke dingen 
doen. Tegen de tijd dat u dit leest, kunnen we u al vertellen hoe dat is geweest en zijn we 
alweer druk in de weer met de voorbereidingen voor Advent en Kerst. 
Met een hartelijke groet van ons allemaal, 

Johan & Gerlinde van den Berg 
 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand september bedraagt € 146,70. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper.  
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Middengroep 
 
De bijeenkomst van de Middengroep is deze maand op dinsdag 26 november, ‘s middags  
om 14.30 uur in de Franse School. 

Dhr. Jaap Nienhuis uit Usquert zal komen vertellen over zijn leven 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 
 

Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 20 november in het ASWA-gebouw 
aan de Burg. Klauckelaan. 
 
Dhr. J.A. Nijboer uit ten Boer spreekt over Artrose ( chronische ziekte van de gewrichten). 
 
Aanvang: 19.45 uur 
 
Leden en gasten van harte welkom 
 
Het bestuur van Passage 
 

Knie & Co 
 
 
Mooie naam van de werkplaats en winkel van de Zijlen in, jawel, de Kniestraat! 
Een aantal van onze gemeenteleden werkt daar: bewoners van de Zijlen-locatie aan de 
Solwerderweg, en vrijwilligers.  
Zo kwam het dat ik een uitnodiging kreeg voor de officiële opening, dat vond ik erg leuk. En 
vooral om er bij te zijn! In de zon stonden we buiten toen de naam onthuld werd en wethouder 
Usmany zich, met de hulp van Catrien Wolthof een weg knipte tussen de gebreide lapjes in de 
deuropening. Toen konden we allemaal naar binnen, om de winkel, met alle leuke artikelen, te 
bekijken.  
Er was ook een mooie video-presentatie, waarop je kon zien hoe de spullen gemaakt worden 
en wat er verder nog gedaan wordt: o.a. oud papier verzamelen bij de Paasweide en het 
sorteren van de plastic doppen voor de hulphonden-actie.  
Het was gezellig, met veel mensen, er was gebak en nog meer lekkers te eten en te drinken, 
het was een mooi feest! En ik weet nu nog beter wat de mensen daar allemaal doen én dat je er 
leuke dingen kunt kopen!  
Dus, voor een klein of groter cadeau, ga eens kijken bij Knie & Co!  
 
Hanneke Doekes  
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Zingen naar de Zondag 
 
Op zaterdagavond 30 november zal er weer uitgaande van de gezamenlijke kerken 
Appingedam en Tjamsweer, een uur Zingen naar de Zondag worden gehouden in de Ger. 
Kerk, Dijkstraat 73, aanvang 19.00 uur. 
 
Medewerking is er deze avond van de Christelijke Muziekvereniging ‘De Bazuin' uit Uithuizen, 
in samenwerking met de muziekvereniging ‘Opwaarts’, ook uit Uithuizen. Beide staan 
onderleiding van Luuk Tuinstra.  
 
Samen met organist Ties Wildeboer zullen zij de samenzang begeleiden en enkele solo 
werken spelen.  
 
De leiding deze avond is in handen van ds. Paul Voorberg, die gekozen heeft voor het thema: 
‘Vol Verwachting’.  
Er zullen weer veel mooie liederen worden gezongen, die opgegeven zijn in vorige Zingen naar 
de Zondag bijeenkomsten. 
Er is een collecte voor de onkosten. 
Na afloop is er koffie / thee en iedereen is daar ook van harte welkom. 
 
 

Oproep !!  
 
De groep mensen die er voor zorgen dat de kerk elke maand schoongemaakt wordt,     
moet eigenlijk worden uitgebreid. Er worden vooral dames gezocht. 
Wilt u ook meedoen?  
U bent hartelijk welkom op maandag 4 november, om 9 uur in de kerk. (Ze beginnen    
altijd met een kopje koffie !!).   
 

Activiteitengroep 
 
ZONDAGSE LUNCH: 
Beste mensen, 
 
Zondag 10 november is er weer een Zondagse Lunch na de ochtenddienst in de Franse 
School. 
 
U/jij kunt zich opgeven op de lijst deze ligt achter in de kerk en bij Janneke Pennink, tel: 623813 
en per mail janneke@pennink.nl of bij Marieke de Vries, tel: 626927 en per mail 
marieke.dijkman@hotmail.com  
(Gluten- of lactose vrij dieet even doorgeven) 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sint Maarten 

 

 
Welkom!!    
 
Sint Maarten voor de kinderen 
 
Maandag 11 november is de dag, dat ik mijn lichtje branden mag. 
 
De kerk is dan ook open van 16.00 uur - 18.00 uur.  
 
Je bent van harte welkom! Samen met jouw vrienden en vriendinnen. 
 
Kom gezellig langs met een mooi Sint Maarten lied. 
 
 
 
 
 
Groetjes van de activiteitencommissie. 
 
 

Kerstmiddag 
 

Kerstmiddag, 17 december 
 
Hierbij alvast de aankondiging dat we op dinsdagmiddag 17 december in de Franse School 
weer de kerstmiddag hopen te houden voor ieder die daar bij wil zijn. Voor wie er nog niet 
eerder was: we hebben dan een programma met bekende liederen, lezing van bijbelgedeelten 
en gedichten, gebeden, zang van ons kleine koortje, een meditatie door een van de pastores 
én een kerstverhaal.  
De middag is ook voor ontmoeting – in de pauze en tijdens de maaltijd van brood met soep, die 
tegen het eind volgt.  
 
Wie met een auto gehaald en thuisgebracht wil worden, kan zich daarvoor opgeven tegen die 
tijd. Ook in verband met de broodmaaltijd wordt dan opgave gevraagd.  
 
In het decembernummer van het kerkblad volgt de verdere informatie, met het opgavestrookje. 
Maar bij deze dus alvast de datum, om daar rekening mee te houden, zodat we u / jou er weer 
kunnen ontmoeten! 
 
Namens de voorbereidingscommissie,  Hanneke Doekes  
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Van de Diaconie 
 

In november wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk, tel. 623474.            
e-mail:  wa@wabreedijk.nl                      

 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens 
u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk. 
 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter              e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar   e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk            e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman e-mail:  alpieterman67@gmail.com  tel: 624910 
 
 
 

Amnesty International 
 

We lezen en ondertekenen in de maand november de Amnesty brief niet op de eerste zondag 

van de maand, maar op de tweede (10 november). Dit omdat zondag 3 november de zondag 

van de ‘gedachtenis der namen’ is.    

 
Bangladesh: student geschorst vanwege afkomst 
 
Op 6 september schorste de Cox’s Bazar universiteit in Bangladesh de 20-jarige student 
Rohima Akter Khushi vanwege haar Rohingya-identiteit. Rohima studeerde rechten en zat al in 
het tweede semester. Nu zit ze thuis en is ze depressief geworden. Haar huis voelt aan als een 
gevangenis.  

Rohima Akter Khushi is geboren in een Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh. Ze is een 
van de weinige jonge Rohingya-vrouwen die het tot het hoger onderwijs schopte. Een 
internationale nieuwszender maakte daar een video over. Daarna schorste de universiteit haar 
omdat zij Rohingya is. 
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Rohima is geschorst omdat volgens de regering van Bangladesh geen enkele Rohingya aan 
een universiteit mag studeren. Hiermee schendt Bangladesh het Internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten. Dat stelt dat iedereen, zonder discriminatie, recht 
heeft op onderwijs. 

 
 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
Voorzitter Kazi Shahidullah 
Universitaire Toelatingscommissie van Bangladesh 
UGC Bhaban, Plot # E-18/A 
Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar 
Dhaka-1207, Bangladesh   Kopie aan: 

Ambassade van de Volksrepubliek Bangladesh  
Z. E. de heer Sheikh Mohammed Belal   
Badhuisweg 77  
2587CD Den Haag 

 
Appingedam, 10 november 2019 
 
Geachte voorzitter Shahidullah, 
 
Sta ons toe onze zorgen uit te spreken over het besluit van de Cox’s Bazar Internationale 
Universiteit om Rohima Akter Khushi niet toe te staan verder onderwijs te ontvangen alleen 
omdat zij een Rohingya vluchteling is. Rohima Akter Khushi, die in Bangladesh is geboren en 
daar onderwijs heeft genoten, was in het tweede semester van haar rechtenstudie. Onderwijs 
is een universeel recht, dat niet afhangt van iemands achtergrond. Rohima Akter Khushi 
onderwijs weigeren op grond van haar afkomst is in flagrante tegenspraak met de 
verplichtingen die Bangladesh op zich heeft genomen op basis van het internationale verdrag 
over economische, sociale en culturele rechten.  
 
Wij dringen er daarom bij u op aan om onmiddellijk een eind te maken aan de uitsluiting van 
onderwijs van Rohima Akter Khushi, zodat zij haar hoger onderwijs kan vervolgen.  
 
We danken u voor uw tijd en overwegingen. Vol hoop zien we uit naar uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
Postbus 167 
9900 AD Appingedam 
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I.K.E. - ontmoetingsavond 
 

                                         I.K.E.  APPINGEDAM. 

 
 
Voor iedereen die belangstelling heeft, ziet U hier weer de uitnodiging voor 
onze bijeenkomst op: 
 
              Donderdag 28 november 2019 in de Franse School. 
              Aanvang:  19.30 uur. 
 

M.m.v.:  Ds. G.J.Gardenier; 
             Chr. Koor “Cantate Fides” uit Appingedam, o.l.v. dhr. Jan Beukema. 
             Organist: dhr. Jaap Weima. 
             Bingo o.l.v.  mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Als U graag gehaald en weer thuis gebracht wilt worden, kunt U bellen met 
Dhr. Henk Perdok,  tel. 623256 
 
Groetjes en hopelijk: Tot ziens! 
Annie Blaak-Hidding.    
 
 
               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
  
In de het vorige kerkblad is vermeld dat u de dagkalenders en blokkalenders die u in het 
verleden bij de IKE kon bestellen, nu alleen nog via internet kon bestellen,  
zoals Bol.com.,  enz. 
 
Via een attente lezer kregen wij de tip dat er in Veendam nog een Evangelische  boekenwinkel 
is waar u ze kunt kopen. 
 
Dit is bij: Huizinga , Boeken en Cadeau’s 
                 Kerkstraat 30-32 
                9641 AS  Veendam   tel. 0598-690340 
  
 
      
De IKE      
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/vectors/kalender-maand-jaar-datum-datetime-97868/


 

 
- 25 - 

Van de Kerkrentmeesters 

 
Giften:                                                                                                                              Geregeld 
ontvangen we van kerkleden die niet persoonlijk de diensten kunnen bijwonen maar dat vaak 
via de kerktelefoon of internet doen, een gift voor de “gemiste” collectes. Het spreekt vanzelf 
dat we hier erg blij mee zijn. Alle gevers daarom hartelijk dank!! 
 
Actie Kerkbalans 2019:                                                                                                                   Tot 
en met september is er voor de actie Kerkbalans  € 124.970,-- binnengekomen. We 
verwachten voor dit jaar nog aan toezeggingen € 27.500,--. Ook nu weer willen we alle gevers 
hartelijk danken voor hun bijdrage. 
 
Deur Mariakapel:                                                                                                                  Zoals 
u misschien al heeft gezien is er een fraaie deur geplaatst in de Mariakapel. Hierdoor is er geen 
zicht meer op de toch niet heel fraaie opslag in de kapel. De deur is mede mogelijk gemaakt 
door bijdragen van het Verjaardagsfonds en de Stichting Nicolaïkerk. Onze hartelijke dank 
daarvoor. Evenals voor onze kerkmeester Garry Veldman voor het deskundig plaatsen van de 
deur.   
 
Kerkbalans 2020: 
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Met het thema “Geef voor je 
kerk!” werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een 
gezonde financiële situatie belangrijk voor onze kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze 
gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de 
inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tussen 18 januari en    1 
februari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat 
we (weer) op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 
vervullen en nieuwe plannen maken.                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

https://kerkbalans.nl/


 

 
- 26 - 

Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda november 2019 

 
 

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

Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 26 november 

Meisjes groep 6: Fabianne en Denise: dinsdag 5 november 

Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 12 november 

Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 7 november 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 19 november 
 

Sirkelslag voor groep 7 en 8: vrijdag 15 november 
 

T-café: 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

Vrijdag 1 november: groep 8 

Vrijdag 8 november: Klas 1 + klas 2 

Vrijdag 22 november: klas 3 + klas 4 

Vrijdag 29 november: groep 7 

 

Factor 12+ 
Datum via de app/mail, 19.30 uur Franse School 

 

Factor Lidy en Irene 
Donderdag 28 november 
 

12 + tienerkerk 
Zondag 8 december is er weer 12+ tienerkerk 
 

Jongerenevent Eemsmond 
Weerwolven 

zaterdag 9 november 19.00-21.30 uur 

Hoeksteenkerk, Tichelwerk 15, Delfzijl 

 

U4C 
Zondag 17 november, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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organiseert:  
 

‘Weerwolven’ 
 

Datum: 9 november 
Locatie: Hoeksteenkerk: Tichelwerk 15, 9934 
LA Delfzijl 
Tijdstip: 19.00 – 21.30 uur 

                                                              
Geef je op bij je jeugdleiding, door een appje te sturen of te 
bellen naar: 
- Maartje van Ramshorst   06-37476260 
- Nathalie Knol    06-37163368 
Of door een mail te sturen naar: 
jongereneventeemsmond@hotmail.com  
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Myanmar 

 
 

    

Project Myanmar 2020 
 
Beste mensen, 
 
In oktober 2020 ga ik voor derde keer mee met een groep van World Servants, na Ghana en 
Malawi gaat het deze keer Myanmar (voormalig Birma) worden. 
Het land ligt in Zuidoost-Azië en grenst aan Bangladesh, India en China. Het ligt om ruim 8500 
km van Appingedam met een vliegtijd van 12 uur, goed te doen dus. 
De bevolking heeft een zeer laag inkomen, één derde van de mensen leeft onder de 
armoedegrens en 10% van de bevolking heeft niet eens geld om aan voedsel te komen. Het 
behoort tot één van de armste landen ter wereld. 
De afgelopen jaren heeft World Servants om die reden in dit land al diverse projecten 
uitgevoerd. 
Het project gaat plaatsvinden bij mevrouw Sayama Aye Myint die 25 kinderen met een 
beperking opvangt in haar eigen huis en hen onderwijs geeft. Met het bouwproject kunnen we 
daar de faciliteiten flink verbeteren. 
 
Het project kan definitief doorgaan als er minimaal 25 deelnemers meegaan. Er is dan 
voldoende geld om samen met nog wat andere fondsen het project inclusief reis- en 
verblijfskosten te kunnen financieren. Op dit moment zijn er 15 aanmeldingen. 
Per deelnemer moet er een bedrag van een € 2.800, - ingebracht worden.   
De reis duurt maximaal 16 dagen. Deelnemers worden goed voorbereid. Zo is er een 
voorbereidingsweekend, waar de deelnemers elkaar kunnen leren kennen en er veel 
informatie wordt gegeven. De leeftijden varieerden bij het laatste project tussen de 20 en 70 
jaar. Iedereen kan zijn steentje ter plekke bijdragen. De ervaring is grandioos en neem je mee 
voor het leven. 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als er vanuit onze gemeente nog mensen mee zouden gaan! 
Acties om geld in te zamelen kunnen dan ook gezamenlijk worden georganiseerd. 
Heeft u/heb jij interesse bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie. 
Ook is er veel informatie te vinden op de site van World Savants. Lees hoe World Servants wil 
bouwen aan verandering  https://www.worldservants.nl/  

 
Klaas Bult      kbult@ziggo.nl           06 481 35 329 
 
 

https://www.worldservants.nl/
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Israël - avond 

 
Israëlavond op  woensdag 13 november 2019.                                                                                                                     

Thema:  ”In goede en kwade dagen” 
Waar: Burchtstraat 23, Middelstum. ( P.K.N .kerk) 
 
Aanvang: 19.45 uur.  Spreker: ds. Edjan Westerman. 
 
Als werkgroep Kerk & Israël, regio Noord, zijn wij verheugd om u te kunnen vertellen,                              
dat  ds. Edjan Westerman bereid is  gevonden om deze avond de inleiding te verzorgen. 
Ds. Edjan Westerman is sinds juni 2015 emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland.  Na zijn predikantsopleiding aan de theologische faculteit van de V.U. Amsterdam 
deed hij daar ook een doctoraalstudie O.T.- N.T.  
Ds.Westerman wil met ons spreken over: ‘de trouw van God ‘in goede en kwade dagen’. 
Veel vragen kunnen daarbij bovenkomen  zoals  b.v.:                                                                              
‘zijn Messias Jezus, het evangelie en Israël met elkaar verbonden en hoe?’                                                        
 
Stevige discussies worden er gevoerd  binnen de P.K.N.-kerken,  maar niet alleen daar, 
‘over het onopgeefbaar verbonden zijn,  kun je daar ook anders over denken?’ 
En ‘Is het zo dat als je Jezus zegt, je meteen Israël ontmoet? Of heeft Israël geen directe 
verbinding meer met de Heer die wij belijden?’ 
 
Ja en hoe komt het eigenlijk dat als wij het evangelie kort samenvatten wij het hele eerste deel 
van de Bijbel kunnen overslaan?  (heeft de kerk dat misschien eeuwen zo gedaan  ( ..?) ….en 
heeft dat gevolgen gehad.?  Lopen er daardoor misschien lijnen van onze prediking naar o.a. 
de verschrikking van de Holocaust..?)    
Is er een band tussen het evangelie en het land Israël? En de terugkeer van het volk naar het 
land? 
Vragen te over en ds. Westerman wil hier graag op een actuele manier op in gaan. Mocht dat 
bij u ook zo zijn, dan bent u op deze avond van harte uitgenodigd..! 
 
 

Koopvaardijdienst 

 

 
Op zondag 10 november 2019 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 Byzantijns Koor Groningen. 
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. 
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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? bel 06-17 13 51 65 dan plannen we u in en zorgen dat u op tijd aanwezig bent. 
 

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen 

 

 

 

 

Voedselbank Appingedam - Delfzijl 

 
 
Op 20 en 21 december organiseert de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, die cliënten 
ondersteunt in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum weer haar jaarlijkse 
inzamelingsactie in diverse supermarkten in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum.  
Bij de Albert Heijn vestiging in Appingedam is de actie op 6 en 7 december.  
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het uitdelen van flyers en het in 
ontvangst nemen van de geschonken voedselproducten. We maken per dag een schema 
met  blokken van 2 uur om de belasting voor de vrijwilligers niet te groot te laten worden.  
U kunt zich aanmelden via ons e-mailadres info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl 
(ook graag uw telefoonnummer vermelden), maar we zijn ook telefonisch bereikbaar op de 
vrijdagmorgen tussen 9.30 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 06- 83897365.  
 
Kunnen wij op uw steun rekenen? 
 
Voedselbank Appingedam Delfzijl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Secretariaat Voedselbank Appingedam-Delfzijl. 
Piet Mollema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@voedselbankappingedamdelfzijl.nl
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Concerten 
e op zak rijd je Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes ezeedijken. 
Korenavond 
 
Op zaterdag 9 november 2019 organiseert de KCZB Regio Noord samen met het Christelijk 
Mannenkoor Appingedam Lokaal Vocaal in de Nicolaïkerk in Appingedam. Lokaal Vocaal is 
een korenavond in de breedste zin van het woord met een variatie aan koorzang en diverse 
koorsoorten met een zeer uiteenlopend repertoire.  
De deelnemende koren krijgen de gelegenheid om in totaal 15 minuten in te vullen met 
muziekwerken naar eigen keuze.  
 
Wie is de KCZB  
De KCZB is een landelijk belangenorganisatie voor koren in het algemeen.  
Bij de KCZB Regionale Commissie Noord zijn ca. 300 koren met ruim 9.500 leden 
aangesloten.  
De Regionale Commissie Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 
Noord-Holland Noord. Inmiddels is Regio Noord een groot landsdeel geworden een derde van 
Nederland waar nog altijd veel activiteiten worden georganiseerd voor alle koorsoorten en voor 
alle koren van klein tot groot. Het doel van de KCZB is het bevorderen van de zangkunst. 
 
Aan het concert wordt medewerking verleend door de volgende koren: 

 Christelijk Gemengde Zangvereniging ’t Korenbloempje, Bedum 

 Christelijk Vrouwenkoor Pro Musica, Leens 

 Gospelgroep Testify, Uithuizermeeden 

 The Special Singers, Uithuizermeeden 
 Christelijk Mannenkoor Appingedam 

 Mannenkoor Canta Libre, Ten Boer  
 
Het concert begint om 19.30 uur. 
Iedereen is hartelijk welkom om te komen luisteren. 
De entree is gratis. 
  
Het Christelijk Mannenkoor Appingedam is opgericht op 20 juni 1985 en bestaat momenteel uit 
50 leden, afkomstig uit Appingedam en wijde omgeving.  
De mannen repeteren eenmaal per week op de donderdagavond vanaf half negen tot ca. half 
elf in de historische Franse School, pal naast de eeuwenoude Nicolaïkerk aan de Wijkstraat te 
Appingedam.  
Het koor staat onder leiding van Nico Dijkman, met als vaste begeleider op piano of kerkorgel 
Jan Beukema. Beiden zijn al vanaf de oprichting aan het koor verbonden. 
Regelmatig wordt medewerking verleend aan kerk- of zangdiensten in de noordelijke regio's 
en daarbuiten, onder meer in het aangrenzende Ostfriesland.  
Ook verzorgen zij een paar keer per jaar eigen concerten, alleen of in samenwerking met 
andere koren. 
Het repertoire bestaat grotendeels uit religieus geïnspireerde stukken gezongen in meerdere 
talen. Maar ook niet-geestelijke stukken ontbreken niet op het repertoire.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wilt u eerst alleen de sfeer binnen het koor proeven, 
aarzel dan niet en kom op een donderdagavond een repetitie bijwonen. Het verplicht tot niets 
en de koffie staat klaar. 
 
Het concert wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Appingedam, 
Fonds Eemsmond en de KCZB. 
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Op zaterdag 30 november geeft het Toonkunstkoor Delfzijl o.l.v. Vincent 
Hensen-Oosterdijk, een concert in de Nicolaïkerk in Appingedam. 
 
De uit te voeren werken zijn: 
 

Mendelssohn  - Psalm 42 
 

Intermezzo   - vleugel: Mineke Potgieser  
harmonium: Klaas Hoek 

 
Mendelssohn   - Verleih uns Frieden 
 
Gounod   - Messe Solennelle de Sainte Cécile 
 
Elizabeth Kooy, sopraan 
Jeroen Helder,   tenor 
Ben Brunt,        bas 
 
Het geheel onder muzikale begeleiding van vleugel en harmonium. 
 
 
Aanvang 20.00 uur 
 
Entrée: kaarten: € 18,00  

in voorverkoop € 16,00  en scholieren € 10,00. 
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