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

 

Van de redactie 

 
 Op maandag 7 oktober 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. 
 
 

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

Draagt elkanders lasten… 
 

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. (…) Laten we dus, in de tijd die ons nog 
rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.  
(Galaten 6:2 & 10) 
 
In Galaten 6 wijst Paulus de gemeenteleden in Galatië op hun verantwoordelijkheden als 
gelovigen. Aan de ene kant is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen handel en wandel, en 
mag, ja moet daar zelfs op worden aangesproken: doe jij echt het goede? Aan de andere kant 
zijn de gemeenteleden tegelijk ook verantwoordelijk voor elkaar: kan ik jou helpen het goede te 
doen? 
Op deze manier heeft het Pastoraat ons als gemeente aangesproken in de Startdienst. De 
pastorale ouderlingen hebben laten zien wat er vanuit het pastoraat en bezoekwerk allemaal in 
en voor de gemeente aan goeds en heilzaams wordt gedaan. Ze hebben verteld over de 
verantwoordelijkheden van het Pastoraat. Tegelijk hebben ze een dringende oproep op ons als 
gemeente gedaan om op onze beurt ook onze verantwoordelijkheid op te pakken: 
 

"Kerk-zijn doen we samen. We hebben elkaar nodig, willen elkaar ontmoeten 
en omzien naar elkaar. Daar hebben we uw/jullie hulp bij nodig! We nodigen 
u/je van harte uit om hier deel van uit te maken en een rol binnen het 
pastoraat te vervullen." 

 
Deze meditatie is niet bedoeld om een potje te gaan zitten klagen, maar om u als 
gemeentelid te wijzen op uw verantwoordelijkheid. Het Pastoraat kan er alleen voor de 
hele gemeente zijn, als de hele gemeente het Pastoraat metterdaad draagt. Hoe meer 
handen er helpen dragen, hoe lichter de last voor de werkers wordt. En dat weten we 
allemaal best, want we schudden met groot gemak een hele rij spreuken uit de mouw die 
algemeen bekend zijn: “Vele handen maken licht werk” – “Gedeelde vreugd is dubbele 
vreugd; gedeelde smart is halve smart” – “Eendracht maakt macht” – “Een drievoudig 
snoer wordt niet snel verbroken” – “Waar twee of drie in Mijn naam verenigd zijn…” 
 
De komende maanden zullen in dit kerkblad verschillende pastorale ouderlingen aan het 
woord komen. Zij zullen vertellen over hun motivatie voor het pastorale bezoekwerk. We 
horen wat hen daarin beweegt, wat hen tegenviel, wat hen over teleurstellingen heen hielp, 
wat hen blij maakt in het pastoraat en waarom zij dit werk zo waardevol vinden. 
Het is allemaal bedoeld om u als gemeentelid dieper vertrouwd te maken met het pastorale 
bezoekwerk en hopelijk ook te motiveren om daarin uw verantwoordelijkheid te nemen. 
Want – en die spreuk was ik nog vergeten: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
 
Want dat is waar het in heel ons kerkenwerk om draait, en zeker ook in het pastoraat: dat 
we er samen blijer van worden. Dat we ondanks alles wat tegen kan zitten in ons leven, het 
vertrouwen krijgen en houden dat we er niet alleen voor staan. Als gemeente zijn wij in het 
pastoraat (georganiseerd en spontaan) boodschappers van dat Goede Nieuws.  
Oh, en wist u wat het nieuwtestamentische woord voor “boodschapper” is? … Angelos – 
Engel ! 
 
Je geloof geeft je vleugels – vergeet ze niet te gebruiken! 
 

ds. Johan van den Berg 
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Agenda voor de maand  oktober 

 
 
  7 okt. 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 

19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 

  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  8 okt. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
  9 okt. 20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
 
13 okt. 12.30 uur, Zondagse Lunch in de Franse School 
 
16 okt..  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 

Spreker: mw. Els Zwerver uit Loppersum 
 
21 okt. 10.00 uur, Redactievergadering kerkblad, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
22 okt. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: dhr. Jan Smid uit Delfzijl 
 
28 okt. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 6 okt: Derde zondag van de herfst 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  889 
    
   collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
 19.00 uur, Welkomstdienst, ‘Johannes de Heer’ dienst 
   Gezamenlijke predikanten 
   m.m.v. het Chr. Mannenkoor Appingedam, o.l.v. Nico Dijkman 
 
   collecten: - I.K.E.  
     - Kerk 
 
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. 
 
 
Zondag  13 okt: Vierde zondag van de herfst  
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  889 
    
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
 
Toelichting bij de collecten:  Werelddiaconaat (Colombia) – Wereldvoedseldag 
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia. 
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en 
zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één 
van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren 
een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel  
ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een 
opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool 
draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.  
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Zondag 20 okt.: Vijfde zondag van de herfst 
           9.30 uur: mw. ds. R. Renooij, Drachten 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  889 
 
   collecten: - Diaconie (Jeugd) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten: Jeugd 
Gecollecteerd wordt voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend,  
T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdient 
daarom een ruimhartige ondersteuning. 
 
 
Zondag 27 okt.: Zesde zondag van de herfst 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  889 
 
   collecten: - Diaconie (Ned. Bijbel Genootschap)   
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 

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:   Collecte NBG 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en 
donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en 
doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er 
voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen. Onze 
kerndoelen: 
 de Bijbel vertalen 
 de Bijbel beschikbaar stellen 
 betrokkenheid bij de Bijbel vergroten 
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies 
van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de 
NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar 
de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met Bijbelgenootschappen wereldwijd 
om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden. 
Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertalingen en van debijbel.nl tot het Bijbelfestival 
voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en 
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in 
andere talen en in nieuwe vormen. 
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Bij de diensten 
 
Zondag 6 oktober – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Israëlzondag  
Ieder jaar rond eind september-begin oktober vieren de joden hun Hoge Feestdagen: Rosj 
Hasjana (Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Deze twee feesten vormen samen 
één geheel, waarbij het herstel van de relatie tussen mensen onderling en de relatie tussen 
God en mens centraal staat. Dit jaar valt de jaarlijkse Israëlzondag van de Protestantse Kerk 
(de eerste zondag in oktober) precies tussen beide Hoge Feesten in. Een goed moment om 
ons als Kerk van Christus te realiseren dat en hoe wij mogen delen “in de aan Israël 
geschonken verwachting” (Kerkorde art. 1.1). Jezus en de apostelen waren geen christenen, 
maar joden; zij stonden volop in de joodse traditie en verkondigden uit die bron Gods liefde en 
genade voor álle mensen. Deze boodschap klinkt ook nu weer in onze christelijke 
verkondiging: geloof, hoop en liefde – maar de liefde allermeest. 
 
Zondag 6 oktober – Nicolaïkerk, 19.00 uur – ds. B.B. Wolters, ds. P.L. Voorberg en ds. G.M. 
van den Berg-de Haan – Johannes de Heer-dienst – m.m.v. Chr. Mannenkoor Appingedam 
o.l.v. Nico Dijkman.  
De jaarlijkse Johannes de Heer-dienst in oktober wordt zoals gewoonlijk geleid door de 
predikanten van de verschillende Damster kerken. Nieuw in deze kring is ds. Paul Voorberg 
van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Ds. Ineke Wolters en ds. Voorberg leiden de dienst 
respectievelijk vóór en na de overdenking, en de overdenking wordt gehouden door ds. 
Gerlinde van den Berg. Samen met organist Jan Beukema, en dirigent Nico Dijkman op kornet, 
zal ds. Johan van den Berg op accordeon een deel van de samenzang begeleiden. Natuurlijk 
zal ook het Chr. Mannenkoor Appingedam een aantal liederen ten gehore brengen uit of ‘in de 
sfeer van’ het repertoire van Johannes de Heer. 
 
Zondag 13 oktober, Nicolaïkerk 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Top5 zangdienst m.m.v. de 
Nicolaï Gelegenheidsband 
Op het moment dat dit wordt geschreven heeft zich een handjevol muzikanten uit eigen kring 
gemeld voor de band, maar dat mag de (voor)pret niet drukken. Voor de Startdienst op 22 
september jl. hadden veel mensen heel veel liederen van hun Kerklied Top5 ingediend. Die 
konden toen lang niet allemaal een plekje in de dienst krijgen. Vandaag doen we een ruime 
greep uit de liederen die toen zijn “overgebleven”. 
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Joh. de Heer dienst 
 
Op zondagavond 6 oktober  is uitgaande van de I.K.E. in samenwerking met de gezamenlijke 
kerken van Appingedam en Tjamsweer een Johannes de Heer dienst in de Nicolaïkerk. 
Aanvang 19.00 uur 
 
Er zullen weer volop mooie liederen uit deze bundel worden gezongen. 
Medewerking wordt ook dit jaar weer verleend door het Christelijk Mannenkoor Appingedam 
o.l.v. Nico Dijkman en Jan Beukema. 
Jan Beukema zal tevens ook de samenzang begeleiden op het orgel. 
 
De gezamenlijke predikanten, te weten: 
ds. Ineke Wolters, ds. Gerlinde v/d Berg, ds. Johan v/d Berg en  misschien ook nog ds. Paul 
Voorberg van de Geref. kerk Dijkstraat zullen de dienst leiden en ons voorgaan in woord en 
gebed 
 
Er zullen twee collectes in de dienst zijn en wel voor het werk van de I.K.E. en kerk. 
 
U wordt allen weer uitgenodigd om deze avond in de Nicolaïkerk te komen. 
Het belooft weer een mooie avond te worden. 
 
Tot ziens !! 
 

      
 
 
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
 
 
--------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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Rooster Kindernevendienst 
 
   
 6 okt.  Anita de Boer en Maaike 
 
13 okt. Krista Vieveen  
 
20 okt. Janet Ploegh 
 
27 okt. Esther Jansema 
 
 
 
 
 
 

Oproep van de kindernevendienst: 
 
Wij willen graag weer het kinderkerstfeest organiseren (24 dec.19.00 uur), maar we hebben 
hulp nodig. 
Lijkt het jou leuk om mee te helpen om het kinderkerstfeest voor te bereiden, dan mag je je 
aanmelden bij één van de KND leiding (of Janet Ploegh, 620234).  
Jouw inspiratie, inzet en ideeën zijn ook van harte welkom. 
 
We zijn ook dringend op zoek naar nieuwe Kindernevendienstleiding; lijkt het jou/u wel 
wat, dan mag je altijd een keer informeren en meelopen. Wie weet, zien we je binnenkort.  
Ook hiervoor kun je alle inlichtingen bij Janet Ploegh krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Opbrengst collecten 
 

 
25 aug. Diaconie        €  169,65 
  Kerk         €  147,16 
  Voedselbank       €  144,95  
   
 1 sept. Diaconie        €   196,20   
  Kerk         €   183,00 
   
 8 sept. Diaconie        €   251,03 
  Kerk         €   198,82 
   
15 sept. Diaconie        €   236,40 
  Kerk         €   178,85 
  De Paasweide       €     80,00 
  Damsterheerd       €     54,20     
  
 
 
  
Koffiegeld 25 aug. €  32,35 
Koffiegeld   8 sept. €  13,70 
Koffiegeld 15 sept. €  35,80  
 
 
Deeldoosjes : €  64,87 
   
 
Ontvangen gift: € 50,00 van de fam H. als luisteraars van ‘Kerkdienst gemist’. 
 
 
 
 
 
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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Lied van de maand oktober 
 
Lied 889 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
13 okt. 11.00 uur, dr. Visser   
 
27 okt. 11.00 uur, mw. Boon 
  
 
  
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
27 okt.     11.00 uur,   mw. M. Meijer  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   13 oktober Baptisten gemeente 

?? November ??  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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    

 
 

Notulen van de Kerkenraad van 20 mei 2019 
 

 

De voorzitter wenst ons allen een goede vergadering, en dat gaat vast en zeker lukken met een 
heerlijke zelfgebakken traktatie van ds. Gerlinde van den Berg-de Haan. Zij mocht vorige week 
haar 41e verjaardag vieren. We zingen voor haar verjaardag en de voorzitter verrast haar met 
een prachtig boeket 
 
Agenda: We stellen de agenda vast zonder verdere toevoegingen. 
 
Positieve gebeurtenissen uit de gemeente:  

 De Bijbelclub “de Zijlen” Martha Holwerda en Anneke Weidenaar, die vele jaren de 
bijbelclub leidden zijn gestopt. Jannie Weima en Mieke Hesseling, die ook leiding aan 
de club geven, zijn op zoek gegaan en vonden zelfs drie enthousiaste mensen, die nu 
ook al meedoen: Anja Kampinga, Geeske Mulder en Mieke Scheper.                                                                                 
Natuurlijk zijn we daar, met de deelnemers aan de club, erg blij mee! 

 Op 26 mei zullen 6 nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, allen als diaken. 

 28 april hebben we prachtige belijdenisdienst mogen vieren waar 4 jonge mensen 
belijdenis deden van hun geloof. 

 Fantastisch mooi nieuws dat dhr. G. Veldman, na zijn afscheid als kerkrentmeester, 
beschikbaar blijft als “Kerkmeester” voor de nodige “hand- en span” diensten. 

 
Notulen Kerkenraadsvergadering maandag 25 maart 2019: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan Renso van der Ploeg voor het 
maken van deze notulen. 
 
Notulen van extra kerkenraadvergadering van 23 april 2019:   
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd,  de notulist wordt heel hartelijk bedankt voor het 
maken van het verslag. 
 
 
 

Opening: Door de voorzitter mevr. Adri Perdok-Kamp, een welkom voor allen! Met een 
speciaal  welkom voor de nieuwe ambtsdragers dhr. E.H.Bosma, mevr. C.E.Durivou-Rehorst, 
mevr. S.Grashuis-Wieringa, dhr. H.J.Pijper, mevr. E.T. Pijper-Fokkens en mevr. J.H. 
Weima-Fokkens en de ambtsdragers die afscheid nemen, mevr. M.Blaauw-Sportel, dhr. H.W. 
Emmelkamp, mevr. V.G Emmelkamp-Roeters, dhr. E.Roggeveld, dhr. H.G.Samplonius, 
dhr.G.Veldman, mevr. A.Venhuizen en mevr. B.K. Werkman-de Vries. 
Aansluitend krijgt ds. Johan van den Berg de gelegenheid om de vergadering te openen met 
een meditatie over Psalm 139 “Heer U kent mij” met een gedicht van Joke Verweerd “Overal 
kom ik U tegen”. Hij gaat daarna voor in gebed. 

 Op 26 mei a.s. zal mevr. C.Durivou-Rehorst belijdenis doen van haar geloof tijdens de 
bevestiging en afscheidsdienst van ambtsdragers. 

 Ook wordt gedeeld dat de viering op de Witte Donderdag heel indrukwekkend was. 
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De vergadering is akkoord met het beleidsplan. 
 
Aankondiging van een Nieuwe Musical: “De Vrolijke Frans”:  Janneke Pennink vertelt over 
de musical “De Vrolijke Frans”. Het is de bedoeling om in de herfst van 2020 de musical uit te 
voeren. Na de zomervakantie 2019 komt er op 30 augustus een informatieavond voor 
belangstellenden. De begroting is besproken op de Kerkrentmeesters vergadering, Roelf Kok 
geeft daar een toelichting over. Hij wil de Stuurgroep stimuleren voor het aanvragen van 
subsidies. De kerkrentmeesters zijn niet tegen een Musical, maar maken zich zorgen over de 
financiering. De Stuurgroep van de musical is enthousiast om van start te gaan en is al druk om 
te inventariseren voor de aanvragen van subsidies. Er worden enkele vragen gesteld. De 
kerkenraad stemt in om van start te gaan. 
 
Ouderling met bijzondere opdracht:  Mw. M. Hadders-Algra vraagt per brief aandacht voor 
haar voorstel: zij heeft kortgeleden haar bachelor-diploma theologie gehaald en het Certificaat 
Aanvullende Homiletische en liturgische vorming van de PKN. Dit certificaat is tegenwoordig 
een vereiste voor kerkelijke werkers om kerkdiensten te mogen leiden. Mw. Hadders wil graag 
een paar keer per jaar een kerkdienst leiden binnen de PGA. De kerkenraad heeft geen 
bezwaar!  Mw. Hadders zal na de vakantie worden bevestigd als ouderling met bijzondere 
opdracht. Hopelijk zijn er dan nog één of meer mensen bereid gevonden die als ouderling 
willen worden bevestigd. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 

 Brief van het Hospice “de Schutse” Appingedam. Zij willen graag een informatieavond 
verzorgen voor de PG-Appingedam. Dit wordt meegenomen door de werkgroep 
“Vorming en Toerusting” Voorstel om hen uit te nodigen voor de Gemeenteavond 31 
maart 2020. 

 Uitnodiging van de Gemeente Appingedam voor 5e Netwerkavond Sociale Basis. Deze 
avond wordt gehouden op 29 mei 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in ASWA gebouw . Het 
thema is “de versterkingsopgave” en “Zorgroute Versterken en Zorg”. Joke Smit, 
Christien Durivou en Ds. Johan zullen deze avond bezoeken 

 Zondag 16 juni a.s. start de “het Zondagse koffie drinken” na elke kerkdienst met vele 
enthousiaste vrijwilligers. Didy de Vries-Kuiper is de coördinator van de “de Zondagse 
koffie”. 

 Voorstel van het moderamen, om in de Stille Week geen kerkelijke vergaderingen te 
houden en te organiseren in de Franse School. Ds. Gerlinde van den Berg- de Haan 
voegt hieraan toe dat in zo’n week “het een kwestie van beleving is, om stil te staan bij 
het lijden van Jezus in de Stille Week” Graag de vergaderingen zoveel mogelijk plannen 
op een andere datum. 

 Voorstel van het moderamen: vriendelijk verzoek om bij aanvang en na de 
ochtenddienst de voorganger en de ouderling van dienst elkaar zichtbaar een hand te 
geven op het podium. 

 A.s. zondag 26 mei (voorganger ds. Gerlinde van den Berg-de Haan) bevestiging en 
afscheid ambtsdragers en belijdenis, wordt doorgesproken.  Anja Venhuizen en Berber 
Werkman worden bedankt tijdens de vergadering, zij kunnen er op zondag 26 mei 
helaas niet bij zijn. De voorzitter bedankt deze dames voor hun geweldige inzet en het 
vele werk, dat zij voor de PGA hebben gedaan als resp. ouderling/voorzitter pastoraat 
en jeugdouderling. Gelukkig zal Berber “haar steentje” blijven bijdragen in het 
jeugdwerk. De voorzitter overhandigt hen daarom nu al een prachtig vrolijk boeket. De 

Beleidsplan Pastoraat:  Het beleidsplan van het Pastoraat wordt besproken. (zie ook het 
beleidsplan op de web site) Volgende opmerking wordt genoemd: Voor leden die uit 
geschreven willen worden, vindt er eerst een exit gesprek  plaats. Dat gesprek zal worden 
gehouden met iemand van de  Pastorale raad en/of met één van  de predikanten . 
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andere zes ambtsdragers zullen a.s. zondag officieel worden bedankt tijdens de dienst 
van bevestiging en afscheid van nieuwe ambtsdragers door ds. Gerlinde van den 
Berg-de Haan. 

 In het kerkblad van mei staat een aankondiging van een cursus voor Gemeenteleden 
over het voorgaan in een dienst of in de Stille Week. De cursus is in 6 dagdelen. De 
aankondiging wordt opnieuw geplaatst in het kerkblad voor juni. Mevr. D. de 
Vries-Kuiper en Geert Middelkamp hebben zich inmiddels opgegeven. Gemeenteleden 
die belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij ds. Johan van den Berg. De cursus 
is in Ten Boer of Stedum. 

 Oppasdienst in de Franse School: dat kan elke zondag tijdens de ochtenddienst. Een 
aantal mensen hebben zich opgegeven om op te passen waar nodig, hun namen staan 
vermeld op de lijst van het dienstrooster van de ambtsdragers.     
                                                                                                                                                                                                                 
Uit de geledingen: 

 Diaconie: “de Zondagse koffie start! 

 De diaconie heeft een nieuwe scriba, Hans Postma 

 Op 28 april is er een High Tea geweest in de Franse school met zeer enthousiaste en 
vrolijke mensen. De belangstelling was erg groot. 

 De eerstvolgende vergadering van de Diaconie is op 2 september. 

 Jeugd: Het kampweekend is in voorbereiding   

 12+ groep ds. Gerlinde van den Berg-de Haan gaat in overleg met Erik Neuman hoe zij 
verder van start gaan met de voorbereidingen in het nieuwe seizoen. 

 Kerkrentmeesters: Het jaarboek van de PG Appingedam is in wording. Wil elke geleding 
graag de actuele gegevens doorgeven aan mevr. Gea Kolk voor de zomer van 2019       

 Mijnbouwschade, er zijn grondwerkzaamheden, achter bij de kerk. 

 Aardbeving schade procedures: De procedure qua financiën moest voor 1 mei 
ingediend worden. Dat is niet gelukt. De provincie wil de juiste en de recente cijfers 
inzien en dat vraagt meer tijd. 

 Met Jenny Baron, gaat het nog niet goed, verdrietig bericht. We wensen haar sterkte toe 
met de hoop dat het voor haar iets makkelijker wordt. Een kaart, mailtje of i.d. naar 
Jenny, als teken van meeleven, wordt erg gewaardeerd. 

 Pastoraat: Erik Ritzema wordt de nieuwe voorzitter van de Pastorale Raad en Joke Smit 
neemt namens de pastorale raad  zitting in het moderamen. 

 Er zijn 3 wijken vacant (ouderling), dit is zorgelijk!  

 Door deze zorgen en om dit te delen in de gemeente wordt er een stuk geplaatst in het 
Kerkblad wat betreft meer duidelijkheid over de werkzaamheden van een ouderling. 

 Predikanten: Startzondag thema is een “Goed Verhaal” een wervend verhaal door de 
Groene Kerk, Jeugdraad en het Pastoraat. We zullen de zondag afsluiten met 
gezamenlijke maaltijd. Het is allemaal in voorbereiding. 

 Startweek begint vrijdagavond 20 september met een BBQ bij de kerk. 

 Pastorale zorgen worden gedeeld. 

 Vorming en Toerusting: Een voorstel om het cluster Garrelsweer/ Wirdum en PG 
Appingedam meer vorm te geven door met de 3 kerkenraden een themadag te 
organiseren. Om zo elkaar beter te leren kennen en te versterken. 

 Binnenkort is er een overleg met Hervormde gemeente Tjamsweer en PG Appingedam 
over de Stichting “de Struikelstenen”. Voorstel om samen een samenkomst te 
organiseren tijdens een ochtenddienst. 

 Vorming en Toerusting organiseren een meditatieve wandeling. Deze wordt door 1 van 
de 3 kerken, Tjamsweer, Garrelsweer of Appingedam,  georganiseerd 

Rondvraag:  Voorstel vanuit het moderamen om op zondagmorgen 7 juli de dienst buiten, 
achter de kerk, te houden bij goed weer. Met muzikale medewerking van onze cantor organist 
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Vincent en ds. Johan, accordeon. Wij mogen het podium gebruiken van het Damster Stedelijk 
Harmonieorkest (DSHO). Zij hebben die zaterdagavond ervoor een concert achter de kerk. We 
willen daar graag gebruik van maken als een feestelijke afsluiting van het seizoen met koffie/ 
thee en met een drankje en een lunch. De vergadering vindt dit een heel goed en geweldig 
idee. 
 
Sluiting: 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de inbreng. Ze wenst ons een goede zomer toe, uit 
of thuis en voor straks: Wel thuis.                                                                                                                                                                   
Ze besluit de avond met het lezen van een gedicht, geschreven door Hans Cieremens, over 
“Kerk”(gemeenschap) zoals we die graag willen zien: 
 
 
 “KERK”     
 
Plaats om mensen te ontmoeten, samenkomend tot Gods eer. 
Waar de mensen God ontmoeten in een warm, vertrouwde sfeer. 
Om te bidden en te zingen, om te luist’ren met ontzag. 
Los van de beslommeringen en de waan van alledag. 
 
 
Plaats om samen God te danken, plaats waar hoop en liefde is. 
Waar men zingt bij orgelklanken, over Gods geheimenis. 
Waar ’t geloof wordt uitgedragen, dat ons nieuwe krachten geeft. 
Antwoord geeft op levensvragen, waar men zelf geen antwoord heeft. 
 
Plaats om met elkaar te delen; alle vreugde en verdriet. 
Waar Gods troostrijk woord kan helen, door de liefde die hij biedt. 
Plaats van dopen en van rouwen, waar God mensenliefde bindt. 
Plaats van rust en van vertrouwen, voor ‘t onrustig mensenkind 
                                 
Plaats waar mensen zich bezinnen, vroeger, nu en voor altijd. 
Waar God ons voor Hem wil winnen, ook al zijn we Hem soms kwijt. 
’t Is het huis waar God wil tonen dat Hij doorgaat met Zijn werk. 
In ons hart daar wil hij wonen, Hij gebruikt daarvoor Zijn kerk 
 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                           mevr. J.R. Pennink-Dijkman, notulist 
 
Tot slot is er nog even gelegenheid om met elkaar na te praten, kennis te maken met de 
”nieuwe” ambtsdragers en worden we getrakteerd op een hapje en een drankje. 
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Zendingswerkgroep 
 
Bedankt zendingswerkgroep!! 
 
Oktober is de maand waarin op de 3e woensdag traditie getrouw de najaarsmarkt wordt 
gehouden. Deze keer zullen we de dames met hun Goede doelen markt missen !! De 
zendingswerkgroep dames zijn 40 jaar actief geweest tijdens de voor- en najaarsmarkt om hun 
eigen gemaakte spullen voor het goede doel te verkopen. Ook was er altijd koffie, met heerlijke 
eigen gebakken cake, koek en “snert”, te koop. Er waren vroeger nog meer markten waar ze 
de gemaakte spulletjes aan “de man” probeerden te brengen. In het begin ging de opbrengst 
naar de diaconie, later kozen de dames zelf de doelen uit. Alle opbrengst was bestemd voor 
diverse goede doelen. Vanaf eind 1979 t/m 2002 werd er in totaal f.63.874,00 bij elkaar 
gebracht en weggeven. Van 2003 t/m 2019 is er voor € 28.761,00 verkocht . Al met al een 
geweldig resultaat gedurende de 40 jaren waarin vele dames elke week met hun nijvere arbeid 
gezellig bezig waren. U hebt kunnen lezen in het kerkblad van juli/augustus dat ze hebben 
besloten na lang “wikken en wegen” om met deze activiteiten te stoppen.  
 
Jammer, maar begrijpelijk. De hoge leeftijd van diverse dames gaat parten spelen en er kwam 
geen jonge aanwas bij, helaas. Er zullen nog wel steeds kaarten gemaakt en verkocht worden 
vanuit de standaard in de kerk voor het goede doel. De dames vormden al doende een 
gezellige vaste club, waarin ze het “nuttige met het aangename” combineerden. Zij hebben 
tijdens de vele jaren heel veel geld bijeen gebracht. Vele goede doelen mochten, gedurende 

de 40 jaren dat zij actief waren met elkaar, een financiële bijdrage ontvangen. Heel hartelijk 
bedankt dames voor jullie inzet en alle activiteiten en creativiteiten.  

 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,  
Adri Perdok, voorzitter.  
 
 
 

 

 

Van de Cantorij 
 
De repetities van de Cantorij zijn weer begonnen en de leden ervan zijn al weer druk bezig 
om liederen in te studeren voor de Gedachtenisdienst (3 november); voor de Eerste 
zondagmorgen in de Adventstijd (1 december) en voor de Kerstavond van de I.K.E. , waar we 
ook onze medewerking zullen verlenen. 
 
Hebt u ook zin om mee te doen? U bent van harte welkom !! 
 
Repetities op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in de Franse School. 

 
Informatie kunt u bij alle Cantorijleden krijgen. 
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Vorming en Toerusting 
 
Uitgebreide informatie over de activiteiten van Vorming en Toerusting vindt u in het groene 
boekje. Hieronder staan de activiteiten die binnenkort van start gaan.  
 
 
Wat komen gaat:  
 
God en de moraal – gespreksgroepen over het boek van Rochus Zuurmond. Er is een 
dinsdagavond en een woensdagavondgroep, elke groep komt 4 à 5 keer bijeen. Startdata 
dinsdag 14 oktober en woensdag 6 november. Opgave voor 1 oktober bij Mijna Hadders-Algra 
via m.hadders-algra@umcg.nl of telefonisch via 628420 
 
God zien? Kan een mens God zien? Kan een mens volgens de Bijbelschrijvers God zien? Hoe 
dan? Of misschien belangrijker nog: wie wel en wie niet? Op donderdag 24 oktober 
(aanvang: 2015, plaats: Tjamsweerster kerk) denken en zingen we over dit thema onder 
leiding van Dr. Michaël van der Meer en Vincent Hensen. Opgave voor 17 oktober bij Mijna 
Hadders-Algra via m.hadders-algra@umcg.nl of telefonisch via 628420 
 
Kloosterweekend – op 28 februari – 1 maart kunt u mee naar het Lioba-klooster in Egmond. 
Opgave voor 5 november bij Mijna Hadders-Algra via m.hadders-algra@umcg.nl of telefonisch 
via 628420 
 
Bijbels koken.  U kunt zich nog steeds opgeven voor het klaarmaken en opeten van 
gerechten die in de Bijbel staan. Graag zsm opgeven .  (blz 8 groene  V en T boekje) 
 
Bezoek synagoge Groningen.  Op 5 november is dit bezoek gepland. U kunt zich opgeven 
tot 15 oktober bij Erik Ritzema. (blz 10 groene V en T boekje) 
 
Liturgisch bloemschikken.  Dit staat gepland voor 16 november 2019, maar U moet zich 
voor 7 oktober opgeven bij Erik Ritzema. (blz 11 groene V en T boekje)  
 
Bijbelgesprekskring Appingedam. 
Op donderdag 3 oktober gaat, na een lange radiostilte, de Bijbelgesprekskring weer van start.  
Onder het motto “Kort maar krachtig” gaan we ons verdiepen in een aantal kleine bijbelboekjes 
uit het Oude en Nieuwe Testament. We beginnen met het ook voor de inleider onbekende 
profetenboek Obadja, het kleinste bijbelboekje. Daarna bepalen we in onderling overleg welk 
kort maar krachtig bijbelboek we daarna samen gaan lezen en bespreken. 
De kring werd altijd op de eerste donderdag van de maand gehouden, maar kunt u niet op de 
donderdagavond en zou u wel mee willen doen, laat het even weten, misschien dat er dan een 
andere avond te kiezen is. Praktische informatie: 
- Leiding: ds. Johan van den Berg en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
- Aantal bijeenkomsten: 7, vanaf oktober 2019 t/m april 2020 
- Datum eerste bijeenkomst: donderdag 3 oktober 2019 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
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Aanmelding avond Bijbels Koken. 
Op blz. 8 van het Kringwerkboekje vindt u uitgebreider 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 te kunnen vastleggen in overleg 
met de deelnemers, zijn er eerst 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 15 oktober, zodat 
we kunnen gaan plannen: dsgvandenberg@solcon.nl / dsjvandenberg@solcon.nl / 
0596-788702. 
 
Repetities Nicolaï-Gelegenheidsband. 
Voor de Top5 Zangdienst op 13 oktober gaat de Nicolaïband repeteren op:  

 zaterdag 5 oktober vanaf 10.00 uur 

 maandag 7 oktober van 18.45-19.45 uur 

 zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur  

 zondag 13 oktober om 8.45 uur.  
Al naar gelang gelegenheid doen we dat in de Franse School of in de kerk zelf. 
 
 

Werkgroep Armenië 
 

 
MET ONZE OVERVLOED KUNNEN WE ARMENIË HELPEN!!! 

Het is zover!! De eerste flessen appel- en appel/perensap zijn gebotteld door de wijnboerderij 
in Wirdum. We konden plukken van bomen die mensen ons toegezegd hadden of van bomen 
waar we zelf aan de eigenaren gevraagd hadden of we ervan mochten plukken. 
 Heel hartelijk bedankt hiervoor. 
Heel wat appels en peren zijn door onze handen gegaan.  
In het start-weekend  heeft u alvast een voorproefje kunnen nemen  van de lekkere appel en 
appel/perensap (biologisch). 
Ook hebben  we appels verkocht  die eigenlijk te mooi waren om in sap te veranderen maar die 
heerlijk zijn om gewoon op te eten of om een appeltaart van te bakken. Deze werden gewoon 
verkocht.  
Het is de bedoeling om op de najaarsmarkt met een kraampje in de Dijkstraat te staan met 
dezelfde producten. We hopen dat u langs komt!! Dan gaan wij voor die tijd de boom nog een 
keer in!                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een fles sap vragen we € 2,00 
 
Een doos van 6 flessen kost € 10,00 
 
En de appels en conference peren:  € 1,00 per zak. 
 
De opbrengst is voor het bijenproject van Armenië waarin mensen leren hoe je door bijen te 
houden in je eigen onderhoud kunt voorzien. 
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Samen met de werkgroep “Groene Kerk” hopen we een mooi resultaat te bereiken.  
Wij vonden het in ieder geval een mooie manier om samen te laten zien hoe je iets aan 
voedselverspilling kunt doen, hoe klein ook. Het mooie is dat het voor de  mensen in Armenië 
een groot verschil maakt. 
Een mes dat dus aan twee kanten snijdt! 
 
Hartelijke groet,                                                                    
Anja Kampinga. 

 
 

 
 

Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 

 
Voedselbenutting (van het themateam Appels & Peren) 
 
De Appels & Peren actie is op dit moment in volle gang en voeren we uit met de werkgroep 
Armenië. Een belangrijke actie want we willen hiermee aandacht besteden aan het thema 
voedselverspilling. Voedselverspilling is slecht voor het milieu! Wist u dat er jaarlijks enorme 
hoeveelheden voedsel  verloren gaan? Ook in Nederland gooien we enorme hoeveelheden 
eten weg. Gelukkig zijn 7 van de 10 Nederlanders bereid voedselverspilling terug te dringen 
omdat ze vinden dat het "gewoon niet hoort"," het zonde van het geld is" of  “dat het onethisch 
is vanwege alle honger op deze wereld”. 
 
Door zuiniger met voedsel om te gaan hoeft er minder geproduceerd te worden, dat betekent 
ook minder energie en bestrijdingsmiddelen. Beter voor het milieu, de natuur en het landschap! 
 
Door de actie klein en concreet te maken willen we bereiken mensen bewuster met voedsel om 
te laten gaan. De afgelopen weken hebben we appels en peren uit de buurt geplukt: wij zijn de 
boomeigenaren (5 adresssen) en vrijwilligers die helpen met plukken dankbaar voor hun 
bijdrage! Door jullie hebben we nu al een grote hoeveelheid appels, peren, appelmoes en 
appel- en perensap.  
 
De opbrengst van deze actie is bestemd voor mensen in Armenië, mensen die straatarm zijn 
en vaak niet weten hoe ze hun kinderen en zichzelf te eten moeten geven. De komende tijd 
kunt u in en buiten de kerk – zoals op de Damsterherfstmarkt –deze overgebleven, biologische 
streekproducten van ons kopen voor het goede doel. Een fles sap kost  € 2,00 en een zak 
conference peren of goudreinet appels € 1,00.  
 



 

 
- 21 - 

  (foto Netty van der Deen)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tip! (foto Gerben van Dijk) 

  
 

 
 
 
Plastic soep, dicht bij huis? (van het themateam Plastic consuminderen) 
 
Wat heeft “plastic soep” nu met ons thuis en met de Nicolaïkerk te maken? Een groot thema, 
wat kunnen wij daaraan doen? Men zegt wel eens: “alles begint klein”, maar waar beginnen we 
in het klein en hoe? Ons themateam is op zoek naar meedenkers en meedoeners!  
 
Een eerste actie hebben we al bedacht: rest-plactic verzamelen voor het goede doel. Daarvoor 
willen we met elkaar, in de kerk, plastic flessen verzamelen. We willen kinderen het goede doel 
laten bedenken (bijvoorbeeld tijdens club) en na een maand met (deze) kinderen de flessen 
inleveren bij de supermarkt. Uiteraard volgt later informatie over per wanneer en waar de 
flessen ingeleverd kunnen worden. 
 
Wie heeft zin om nog meer ludieke, kleine acties met ons uit te denken én uit te voeren? 
 
 

Heeft u andere suggesties of wensen, of wilt u gezellig (een keer) meedoen? Stuur ons 
dan een berichtje via groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl 

 
 

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Startzondag 2019 - pitch werkgroep Groene Nicolaïkerk 
 
MC Vieveen & De Gruin’n - ELK EN AIN! (melodie: Pitbull - Fireball of: Olaf Vos - Aierbal) 
 

 
De haile wereld dei mot ‘t wait’n, ja   ’t is al van Hom! 
 
Van Lauwerzee tot Dollard tou   ’t is al van Hom! 
 
Dei olle mens’n en klaine kinder   ’t is al van Hom! 
 
Moar dizze vieze rommel om ons tou   Das nait van Hom! 
 
Wie zegg’n: Hé mien jonge (5x)   Wel dut dat? 
 
Wie zegg’n: Doe mien jonge (5x)   Dùh toch eens wat! 

 gemeente: ELK EN AIN ! 
 

 
Plastic spull’n veur aine moal    Wat is dat nou? 
 
Mit vlaigmachien noar weet ik woar?   Wat is dat nou? 
 
Of mitde auto noar kerkdainst tou?   Wat is dat nou? 
 
De haile schepping noar de moan…   Wat is dat nou!? 
 
’t is dus tied  om te beweg’n 
 
Want ons kinder mott’n hier toch ook nog lee’m! 
 
Dug het plastic  in de ban en probair eens te minder’n woar dat kan! 
 
Mit mekoooaaaar (3x) Mit mekoar   gemeente: ELK EN AIN ! 
       gemeente: ELK EN AIN ! 
 

 
‘k was laatst op stap in de mooiste stad van ’t noorden van ons laand 
 
Jao hier in Daam, bie Nicolaïkerk, wat is doar aane haand? 
 
Dur hangt een bordje noast de kerkdeur: dizze kerk is groun! 
 
Hup aan de slag, blif nait zo zitt’n, dus: goa wat doun! 
 
’t is dus tied  om te beweg’n 
 
Want ons kinder mott’n hier toch ook nog leev’m! 
 
Dug het plastic  in de ban  en probair eens te minder’n woar dat kan! 
 
Mit mekoooaaaar (3x) Mit mekoar  gemeente: ELK EN AIN ! 
      gemeente: ELK EN AIN ! 
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Uit de pastorie: 
De vakantie is alweer ruim een maand achter de rug. In ons gezin zijn de verjaardagen van 
Laurens (12) en Maritza (8) gevierd en heeft alles ondertussen weer z’n gewone ritme van 
school en werk gevonden. In de gemeente zijn de activiteiten van het kerkelijk “winterwerk” 
weer grotendeels opgestart na de Startzondag. Aan de ene kant hebben we duidelijk de 
hulproep gehoord om meer leiding voor onze jeugdactiviteiten en meer ouderlingen voor jeugd 
en pastoraat. Aan de andere kant zijn heel veel mensen weer aan de slag gegaan in het 
kerkenwerk. De conclusie is: als we niet samen onze schouders zetten onder het werk wat er 
ligt – zeker waar het gaat om jeugdwerk en pastoraat – dan komen steeds grotere lasten op 
steeds minder schouders te liggen. Daarover hebt u al meer gelezen in de meditatie.  
Als predikanten bezinnen we ons alweer op de Gedachtenisdienst en de bijzondere diensten 
rond Kerst en de jaarwisseling. De voorbereidingen binnen eigen kring en samen met de 
andere Damster kerken, zijn in volle gang. We hopen u en jullie dan ook regelmatig te mogen 
ontmoeten rond de kerkdiensten en de andere activiteiten binnen onze gemeente. Tot steun 
en opbouw van elkaar, tot opbouw van de gemeente, tot eer van de Heer en tot heil van onze 
stad en onze naasten. 
Met een hartelijke groet van ons allemaal, 

Johan & Gerlinde van den Berg 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand augustus bedraagt € 130,00. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Middengroep 
 
De bijeenkomst van de Middengroep is deze maand op dinsdag 22 oktober, ‘s middags  
om 14.30 uur in de Franse School. 

Dhr. Jan Smid zal een film laten zien over Delfzijl. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
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Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 16 oktober in het ASWA-gebouw 
aan de Burg. Klauckelaan. 
 
Mevr. Els Zwerver uit Loppersum  spreekt over Kerstvloed ( stormvloed in 1717 in gebieden 
aan de Noordzeekust). 
Aanvang: 19.45 uur 
 
Leden en gasten van harte welkom 
 
Het bestuur van Passage 
 

P.C.O.B. 
 
Uitnodiging 
voor de bijeenkomst van de P.C.O.B. op donderdag 10 oktober a.s. in Kabzeël. 
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Spreker: dhr. J.Blok, over de Reddingsmaatschappij. 
 
Gasten zijn hartelijk welkom. 
 

Zingen naar de Zondag 
 
Op zaterdagavond 12 oktober zal de eerste Zingen naar de Zondag  van het nieuwe seizoen 
worden gehouden in de Hervormde kerk in Tjamsweer. 
De leiding deze avond is in handen van ds. Ineke Wolters. 
 
Thema van dit zanguur zal zijn: ‘Overal nabij’. 
We mogen samen weer mooie verzoek liederen zingen, veelal die van te voren door u 
opgegeven zijn. 
Er is deze avond medewerking van de Christelijke zanggroep “Cantare Fides" uit Appingedam 
o.l.v. dhr. Jan Beukema. Ook zal Jan de samenzang begeleiden op het orgel. 
Er zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
 
‘Zingen naar de Zondag’ is een activiteit van de gezamenlijke kerken Appingedam en 
Tjamsweer 
U bent allen van harte welkom om deze avond aanwezig te zijn. 
 
Tot ziens op 12 oktober !! 
 

Zondagse Lunch 
 
Activiteitengroep 
 
Het komende seizoen  gaan we  door met het organiseren van de Zondagse Lunch! 
Het is iedere keer heel gezellig in een ontspannen sfeer. Dat is ook met elkaar gemeente zijn. 
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Alvast alle datums voor de zondagse lunch voor het komend seizoen: 
13 oktober; 10 november; 1 december; 
 
5 januari; 2 februari; 1 maart; 
 
5 april; 3 mei. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Opgave kan bij Janneke Pennink, tel: 623813 e-mail, janneke@pennink.nl en bij Marieke de 
Vries, tel:626927 e-mail marieke.dijkman@hotmail.com 
 
 
 
 

Van de Diaconie 
 
 
In oktober wordt de bloemendienst verzorgd door mw. mw. Anja Breedijk    

        e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
tel:626927
mailto:marieke.dijkman@hotmail.com
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Amnesty International 
 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
Schrijfactie Equatoriaal-Guinea:  
Geef activist Joaquín Elo Ayeto medische hulp 
Mensenrechtenverdediger Joaquín Elo Ayeto uit Equatoriaal-Guinea heeft dringend medische 
hulp nodig in de gevangenis. Op 5 augustus deed zijn advocaat een verzoek bij de rechter voor 
een onmiddellijke overplaatsing naar het ziekenhuis. Hierop is nog steeds geen antwoord 
gekomen. 
 
Opgepakt voor mensenrechtenwerk: 
Op 25 februari 2019 werd Joaquín Elo Ayeto voor de derde keer gearresteerd. Hij zou 
informatie hebben over een plot om de president te vermoorden. Omdat de aanklachten tegen 
hem telkens veranderen lijkt het erop dat hij wordt gestraft omdat hij lid is van de oppositiepartij 
CPDS en werkt voor een mensenrechtenorganisatie. Tijdens zijn voorarrest werd Joaquín in 
de cel gemarteld. In de rechtbank liet hij zijn verwondingen zien, maar de rechter weigerde 
ernaar te kijken. 
 
Medische hulp is nu nodig 
Joaquín mag zijn familie en advocaat al enkele weken niet zien. Er zijn grote zorgen omdat zijn 
gezondheid hard achteruitgaat. Hij heeft al weken last van ernstige diarree en hoge koorts. 
Ook heeft hij symptomen van malaria. 
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Minister of Justice, Religious Affairs & Penitentiary Institutions 
Mr Salvador Ondo Ncumu 
Malabo II, Frente al Ministerio de Comercio 
Equatorial Guinea  Copy to: 

Ambassade van de Republiek Equatoriaal-Guinee 
(Brussel)  
Place Guy d'Arezzo 6  
1180 Brussel 
E-mail: guineaecuatorial.brux@skynet.be  

 
Appingedam, 6 oktober 2019 
 
Geachte Minister, 
 
Sta ons toe uw aandacht te vestigen op het volgende. We maken ons grote zorgen over het 
leven en de gezondheid van mensenrechtenactivist Joaquín Elo Ayeto. Hij heeft dringend 
medische hulp nodig tijdens zijn detentie in de Black Beach Prison. De afgelopen weken heeft 
hij ernstige diarree en hoge koorts gehad. Op 5 augustus verzocht de advocaat van Joaquín de 
rechter schriftelijk om zijn cliënt onmiddellijke naar een ziekenhuis te laten overbrengen. Er is 
geen reactie geweest. Joaquín wordt sinds 25 februari vastgehouden en heeft sinds enkele 
weken geen toegang tot zijn familie of advocaten. 
 
Wij verzoeken u, als minister van Justitie, dringend om ervoor te zorgen dat Joaquín 
onmiddellijk toegang heeft tot de gezondheidszorg die hij nodig heeft, inclusief de overdracht 
naar een ziekenhuis, indien nodig. 
 
Bovendien zijn wij van mening dat Joaquín onmiddellijk en onvoorwaardelijk moet worden 
vrijgelaten omdat hij willekeurig is vastgehouden. De omstandigheden van zijn arrestatie en 
het feit dat de beschuldigingen tegen hem voortdurend veranderen, lijken erop te wijzen dat hij 
alleen wordt vastgehouden voor de vreedzame uitoefening van zijn mensenrechten. 
 
Ten slotte verzoeken wij u, in afwachting van de overdracht en vrijlating van Joaquín Elo Ayeto, 
ervoor te zorgen dat alle maatregelen worden genomen om te garanderen dat hij niet opnieuw 
wordt onderworpen aan mishandeling en dat hij toegang krijgt tot zijn familie en advocaten. 
 
Hoogachtend, 
Protestantse Gemeente Appingedam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:guineaecuatorial.brux@skynet.be
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I.K.E. - ontmoetingsavond 
 
 

                                         I.K.E.  APPINGEDAM. 

 
 
Hierbij weer de uitnodiging voor de maandelijkse bijeenkomst van de I.K.E. 
 
U bent allemaal weer van harte welkom op 
               Donderdag 31 oktober 2019 in de Franse School. 
               We beginnen om 19.30 uur. 
 
M.m.v.  Mw. ds. G.M. v.d. Berg-de Haan   - Bijbellezing en meditatie. 
             Chr. Dameskoor Meedhuizen  o.l.v. Mevr. C. Schep. 
             Organist: dhr. Jaap Weima. 
             Bingo:  Mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
 
Samen hopen we er weer een mooie avond van te maken! 
 
Vervoer nodig? 
Even bellen met dhr. Henk Perdok  tel. 623256 en hij zal het voor U regelen. 
 
Tot ziens en groetjes,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
Annie Blaak-Hidding. 
                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
  
Vele jarenlang verzorgde de IKE de lectuurvoorziening voor wat betreft de Bijbelse 
Dagkalenders en Blokkalenders.  
Na een lange discussie in een vergadering van de IKE is besloten om daar met ingang van dit 
jaar mee te stoppen. Tegenwoordig is de mogelijkheid om boekjes en kalenders te bestellen 
ook erg gemakkelijk geworden. Via internet, maar eigenlijk nog veel gemakkelijker:  
via onze plaatselijke boekhandel: The Read Shop, Dijkstraat 28, 9901 AS. Telefoon 681129.  
 
Bestellen bij Bol.com is natuurlijk ook mogelijk: www.bol.com.nl  
 
Voor blokkalenders verwijzen we u naar de webwinkel van het Leger des Heils:  
www.webwinkellegerdesheils.nl  
  
Met een vriendelijke groet  
IKE-Appingedam  
  
Greetje Krol en Freddy de Boer: lectuurvoorziening  
  
Geert Middelkamp, voorzitter  
Renso van der Ploeg, secretaris  
 
 
 

http://www.webwinkellegerdesheils.nl/
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda oktober 2019 

 

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

Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 29 oktober 

 

Meisjes groep 6: Fabiola en Denise: dinsdag 1 oktober 

 

Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 8 oktober 

 

Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 10 oktober 

 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 15 oktober 
 

T-café: 

Dit jaar ook T-café voor klas 3 +4…. Geef het door!!!! 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

Vrijdag 4 oktober: Klas 1 + klas 2 

Vrijdag 11 oktober: klas 3 + klas 4 

Vrijdag 18 oktober: groep 7 

Vrijdag 1 november: groep 8 
 

Factor 12+ 
Dinsdag 15 oktober, 19.30 uur Franse School 

 

Factor Lidy en Irene 
Woensdag 9 oktober 
 

12 + 
Zondag 6 oktober, tijdens de zondagsdienst. Aanvang 9.30 uur 
 

 

U4C 
Zondag 20 oktober, 19.30 uur Centrum Kabzeël  
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Gezocht: leiding T-café 
 
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen zoeken we leiding voor T-café 
 
Wat is T-café? T-café is voor de jeugd van groep 7 t/m klas 3. 
 
Wat kan de jeugd doen bij T-café: 

- Gezellig chillen met vrienden 
- Samen spelletjes spelen 
- Muziek luisteren 

 
De jeugd kan tegen een kleine vergoeding iets te drinken / snoep kopen.  
Als leiding zorg je voor de inkopen en de muziek. Dit wijst zich allemaal vanzelf.  
 

Lijkt het u/jou leuk om ongeveer 1x per maand / per 2 maanden (van 19.00-20.30 uur) een 
vrijdagavond in de Franse School ‘leiding’ te geven? 
 
Dan zoeken we u/jou!!!! 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 
06 53753483 
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Hallo jongens en meiden, 
 
T-café van de Protestantse Gemeente Appingedam gaat (weer) beginnen!!!! 
 
Wat is T-café? 

- Gezellig chillen met je vrienden 
- Samen spelletjes spelen 
- Muziek luisteren 

 
T-café is voor alle jongeren van groep 7 en 8 én klas 1 t/m 4!!! 
 
Tegen een kleine vergoeding kan je drinken en iets lekkers kopen 

Kom jij ook??? 
 
Voor groep 7 start T-café op: vrijdag 18 oktober 2019 
Voor groep 8 start T-café op: vrijdag 1 november 2019 
Voor klas 1 + 2 start T-café op vrijdag 4 oktober 
Voor klas 3 + 4 start T-café op vrijdag 11 oktober 
 
Waar en hoe laat? Franse school  van 19.00-20.30 uur 
 
Graag tot dan!!!   Voor meer informatie: josespijk@hotmail.com  
 

Nederlands BijbelGenootschap 

 

                       BIJBELZONDAG 
Lieve mensen, 
 
Op zondag 27 oktober is het weer Bijbelzondag. 
Het Nederlands Bijbel Genootschap wil ook op deze zondag extra aandacht schenken en 
vragen voor de Bijbel. 
Het thema van dit jaar is: “Ik wens jou…” 
 
Vanuit de Bijbel kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het beste wensen. 
Want de Bijbel is goed nieuws om door te geven, aan je eigen mede-gemeenteleden en aan 
gelovigen overal in de wereld. 
Hopelijk doen weer veel kerken met ons mee! 
Het thema is gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief. (Rom. 1 : 1-7) 
Zowel in de dienst als in de kindernevendienst zal van hieruit worden gewerkt. 
De voorganger in de dienst hoopt te zijn: ds. R.P. Oosterdijk uit Haren 
 
Tijdens Bijbelzondag vragen we ook aandacht voor de vele miljoenen mensen die wereldwijd 
nog geen eigen Bijbel hebben. 
Met de jaarlijkse collecte of gift  laat u een grote wens van deze christenen in vervulling gaan. 
Helpt u mee? 
Hartelijk bedankt alvast. 
 
Henk Perdok. Vrijwilliger NBG afd. Appingedam 
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Concerten 
e op zak rijd je Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes ezeedijken. 
Activiteitenprogramma Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 
Het zomerseizoen stond opnieuw in het teken van de promotie van het Hinsz-orgel voor een 
breed publiek. Daarnaast was een aantal bijzondere concerten gepland. 
Hieronder volgt het overzicht van de laatste concerten: 
 
Zondag 13 oktober,      aanvang 15.30 uur: Mannen vocaal ensemble The Gents met  
             medewerking van Vincent Hensen-Oosterdijk, 
             orgel.                                                   
 

Programma: 20ste en 21ste eeuwse koor- en                    
orgelmuziek van Nederlandse bodem. 

 
Vocaal ensemble The Gents is een voor Nederland uniek gezelschap dat zich in korte tijd een 
vooraanstaande plaats heeft verworven binnen de internationale muziekwereld. De groep 
jonge zangers wordt alom geroemd vanwege de bijzondere klank, de grote mate van flexibiliteit 
en de weergaloze interpretatie van zeer uiteenlopend vocaal repertoir. Het ensemble staat 
onder leiding van Annemiek van der Ven. 
 
In het programma “Denkend aan Holland” brengt vocaal ensemble The Gents samen met de 
cantor-organist van de Nicolaïkerk , Vincent Hensen-Oosterdijk,  een programma met louter 
muziek van Nederlandse bodem.  Op het programma staan parels uit de, veelal recente, 
Nederlandse muziekgeschiedenis die niet vaak het podium haalden, zeker niet uitgevoerd in 
mannenkoor-bezetting.  Vóór de pauze wordt religieus repertoire van Nederlandse 
componisten uitgevoerd. Na de pauze wordt van een aantal van deze componisten hun 
wereldlijke composities gepresenteerd. 
Uitgevoerd worden werken van Strategier, Andriessen, De Klerk, Boerema, Van Belle, Jules de 
Corte en Maarten van Roozendaal. 
 
Toegangsprijs: € 15,--  Kaartverkoop via  VVV Appingedam of aan de kerk. 
 
                                       
Zaterdag 26 oktober van 22.00-23.00 uur:  Orgelconcert in het donker door Vincent 
                                 Hensen-Oosterdijk, in het kader van de  

       “Nacht van de Nacht”.  
       Toegang: € 8,00. 

 
Org.: Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


