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29e Jaargang, nr. 2        oktober 2020 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Van de redactie 

 
 Op maandag 5 oktober beginnen we weer met de maandelijkse schoonmaak van de 

kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
Voor koffie / thee wordt gezorgd. 

 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 
 

 Wilt u er aan denken om de vergaderdata door te geven? Dit om ze in het kerkblad te 
kunnen plaatsen. 

 
 

 Willen de contactpersonen er op letten als ze nieuwe lijsten krijgen voor het 
verspreiden van de kerkbladen? Vaak wordt er iemand vergeten, die pas verhuisd is 
en dan moet iemand van de redactieleden speciaal naar die mensen toe om ze een 
kerkblad te brengen. 
Wilt u  s.v.p. elke maand even opletten?? 

 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

Openbaring 2 : 17  
”Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven” 

 
“Manna” is woestijnvoedsel. 
Dat at het volk van Israël in de woestijn. 
Maar manna is ook een wonder-voedsel. 
Zó kunnen we het woord “verborgen” misschien nog wel het beste verwoorden. 
Het is voedsel, dat tevoorschijn komt, als ons eigen voedsel op is. 
Voedsel dat op een wonderlijke manier voor de dag komt. 
Uit Gods eigen provisiekast komt, zeg maar. 
De volkeren rondom Israël (Egypte voorop) hebben van Israël gedacht: die lui verhongeren 
zeker daar in de woestijn. 
En ze hebben gelachen, maar zich ook vergist. 
Israël had namelijk nog wat achter de hand. 
Hun God, en Die had nog iets voor ze verborgen in Zijn provisiekast. 
Niemand wist waar het vandaan kwam. In elk geval niet uit de woestijn. 
Zelf konden ze het ook niet maken. Het kwam zomaar “uit de Hemel”. 
God gaf ze brood uit de hemel te eten. 
“Gods verborgen manna”. 
Dat verborgen manna wordt ons ook aangereikt. 
Wij moeten deze periode van corona ook door de woestijn. De kerkelijke woestijn. 
Vanaf maart zijn we niet meer gezamenlijk bijeen in dat mooie grote gebouw. 
Via het digitale kanaal is er nog leven vanuit de gemeente. 
En ik zeg heel nadrukkelijk: GELUKKIG. 
Als ik dit schrijf komt de oude kerkgang, met in acht neming van alle voorwaarden, 
voorzichtig weer op gang. 
De startdienst(zondag) is weer geweest en voorzichtig komen alle kaders weer bijeen. 
Ook daarbij zeg ik: GELUKKIG. 
Want zo langzamerhand sjokken we maar weer een dagje verder. In de woestijn van het 
leven. Onze eigen voorraden energie, doorzettingsvermogen, inzicht, hulp van mensen, raad 
van vrienden raken op. 
We zijn aan het einde. We kunnen nauwelijks nog. 
Maar er is voor ons ook het “verborgen “ manna. 
“Toen ik u aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt”( Psalm 138:3) 
En onze Heere Jezus zei tot zijn leerlingen en dus tot ons: 
 “Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de Hemel gegeven, maar mijn 
Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt 
uit de Hemel en dat leven geeft aan de wereld”(Joh. 6: 32,33) 
Met dat brood komen wij onze woestijn door. GELUKKIG.  

HP. 
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Agenda voor de maand oktober  (onder voorbehoud) 
 
   
  5 okt. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  8 okt. 20.00 uur,  Kindernevendienstvergadering, Franse School 
 
 
 13 okt. 19.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
 
21 okt. 14.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
26 okt. 20.00 uur,  Vergadering Kerkenraad, Franse School 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 4 okt.: Derde zondag van de herfst 
 9.30 uur, pastor Eelkje de Vries, Delfzijl 
    
 
   collecten: - Diaconie (Noaberschap) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Noaberschap 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu 
open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als 
het Noaberschap onmisbaar geworden. 
Het aantal vrijwilligers is ca. 40 personen. 
Hiervan bekleden 6 personen een bestuursfunctie. 
De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de cliënten zijn de volgende: 
vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, 
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en 
ondersteunen van mantelzorgers. 
De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post 
rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de 
koffieochtenden. 
 
 
Zondag 11 okt.: Vierde zondag van de herfst 
 9.30 uur, ds. R.F.H. Praamsma, Hoogezand-Sappemeer 
     
   collecten: - Diaconie (Ned. Bijbel Genootschap) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
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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. 
 
 
Zondag 18 okt.: Vijfde zondag van de herfst  
         9.30 uur: ds. J. Bos, Rolde 
    
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
   kleur: groen 

 
 

Toelichting bij de collecten:  Werelddiaconaat (Rwanda – Wereldvoedseldag) 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een 
stuk beter: “Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs 
genoeg om groenten te verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering 
en de school voor mijn drie kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” 
De Rwandese zusters hebben hem geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare 
grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger 
verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, nu veel meer gewassen: 
aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van plek verandert. 
Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces gaat 
door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de 
buurt. De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen 
we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel. 
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Zondag 25 okt.:  Zesde zondag van de herfst 
 9.30 uur,    mw. Mijna Hadders-Algra  
 
   collecten: - Diaconie () 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 
    Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café, 
diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdiend 
daarom een ruimhartige ondersteuning. 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 25 oktober – Nicolaikerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra – Zesde zondag van de 
herfst 
Het alternatieve leesrooster voor de Kindernevendienst springt deze maand heen en weer 
tussen het Evangelie van Matteüs en de boeken Ezra en Nehemia. Voor deze zondag is in 
dat rooster Nehemia aan de beurt. In de viering in de kerk volgen we het Evangelie van 
Matteüs. Maar in wezen maakt het weinig uit. In zowel de lezing uit Nehemia als die uit 
Matteüs staat de vreugde van de wet centraal. Vreugde van de wet? Dat klinkt ons behoorlijk 
vreemd in de oren. Wet associëren we met geboden en verboden. Maar zo is de wet in de 
Bijbel, de Torah niet bedoeld. In de viering staan we stil bij de wet als wegwijzer en Jezus als 
wegbereider naar het Koninkrijk van God. 
 
 
 
 
Kerkdiensten in beeld en geluid 
Sinds de maatregelen rond het coronavirus zijn ingegaan worden onze kerkdiensten ook met 
beeld op internet uitgezonden. Via kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten nu zowel met 
beeld als alleen met geluid live worden gevolgd en/of later nog worden opgevraagd. Daarom 
zijn de uitzendingen via YouTube gestopt. 
Ondanks dat ons beam- en streamteam zich met mens en macht inzet om alles vlekkeloos te 
laten verlopen, stuiten we nog regelmatig op kinderziektes in de nieuwe techniek. Als u merkt 
dat er dingen niet goed gaan, horen ze dat graag – ook al vinden ze het ook zelf erg 
vervelend dat alles niet in één keer vlekkeloos verloopt. 
Vanaf deze plaats een heel hartelijk woord van dank aan ieder die (heeft) mee(ge)werkt aan 
de video-uitzendingen vanuit de Nicolaïkerk. Jullie hebben in korte tijd veel werk verzet en 
veel voor elkaar gekregen! 
ds. Johan van den Berg 
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Van de Kindernevendienst 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat een bijzonder en onwerkelijk jaar was het tot nu toe! Wie had dat in het begin van dit jaar 
kunnen bedenken. Wij niet in ieder geval. 
De kerkdiensten en KND stopten en gingen in een aangepaste vorm verder; een dienst via 
Youtube of kerkdienst gemist. Ook hadden we elke zondag een bijdrage op onze website van 
de KND voor de kinderen. 
We hebben ook afscheid genomen van aantal leidsters en daardoor blijven we maar met een 
kleine bezetting over en dat is de reden dat we de KND in aangepaste vorm aanbieden. 
 
We gaan nu elke 1e zondag van de maand een KND verzorgen in de Franse school; de 
kinderen kunnen tegen 9.30 uur naar binnen; de ouders blijven buiten. 
Om ongeveer 10.30 uur kunnen ze weer opgehaald worden. 
Omdat we het fijn vinden om te weten hoeveel kinderen ongeveer komen, vragen we u om 
de kinderen aan te melden. Dit mag bij één van de leiding van de KND. 
 
 Nog even een oproep: We zijn op zoek naar KND leiding; wie gaat ons gezellige team 
versterken? Het is fijn om de kinderen van de kerk een plek te geven om ze het geloof 
mee te kunnen geven. Je mag altijd een keer meelopen! 
Tot ziens bij de kindernevendienst (KND)!!! 
Groetjes, Esther Jansema, Anita de Boer, Krista Vieveen, Janet Ploegh 
(janeth510@gmail.com) 
 
PS. Het rooster staat hieronder: 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud) 
 
 
  4 okt. Groep 1 t/m 8: 
  Anita de Boer, Janet Ploegh, Maaike 
         
  1 nov. Groep 1 t/m 8: 
  Esther Jansema, Krista Vieveen 
 
  6 dec. Groep 1 t/m 8: 
  Esther Jansema, Anita de Boer, Maaike 
 
 

mailto:janeth510@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Opbrengst collecten 

 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 16 augustus  KIA, zending Rwanda €   95,50 
Zondag 16 augustus  KIA, ramp Beiroet  € 146,50 
Zondag 23 augustus  Jeugd            € 122,00 
Zondag 31 augustus  Amnestie   € 166,00 
Zondag   6 september  Werelddiac. KIA, Ghana € 188,50 
Zondag 13 september  Bloemendienst  €   93,00 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften ook overmaken via een overschrijving op de bankrekening van de 
diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag  de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
Opbrengst Collecten voor de Kerk  t / m 13 september: 
 
Zondag  5 april        € 280,00  
Zondag 12 april       € 155,00 
Zondag 19 april       € 222,00 
Zondag 26 april      € 103,00  
Zondag   3 mei        € 212,00 
Zondag 10 mei       € 221,50 
Zondag 17 mei      € 148,00  Via de rekening van de  
Zondag 24 mei       € 109,00  Diaconie: €  138,00 
Zondag 31 mei      € 126,00 
Zondag   7 juni      € 443,00  
Zondag  14 juni     € 223,00  
Zondag  21 juni     € 267,00   Ontvangen van de fam. S. een 
Zondag  28 juni     € 372,00   gift van € 150,00, waarvoor 
Zondag   5 juli       € 410,50   onze hartelijke dank. 
Zondag  12 juli     € 211,00  
Zondag  19 juli     € 330,00  
Zondag  26 juli     € 273,00  
Zondag    2 augustus    € 132,00  
Zondag    9 augustus    € 129,00  
Zondag  16 augustus    € 301,50  
Zondag  23 augustus    € 104,00  
Zondag  30 augustus    €   91,00 
Zondag   6 september   € 340,00   
Zondag  13 september   € 304,00   
 
 Alle gevers en geefsters; HARTELIJK DANK !! 
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
 11 okt. 10.00 uur,  Naar Zijldijk  
 
25 okt. 10.00 uur,  drs. G.F. Huis      
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
25 okt. 11.00 uur,    ds. G. Knol  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

    18 oktober Baptistengemeente 

29 november Mw. J. Doekes   15 november Mw. J.Doekes  

      

    13 december Baptistengemeente 
 

 
 
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    

 
  
 
                                                                                                                                                   

We mogen weer naar de kerk! 
 
1. Aanmelden 
- Voor het bijwonen van de kerkdiensten vanaf zondag 13 september is er een systeem van 
open aanmelding en inschrijving. Wie een dienst wil bijwonen, kan zich aanmelden bij onze 
nieuwe scriba Didy de Vries (dvries@home.nl / 0596-623385). Als voor een dienst het aantal 
van 50 kerkgangers is bereikt, wordt u voor de volgende dienst ingeschreven.  
- Bij bepaalde diensten kan het zijn dat er vooraf plekken worden gereserveerd voor direct 
betrokkenen. Een voorbeeld daarvan zijn de maandelijkse zondagen waarop de kinderen 
door de kindernevendienst worden uitgenodigd in de Franse School onder kerktijd; hun 
ouders en oudere broers en zussen hebben dan in principe voorrang.  
 
2. In de kerk 
- Bij binnenkomst in de kerk is alleen de hoofdingang geopend. Mocht zich een rij vormen, 
blijf dan 1,5 meter afstand houden. Uw aanmelding wordt daar gecontroleerd aan de hand 
van de inschrijflijst. Er worden geen gezondheidsvragen gesteld, omdat we met minder dan 
100 mensen samenkomen. Wel wordt er van u verwacht dat u thuis blijft wanneer u 
verkoudheids- of griepklachten heeft. De inschrijflijst wordt een aantal weken bewaard voor 
het geval er contactonderzoek nodig mocht zijn. 
- De garderobe is gesloten: in de kerkbanken is voldoende plek voor uw jassen enz. 
- De toiletten zijn wel bereikbaar, met inachtneming van de 1,5 meterregel. 
- Na binnenkomst en aanmeldingscontrole wordt u door een van de coördinatoren 
naar uw plaats begeleid. Zij zijn herkenbaar aan hun gekleurde hesjes. U kunt niet zelf 
een plek uitkiezen! – ga daarover niet in discussie met de coördinator, want ook die moet 
zich gewoon aan de afgesproken regels houden. Uiteraard mogen gezinsleden bij elkaar 
zitten. Voor het overige geldt ook in de kerk de 1,5 meterregel. 
- Tijdens de kerkdiensten mag er door de kerkgangers niet worden gezongen. Leden van de 
cantorij blijven daarom de ‘voorzang’ verzorgen. Op dit moment is het technisch nog niet 
mogelijk onze tv-opnames te combineren met het vertonen van de liedteksten op ons 
beamerscherm. Neem dus uw eigen liedboek mee, zodat u de liedteksten kunt meelezen. 
Voor de schriftlezingen geldt hetzelfde: een eigen Bijbel om mee te lezen is heel handig. 
- Er wordt niet gecollecteerd met de zak, we blijven voorlopig digitaal collecteren via de 
website. 
 
3. Na de dienst 
- Blijf na afloop van de dienst zitten tot u van de coördinatoren het teken krijgt dat u naar de 
aangewezen uitgang kunt gaan. Wie op de banken aan de plantsoenkant zit, verlaat de kerk 
via de uitgang aan die zijde, wie aan de torenkant zit, verlaat de kerk via de hoofdingang; de 
achterste banken als eerste en per bank pas ná een teken van de coördinator. 
- Na de kerkdienst is er vanwege de Corona-beperkingen helaas geen mogelijkheid om 
elkaar in de kerk of de Franse School te ontmoeten. Bij bijzondere diensten kan daarvan 
worden afgeweken.  
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We verzoeken alle kerkgangers met klem om ook buiten op het kerkplein en in het plantsoen 
de 1,5 meterregel in acht te nemen, omwille van de gezondheid van anderen en van uzelf. 
 
namens het moderamen en de kerkenraad, 

ds. Johan van den Berg 

 

Uit het Pastoraat 
  
Afscheid van een trouw contactpersoon 
 
Tineke Moesker stopt na heel veel jaren met haar werk als contactpersoon in Wijk 11. 
Ze is al vanaf het begin contactpersoon geweest in Damsterheerd en heeft heel veel 
mensen gesproken, bezocht, geholpen en bijgestaan.   
 
Vanwege gezondheidsredenen is het voor haar tijd om te stoppen. Wijk 11 zal haar missen! 
We danken Tineke van harte voor al het liefdevolle werk dat ze heeft gedaan en wensen 
haar en Simon heel veel sterkte en Gods zegen. 
 
 
Bijbelgesprekskring – poging tot doorstart 
 

Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, zijn we als Bijbelgesprekskring op 
donderdagavond 12 maart voor het laatst bij elkaar geweest. Die avond stond het 
bijbelboekje Haggai op het rooster,  gelezen uit de Bijbel in Gewone Taal.  
Van verschillende kanten heb ik gehoord dat de deelnemers onze gesprekken missen en het 
fijn zouden vinden om weer bij elkaar te kunnen komen. De hele groep van plm. 16 personen 
is helaas te groot om op een verantwoorde (1,5 meter) manier samen te komen. Ik wil in 
overleg met de kerkenraad, de werkgroep V&T en Mannie Middelkamp kijken of we mogelijk 
in twee kleinere groepen weer kunnen opstarten. Daarvoor moet ik weten hoeveel mensen er 
op dit moment belangstelling hebben om (weer) te gaan meedoen als dat mogelijk is. 
 
Wie belangstelling heeft, kan zich bij mij opgeven:  
e-mail  - dsjvandenberg@solcon.nl 
telefoon - (0596) 788702 (evt. antwoordapparaat inspreken) 
 
Met een verwachtingsvolle groet, 
ds. Johan van den Berg 
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Vorming en Toerusting 
  
De volgende activiteiten staan gepland voor Vorming & Toerusting. Weet u van harte 
welkom! Wel is opgave van te voren nodig i.v.m. de corona-maatregelen. En natuurlijk 
dragen we zorg voor de 1,5-meter-afstand.  
 
"Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan!" (Jesaja 26:19) 
Uitspraken in de Bijbel zijn vaak zelden eenduidig. Neem bijvoorbeeld thema's als 
vreemdelingen, een stad van vrede of het zien van God - om maar eens een paar 
onderwerpen te noemen die de afgelopen jaren ter sprake zijn gekomen tijdens de Vorming 
en Toerustings avonden in Appingedam. In de Bijbel lijken vaak heel tegenstrijdige 
voorstellingen te vinden zijn, die pas bij nadere bestudering in een nieuw licht komen te 
staan. 

Dat geldt zeker ook voor uitspraken over opstanding uit de dood. In het Nieuwe 
Testament is dit een centraal thema, maar de wereld van het Oude Testament lijkt die 
voorstelling niet te kennen. Wie sterft, daalt af naar het schimmenrijk. Van hemel en hel is 
geen sprake. Wie sterft, slijt haar of zijn dagen als schim in de Sheol. Die schimmen horen 
daar ook te blijven, zoals het verhaal van de heks van Endor die de geest van Samuël 
oproept (1 Sam 28) duidelijk maakt. 

Toch kent ook het Oude Testament uitspraken over een wederopstanding uit de dood. 
De uitspraak uit Jesaja (26:10) is daar een voorbeeld van. Dat lijkt ook te gelden van 
Ezechiël 37 en Daniël 12. Hoe zit dat? Zijn dat hele late teksten? Weerspiegelen ze 
eindtijdvoorstellingen uit de late Griekse en Romeinse tijd? Welk licht werpen nieuwe 
inscripties uit Syrië en Turkije uit de tijd van voor de Babylonische ballingschap op de 
voorstellingen van het oude Israël? 
In deze avond bestuderen we die verschillende teksten van binnen en buiten de Bijbel en 
proberen we zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood. 
 
De avond wordt geleid door Dr. Michaël N. van der Meer en Vincent Hensen-Oosterdijk. Van 
der Meer en Hensen-Oosterdijk hebben de laatste jaren steeds samen een avond van 
Vorming en Toerusting verzorgd. Op verzoek van de deelnemers komen zij ook nu weer 
samen in actie. Michaël van der Meer verzorgt de inleiding. Hij is docent godsdienst aan het 
Hermann Wesselink college te Amstelveen, tijdelijk docent Oude Testament aan 
verschillende Nederlandse universiteiten (Groningen, recentelijk de Protestantse 
theologische universiteit Amsterdam) en vaste gastspreker op de Vorming en 
Toerustingsavonden in Appingedam. Vincent Hensen-Oosterdijk, de cantor-organist van de 
Protestantse Gemeente Appingedam, zorgt voor de muziek, die de inleiding afwisselt en 
ondersteunt. Of die muziek ook zal bestaan uit samenzang hangt af van de mogelijkheden 
die er op dat moment zijn.  
 
Praktische informatie: 
- Datum: donderdag 15 oktober 2020 
- Aanvangstijd: 20.15 uur 
- Plaats: Franse School (voor de delen inleiding) en (onverwarmde) Nicolaikerk voor de 

muziek  
- Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via m.hadders-algra@umcg.nl 
- Opgave bij voorkeur voor 7 oktober 2020 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)  
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Van God spreken 
Van God spreken is de titel van een boek geschreven door Job van Schaik en Wouterslob. 
Van Schaik is journalist en cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden; Slob is 
predikant in Zuidlaren en was bijzonder hoogleraar protestantse kerk, theologie en cultuur 
aan de RijksUniversiteit in Groningen.  

De ondertitel van het boek is: gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie. Dat 
klinkt zwaar, maar dat is het (meestal) niet. In het boek zijn de beide auteurs met elkaar in 
gesprek over geloof. Van Schaik, die kerkelijk was opgevoed en daarna – in zijn eigen 
woorden - ‘afvallig’ was geworden, is door gesprekken met Slob toch weer gaan geloven. 
Met alle zekerheden en onzekerheden van dien. Zijn twijfels en vragen en de antwoorden 
van Slob daarop vormen de rode draad van dit boek.  
 De gespreksgroep, die het vorige seizoen bijeenkwam rond het boek God en de moraal, 
bespreekt dit seizoen Van God spreken. De gespreksgroep verandert door de jaren heen 
steeds een beetje van samenstelling. Wat echter niet verandert, is dat de groep een plek is 
waar mensen in openheid met elkaar nadenken en praten over leven en geloven.  
 We bespreken per bijeenkomst 1 of 2 hoofdstukken of delen van hoofdstukken. De 
deelnemers krijgen de teksten te voren toegestuurd. Op de bijeenkomst vertellen de 
deelnemers elkaar wat hen in de tekst al of niet aanspreekt, en hoe zij een gedachte wellicht 
in het dagelijkse leven (kunnen) toepassen. Zo leren de deelnemers van elkaar en verrijken 
ze elkaar. Zo zijn zij samen gemeente.  
Zoals boven al gemeld, de groepen hebben elk jaar een ietwat andere samenstelling. Dit 
betekent: oude en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!  
 
Praktische informatie 
- Leiding: Mijna Hadders-Algra 
- Aantal bijeenkomsten: 4 à 5 
- Datum eerste bijeenkomst: woensdag 7 oktober 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats eerste bijeenkomst: Franse School 

- Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via m.hadders-algra@umcg.nl 
- Opgave: zo snel mogelijk na ontvangst van dit kerkblad bij Mijna Hadders-Algra (zie 

boven)  
 
Kloosterweekend 
Als de situatie rond de COVID-19 pandemie het toelaat, willen de mensen die in het vroege 
voorjaar 2020 naar het klooster van Egmond-Binnen gingen, ook in 2021 weer een weekend 
naar een klooster gaan.  
Heeft u / heb je belangstelling om mee te gaan, aarzel niet om informatie in te winnen bij 
Mijna Hadders-Algra (voor contact gegevens, zie bovenstaande aankondigingen).   
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Musical ‘Vrolijke Frans’ 

 
Vrolijke Frans: volhouden … 
De beperkingen rondom het Corona-virus duren voort en de maatregelen moeten nog altijd 
worden nageleefd. Dit heeft helaas grote gevolgen voor de musical: want hoe kun je 
repeteren op 1,5 meter afstand?  
In verband met al deze maatregelen heeft de stuurgroep besloten om de musical uit te 
stellen tot het voorjaar van 2022. De generale repetitie zal plaatsvinden op donderdag 3 
maart 2022, waarna de musical uitgevoerd gaat worden op 4 en 5 maart 2022. Reserveer 
deze data alvast maar in je agenda! 
De repetities zullen in het najaar van 2021 gaan starten. Voor de zomer van 2021 ontvangen 
jullie nieuwe informatie over de voortgang, repetitiedata en de datum dat we echt van start 
gaan!  
 

‘Lutje’ musical 
Bovenstaande betekent nog een jaar geen musical, geen repetities, geen gezellige avonden 
met elkaar… Maar daar hebben we mogelijk een oplossing voor gevonden! Er is bedacht om 
een ‘kerstwandeling’ te organiseren op kerstavond. In kleine groepjes een stukje van het 
kerstverhaal uitbeelden in de binnenstad van Appingedam. Dit kan zingend, vertellend, 
toneelspelend, musicerend. Gemeenteleden, jong en oud, wandelen in groepen door de 
binnenstad en maken het kerstverhaal live mee.   
Een kerstwandeling organiseren en uitvoeren kunnen we echter niet alleen, daar hebben we 
jullie hulp bij nodig. We hebben zangers, toneelspelers, vertellers en muzikanten nodig! 
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef dit dan vóór 14 oktober door aan Berber 
Werkman (berberkarlina@hotmail.com).  
Zijn er genoeg opgaven, dan zal er op kerstavond een sfeervolle kerstwandeling 
plaatsvinden in de binnenstad van Appingedam! Meer informatie hierover volgt dan zo snel 
mogelijk.  
Een hartelijke groet van de stuurgroep van musical “De vrolijke Frans”.  
 

 
 
Vragen kunnen worden gesteld aan de leden van de 
stuurgroep: Bartjan Pennink, Vincent Hensen, Koen de 
Vries, Hilbrand Kremer, Anneke van Bostelen, Janneke 
Pennink, Didy de Vries en Berber Werkman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:berberkarlina@hotmail.com
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Van de Groene Nicolaïkerk 
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maanden juli en augustus bedraagt € 109,62. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds    
Didy de Vries-Kuiper 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijk   dank 
 
Mw. Z. Smit-Bos, Noordersingel 5, heeft te kennen 
gegeven te willen stoppen met het  maandelijks 
klaarmaken van het kerkblad. 
De redactie wil haar heel hartelijk bedanken voor al het 
werk dat zij in de loop der jaren heeft gedaan voor het 
kerkblad en heeft haar als dank een mooi boeket 
bloemen geschonken. 
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Boekpresentatie 
 
 
Presentatie boek  "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in Appingedam" 
 
Op donderdag 10 september ontving wethouder Annalies Usmany-Dallinga uit handen van 
Adolph Rots het eerste exemplaar van het boek "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in 
Appingedam". 
 
De restauratie van het Hinsz-orgel in 2017 vond het bestuur van de Stichting Concerten 
Nicolaïkerk een mooie aanleiding om dit boek over het Hinsz-orgel in combinatie met een 
beschrijving van de klokken van de Damster toren en het carillon te publiceren. Dirk 
Molenaar is de auteur van het deel over het Hinsz-orgel en stadsbeiaardier Adolph Rots heeft 
het deel over de klokken en het carillon voor zijn rekening genomen. 
 
Het boek kost € 5,00  en is tijdens "openingsuren" verkrijgbaar in de Nicolaïkerk. Het boek is 
voor dezelfde prijs ook te koop bij de VVV Eemsdelta en de Read Shop. 
 
De opbrengst komt ten goede aan de PG Appingedam.    
 
Het bestuur van de Stichting Concerten Nicolaïkerk, 
Wim Havinga, secretaris 
 
 

Woef 
 
Hallo, er is weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. 
Weet u, er gaat iets veranderen in het verzamelsysteem. 
Nee, niet dat u moet stoppen met sparen, zeker niet. 
Elke dop is nog geld waard, dus zeer welkom. 
Maar het inzamelpunt in Appingedam gaat uitbreiden. 
Naast de al bekende adressen: 
  fam. J. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam,  
  fam. Kampinga, ook aan de Farmsumerweg 103 in Appingedam,  
  kunnen de doppen ook weer bij de fam. H.C. Perdok aan de Olingermeeden 56 worden     
  ingeleverd. 
 
Voor alle adressen geldt: bij niet thuis, zet ze maar in de portiek bij de voordeur, ze redden 
zich er wel mee. 
Maar u kunt de doppen ook kwijt in een mand in de kerk. Deze mand wordt geplaatst in de 
garderobe tussen de kerk en de Franse school, onder de trap naar het orgel. 
 
Ook in de kerk van Tjamsweer staat een inzamelbox. 
 
Regelmatig zullen deze worden geledigd. 
Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
Namens al mijn vriendjes,  
 
Woef. 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Van de Diaconie 
 
In oktober wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Pieterman   
e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
 

  
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. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
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 
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 

 

Amnesty Actie PGA:  

 

In verband met de corona-maatregelen kunnen we niet met elkaar een papieren brief 
ondertekenen. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten zwijgen. Ook nu kunnen we opkomen 
voor mensen die gevangen genomen zijn omdat zij een beroep doen op het recht van vrije 
uiting van mening of omdat zij opkomen voor de rechten van anderen. We kunnen via het 
internet een petitie ondertekenen. 
Op zondag 4 oktober komt de onderstaande actie in de kerkdienst aan de orde. We nodigen 
u van harte uit om de petitie te ondertekenen! 
 

China: Laat corona-activist Chen Mei onmiddellijk vrij 

 
Activist opgepakt vanwege coronanieuws 
De Chinese Chen Mei werkte aan het crowd sourcing-project Terminus 2049. Hij verzamelde 
en archiveerde gecensureerde artikelen over het coronavirus. De politie in Beijing pakte hem 
in april op en beschuldigde hem van ‘ruzie zoeken en het uitlokken van moeilijkheden’. Zijn 
familie wist twee maanden lang niet waar hij werd vastgehouden. Chen Mei heeft nog altijd 
geen contact met zijn familie. Ze vrezen dat hij in de gevangenis wordt gemarteld. 
 
Roep de Chinese autoriteiten op Chen Mei onmiddellijk vrij te laten tenzij er 
aannemelijk bewijs is dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd. 
Sinds de uitbraak van de coronapandemie komen er zorgwekkende berichten uit China over 
de behandeling van mensen die kritiek hebben op het optreden van de overheid. Journalisten 
worden weggevoerd en ook burgers worden geïntimideerd. 
 

Ga naar deze link en teken de petitie 

https://www.amnesty.nl/forms/petitie-chenmei 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/forms/petitie-chenmei


 

 
- 21 - 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 
 

Werkzaamheden: 
De afgelopen weken hebben de vrijwilligers de bekabeling in de Nicolaïkerk grotendeels 
vervangen. Tevens zijn er enkele nieuwe lichtpunten aangelegd, is de meterkast gesaneerd 
van asbest en opnieuw aangelegd. Alles is voorbereid op de nieuw te installeren verlichting, 
die hopelijk eind oktober geplaatst zal zijn. Dit geeft ons dan de mogelijkheid om voor elk 
gebruik van de kerk een passende verlichting te programmeren vanuit één centraal punt. Op 
en afbreken van de extra verlichting met bouwlampen bij concerten e.d. is dan ook niet meer 
nodig. We willen ook op deze plek de vrijwilligersploeg hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Ondanks het hete weer zijn ze dagenlang onder de kappen aan het werk geweest met als 
resultaat een up-to-date bekabeling en een zeer forse kostenbesparing voor onze gemeente. 
 
Afscheid: 
In de kerkrentmeestersvergadering van september hebben we afscheid genomen van Henk 
Mulder. We zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet voor het college met in het 
bijzonder de zorg voor de gebouwen en vrijwilligers. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. 
Peter Prins die we van harte welkom heten en veel succes wensen in deze functie. 
 
Actie Kerkbalans: 
Ultimo augustus was het mooie bedrag van €117.264,82 binnengekomen. Er staat nog 
€36958,19 open van de toegezegde gelden. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oproep Vrijwilligers: 
Binnenkort willen we een bijeenkomst organiseren voor (potentiële) vrijwilligers voor het 
beheer van de Nicolaïkerk en Franse School. Door de pensionering van Mannie Middelkamp, 
onze beheerster, zullen we met ons allen haar taken moeten overnemen aangezien er geen 
financiële ruimte is om dit door een betaalde kracht te laten doen. Dit is een taak waarvoor 
we als gehele gemeente verantwoordelijk zijn. Gelukkig hebben zich al een aantal 
vrijwilligers aangemeld, maar aangezien vele handen het werk licht maken vragen we u om u 
ook aan te melden voor een deeltaak in het beheer. Door geen externe verhuur meer te 
faciliteren en de gemeenteactiviteiten zoveel mogelijk te clusteren hopen we dit op een 
goede manier te kunnen invullen. Maar daarvoor is uw hulp onontbeerlijk. Meldt u daarom 
aan bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, dhr. Johan Scholtanus. 
Tel.: 681200  mail: secretariscvk@pg-appingedam.nl  
 
 

 
 

mailto:secretariscvk@pg-appingedam.nl
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Bericht van de I.K.E. Appingedam 
 
 

 
 
 
Geachte Gemeenteleden, 
 
Het is al vele jaren gebruikelijk dat de IKE in september-oktober acceptgirokaarten 
rondbrengt met het verzoek een bijdrage te leveren voor het werk van de IKE. 
Maar in deze coronatijd is alles nou net even anders. De IKE is gewoon niet in staat om 
bijeenkomsten – kerkdiensten en andere bijeenkomsten – te organiseren. 
En als er geen activiteiten zijn, zijn er ook geen onkosten. Daarom houden we dit jaar geen 
acceptgirokaartenactie. 
Maar als u vindt dat de IKE toch financiële steun verdient om, naar wij hopen, volgend jaar 
weer met de activiteiten te kunnen beginnen, stellen wij dat natuurlijk bijzonder op prijs. 
U kunt uw giften dan overmaken op: NL37INGB0005599261 t.n.v. de IKE te Appingedam. 
 
Namens de IKE-Appingedam, 
 
Geert Middelkamp, voorzitter. 
 
 
 

Theologische Verdieping Groningen 
 

 
19 oktober 2020  
 
Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op 
voor de cursus Theologische Verdieping Groningen (TVG). De 
cursus heeft een gevarieerde opzet  en een breed palet aan 
vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken 
wat je geloof kan verdiepen. 

Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude 
Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe 
Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots 
gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.  
 
De kosten voor deze cursus zijn € 200.  De lessen worden gegeven op de 
maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der 
Woude, 0597-422112  of via de website: www.tvg-groningen.nl 
 
Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze 
informatie uit van de huidige mogelijkheden. 
 
 

http://www.tvg-groningen.nl/
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda oktober 2020 

 

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

Jongens/meisjes groep 5: Jantine en Martine dinsdag 6 oktober 

Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 7 oktober 

Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 27 oktober 

Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie dinsdag 20 oktober 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 29 oktober 
 

 

T-café: Franse school: 19.00-20.30 uur 

 

Vrijdag 2 oktober: klas 1+2 

Vrijdag 9 oktober: klas 3+4 

Vrijdag 23 oktober: groep 7 

Vrijdag 30 oktober: groep 8 

Vrijdag 6 november: klas 1+2 

 
 

 

Gezocht: leiding voor Factor 12+ en 15+ 
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen is de leiding van 

Factor 12+ en 15+ gestopt. Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand/ anderhalve maand Factor te geven aan de 12+ of 

15+ groep?? Dan zoeken we u!!!! 

Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en 

is er ruimte voor sociale contacten. 

Deze avonden kunt u vorm geven middels (quiz)vragen, verschillende gespreksvormen, 

een spel o.i.d. 

Factor wordt vaak met 2 personen gegeven. Misschien kent u iemand die het ook leuk 

lijkt. 

 

Is het iets voor u/jou/jullie? Dan horen we dat graag!!! 

 

Voor meer informatie: Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

 

 

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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Concerten 
 

 
ORGELCONCERT VINCENT HENSEN-OOSTERDIJK 
 
Zondagmiddag 4 oktober 2020 om 15.30 uur geeft cantor-organist Vincent Hensen-
Oosterdijk een orgelconcert op het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk.  
Naast de feestelijke Preludium en Fuga in G dur (BWV 541) van Johann Sebastian Bach 
klinkt er ook muziek voor en namens de dieren. Zo zal Vincent  improviseren over het 
Zonnelied van Franciscus van Assisi in de versie van gezang 400 uit het oude liedboek van 
de kerken.  
Verder speelt hij een aantal stukken van Claude Daquin uit de 17e eeuw. Hierin klinken onder 
andere de koekoek en de zwaluw. Een zwanenzang zal niet ontbreken........ 
 
Het programma wordt afgesloten met de dansante Gigue Fuga in G van Bach. 
 
Het concert duurt een uur en is vrij toegankelijk. Wel wordt bij de uitgang een vrije 
bijdrage gevraagd. 
 
Stichting Concerten Nicolaïkerk 
Wim Havinga   
 
 
 
Het Luthers Bach Ensemble zal op zaterdag 10 oktober a.s. in de Nicolaïkerk 
uitvoeren: 
 
Stabat Mater - Giovanni Battista Pergolesi 
  
Alex Potter (countertenor), Kristen Witmer (sopraan) met strijkers en continuo Luthers Bach 
Ensemble 
 
Giovanni Pergolesi stierf 26 jaar jong, en legde op zijn sterfbed de laatste hand aan het 
slotduet van zijn wereldberoemde Stabat Mater. Pergolesi had de opdracht gekregen een 
nieuw Stabat Mater te schrijven ter vervanging van het in 1724 door collega Allesandro 
Scarlatti geschreven werk. Al snel na Pergolesi’s dood verwierf het stuk grote belangstelling 
en vele componisten maakten er hun eigen bewerking op, onder wie J.S. Bach, die het 
bewerkte tot zijn motet Tilge, Höchster, meine Sünden. 
Dit Stabat Mater is onder meer bijzonder door zijn intieme bezetting bestaande uit sopraan, 
countertenor, strijkers en continuo. Juist daardoor komt de fel-dramatische inhoud, 
opgebouwd uit korte tekstblokken, met grote intensiteit over op de luisteraar. Het Stabat 
Mater is een veelvuldig verklankt middeleeuws-Latijns gedicht dat verhaalt over een 
smartende Maria die aan de voet van het kruis haar eigen zoon ziet sterven en werd in 1727 
officieel tot de katholieke misgezangen toegelaten voor het feest van Onze-Lieve-Vrouw van 
Smarten op 15 september. 
  
Het Luthers Bach Ensemble voert dit Stabat Mater uit  
samen met internationaal befaamde solisten Alex Potter & Kristen Witmer  
 
onder de artistieke leiding van Tymen Jan Bronda. 
 
Kaarten zijn € 30,00 en alleen verkrijgbaar via www.luthersbachensemble.nl  

http://www.luthersbachensemble.nl/

