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31e Jaargang, nr. 2        oktober 2022 

 
 

Kopij                                    
 
Kopij 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: KOPIJ 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 3 oktober zal de kerk weer worden schoongemaakt.  

Doet u ook weer mee?  U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
 Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 

 Het Postadres voor: de Kerkenraad Protestantse Gemeente; het Kerkblad; het 
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is nu: 
Wijkstraat 30,  9901 AJ  APPINGEDAM. 
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Meditatie 

 
Gebed: 

Instrument van uw vrede 

door ds. Harmke Heuver 

God, 

Maak mij een instrument van uw vrede. 

Een triangel, voorzichtig, klein,  

maar steeds weer doorgaand. 

Of een viool, heftig en boos als het nodig is,  

dan weer meeslepend. 

Een fluit, wat lichtheid brengend,  

om op te tillen. 

Of een trom, welke trom ook,  

krachtig en grondig. 

Een tuba of een cello die de diepte zoekt,  

inhoud geeft. 

Of een piano  

voor de verbinding. 

God, 

Maak ons een orkest van uw vrede. 

Ieder een eigen instrument, 

ieder de ruimte. 

Samen zoekend naar de muziek. 

Dat het zo zal zijn. 
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Agenda voor de maand oktober   

 
  
  3 okt. 18.45 uur, Club Groep 7 meisjes, Franse School 

19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School  
 
  4 okt. 18.45 uur, Club Groep 5 en 6 jongens, Franse School 
 
11 okt. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School  
  18.45 uur, Club Groep 7 jongens, Franse School 
 
12 okt. 18.45 uur, Club Groep 5 en 6 meisjes, Franse School 
  18.45 uur, Club Groep 8 meisjes en jongens, Franse School 
 
21 okt. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
24 okt. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
28 okt. ??        Sirkelslag voor de groepen 7 en 8. Nadere gegevens volgen 
          via de clubleiding  
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Rondom de diensten    
 
Zondag 2 okt.:  Derde zondag van de herfst 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     

collecten: - Diaconie (Kerk en Israël) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
 19.00 uur,  Joh. de Heer dienst 
    Gezamenlijke predikanten 
    M.m.v. Chr. Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman 
      en pianist Jan Beukema 
 
 

Toelichting bij de collecten: Kerk & Israël 
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel  
van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël  
vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.  
Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.  
Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat mensen 
aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, 
en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in 
de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke 
gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse  
ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting  
en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk.  
Om ons geloof levend te houden.  
 
 

Zondag  9 okt.:  Vierde zondag van de herfst 
 9.30 uur,  ds. Ab Wolters, Musselkanaal 
    

collecten: - Diaconie (Miss. werk)  
     - Kerk  

    kleur: groen 
 

Toelichting bij de collecten: Prot. Kerk Nederland, Missionair werk 
Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn 
Hoewel In Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving 
groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen 
waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich 
herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die 
zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het 
platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster 
biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan 
degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar 
in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. 
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Zondag 16 okt.:  Vijfde zondag van de herfst  
 10.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
 

collecten: - Diaconie (KiA, Indonesië) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 
 
       

Toelichting bij de collecten:  Zending, KIA (Indonesië) 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun 
producten krijgen 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen 
gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de 
komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via 
Kerk in Actie een beter inkomen! 
 
 
Zondag 23 okt.:  Zesde zondag van de herfst 
 9.30 uur,  mw. Mijna Hadders-Algra 
         
    collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  
Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 

     

 

Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst 
In de dienst is de collecte bestemd voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de 
kerk als bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
 
Zondag 30 okt.:  Zevende zondag van de herfst 
 9.30 uur,  pastor mw. Eelkje de Vries, Delfzijl  
         
    collecten: - Diaconie (plaatselijk) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
     

Toelichting bij de collecten:  Diaconie PG Appingedam 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals 
stille hulp, Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar 
weg komt. 
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Bij de diensten 
 
 
Zondag 2 oktober – Nicolaikerk – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 9:30 uur 
Een van de lezingen die voor deze zondag op het rooster staat zijn enkele gedeelten uit 
Habakuk 3. De profeet schrijft over de woede van God over degenen die zijn volk onrecht 
hebben aangedaan, en hij zingt een klaaglied over de nood van het leven. Maar uiteindelijk 
eindigt het hoofdstuk verrassend. 
 
Zondag 2 oktober – Nicolaikerk – ds. G.M. van den Berg-de Haan en ds. B.B. Wolters – 
19:00 uur – Johannes de Heerdienst 
Houd je, houdt u van samen zingen? Liefhebber van Johannes de Heer? Kom dan naar deze 
dienst. De gezamenlijke kerken pakken een mooie traditie weer op: de jaarlijkse Johannes de 
Heerdienst. Het Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman en Jan Beukema 
verleent zijn medewerking. Het thema van deze dienst is: Prijs de Heer. 
Van harte welkom! 
 
Zondag 23 oktober  – Nicolaïkerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra  
We lezen verder in het boek 2 Koningen (2 Kon 4:8-37). We hebben afscheid genomen van 
Elia en vervolgen met Elisa. Deze zondag staat het vertrouwen op God centraal. Wellicht 
herkennen we onszelf in het geloof van de vrouw uit Sunem: een geloof vol twijfel – dwars 
tegen alle narigheid in.  
 
 
 

Joh. de Heer dienst 
 
 
JOH. de HEER dienst in de Nicolaïkerk. 
 
Op zondagavond 2 oktober zal er ‘s avonds om 19.00 uur een Joh. de Heer dienst zijn in 
de Nicolaïkerk. 
Deze avond gaat uit  van de Evangelisatie commissie in samenwerking met de gezamenlijke 
kerken Appingedam en Tjamsweer. 
Ook zullen de gezamenlijke predikanten voor zover mogelijk meewerken in de liturgie. 
 
Verder is er medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman en 
Jan Beukema. 
Het orgel wordt bespeelt door Jan Beukema om de samenzang te begeleiden. 
Het belooft weer een mooi samenzijn te worden waarin we weer die mooie vertrouwde 
liederen mogen zingen, of luisteren naar het koor.. 
Er zijn twee collectes in de dienst bestemd voor de IKE en de Kerk. 
 
Na afloop is er gezamenlijk koffie drinken . 
 
Iedereen van harte welkom. 
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Kindernevendienst 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Er is weer Kindernevendienst op: 
 
- 2 okt.:  Kindernevendienst o.l.v.:  Esther en Janet 
- 6 nov.:  Ged. der namen; Kindernevendienst o.l.v.: Krista en Esther 
- 25 dec.: Kindernevendienst o.l.v.:  Anita en Janet 
 
We zien jullie graag allemaal op deze data!! 
 
De leiding. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl)   
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Van beide geen opgave ontvangen 
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Opbrengst collecten 
 
Opbrengst digitale collecten diaconie: 
  
Zondag 14 augustus Zending, KIA-Egypte €   63,50 
Zondag 21 augustus Amnestie7   €   76,50 
Zondag 28 augustus Bloemendienst  € 105,50 
Zondag    4 september Werelddiaconaat KIA €   87,50 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half augustus 2022 t/m 
half september 2022 het bedrag van € 187,50 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. 
Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze 
opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven. 
 
Belangrijk: In verband met de levering van accept-girokaarten, vindt de jaarlijkse actie 
‘Missionair Aandeel’ in de maand november plaats. 
 

 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag   14 aug. €   60,90 
zondag   21 aug. €   71,05   
zondag   28 aug. €   67,72 
zondag   04 sept. € 122,35   
 
Uit dankbaarheid een gift van € 100,00  ontvangen.    
 
 
 
Puntje van zorg is dat de collecten sterk achterblijven bij de begroting. 
 
 
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 voor de diaconie 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 
 
  

Alle gevers  en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
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Uit de Kerkenraad 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 

 
 
 

 
 
Bericht van overlijden 
 
Op 16 september j.l. is overleden ds. Foppe de Jong op de leeftijd van 93 jaar. 
Ds. De Jong heeft van 1963 – 1968 in de Gereformeerde kerk van Appingedam gestaan. 
Ook in de Nicolaïkerk is hij nog een aantal keren voorgegaan. 
 
Op 23 september j.l. was de dankdienst voor zijn leven in Leek. 
 
Zijn kinderen laten weten dat hij met veel plezier dominee in Appingedam is geweest. 
 
Namens de Kerkenraad, 
Didy de Vries, scriba 
 
 

 
Verslag Kerkenraadsvergadering van 30 mei 2022 

 
Deze vergadering wordt geleid door ds. Marchand, visitator. 
In deze vergadering wordt afscheid genomen van onze voorzitter, mw. Adri Perdok-van der 
Kamp. 
Namens de kerkenraad bedankt de voorzitter van het Pastoraat, mw. Cathrien van 
Ramshorst-Wiertsema, haar voor het vele werk dat ze de afgelopen jaren voor de kerk heeft 
gedaan. Na 6 jaar mag ze nu afstand gaan nemen en genieten van haar pensioen. Ze 
ontvangt een boeket bloemen en een kadobon. Na nog enkele woorden van de scheidend 
voorzitter, verlaat ze de vergadering. 
De visitatoren hebben de kerkenraad voorgesteld om een interim-voorzitter te benoemen en 
ook een mediator in te zetten. 
De interim- voorzitter dhr. Jan Kooi is komend jaar beschikbaar het werk van de kerkenraad 
te ondersteunen zodat een nieuwe voorzitter gezocht kan worden. 
Hij stelt zich voor en vertelt waarom hij ons wil helpen het kerkenwerk voort te zetten ten 
behoeve van de gemeente. 
Daarnaast wordt ‘mediation’ in voorbereiding genomen en kan beginnen zodra dit kan. 
De visitatoren wensen dhr. Kooi samen met de kerkenraad Gods zegen toe om de gemeente 
goed te kunnen dienen. Het werk van de visitatoren wordt hiermee beëindigd.  
Dhr. Kooi richt zich op de bestuurlijke werkzaamheden en de mediator zal zich met 
persoonlijke zaken bezig houden. 
Zo kunnen we de weg van herstel inslaan. Aan het eind van de vergadering besluiten wij 
onze beraadslagingen met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.  
 
D.H.de Vries-Kuiper, scriba. 
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Afscheid ambtsdragers 

 
In de dienst van 2 oktober 2022 nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers. 
 In deze dienst zal ds. Gerlinde van den Berg-de Haan voorgaan. 
We bedanken in die dienst, maar ook op deze plek, alle ambtsdragers voor het werk dat ze 
de afgelopen jaren voor de kerk gedaan hebben.  
 
Momenteel zijn er vacatures voor diverse taken in de kerkenraad. We hopen dat er mensen 
zoals u/jij bereid zijn om de kerkenraad te versterken. In de komende tijd kan er iemand bij u 
aanbellen met deze vraag. Wilt u er alvast over nadenken wat u zou kunnen betekenen voor 
de kerk?  
We hopen op positieve reacties, zodat het werk in de gemeente door kan gaan. Samen kerk 
zijn is samen de schouders er onder zetten. 
 
Namens de kerkenraad, Didy de Vries-Kuiper, scriba. 

          
 
 
 

Appel- en perenactie            
 

Appel en Perenactie voor Armenië 
  
Net als vorig jaar gaan we, de werkgroepen Groene Nicolaïkerk en Armenië, weer appels en 
peren plukken. Het  doel is om verspilling van fruit tegen te gaan en met de opbrengst ervan 
een goed doel in Armenië te steunen: het Bijenproject. 
Er zal weer biologische appel- en perensap van gemaakt worden. Ook zullen er appels en 
peren per kilo verkocht worden. Over het hoe, wat, en waar wordt u t.z.t geïnformeerd via de 
zondagsbrief en het kerkblad. 
Houdt U wel alvast de najaarsmarkt in de gaten, daar zullen we met een kraam staan! 
Als er mensen zijn die het leuk vinden om een keer met ons mee te plukken?? Voel u 
welkom!! 
De plukdagen zijn gepland op 1 en 8 oktober. 
  
De flessen sap kosten E 2,50 en een doos van 6 flessen kost E 13,-- 
Voor het losse fruit vragen wij E 1,-- per kilo.(zolang de voorraad strekt) 
 
U kunt uw bestelling doorgeven aan: 
Janneke Weidenaar tel: nr 06-21 61 45 87 Mail: janneke@4pb.nl 
Eric Neumann tel nr: 06-18 97 14 62 Mail: eegneumann@hotmail.com 
 
We hopen er met elkaar weer een geslaagde actie van te maken. 
 
Hartelijke groet. 
Namens de beide werkgroepen. 
Anja Kampinga. 
06-42854114 

mailto:janneke@4pb.nl
mailto:eegneumann@hotmail.com
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Uit de gemeente            
 

Kring voor alleengaanden 
Op dinsdag 4 oktober is de eerste van drie bijeenkomsten voor mensen die alleen wonen. 
Ook binnen onze gemeente zijn er veel mensen die hun dagelijks leven niet met iemand 
delen.  
Een omschrijving van een alleengaande is: “Iemand die geen partner heeft, alleen woont en 
in het eigen dagelijks onderhoud voorziet. Dit kan iemand zijn die vrijgezel/vrijgezellin is (niet 
getrouwd), maar ook iemand die eerder getrouwd was maar nu weduwe/weduwnaar of 
gescheiden is.” Het leven als alleengaande heeft zo zijn eigen dynamiek en specifieke 
hindernissen. Waar loop je tegenaan? Zijn er ook prettige kanten? Welke rol speelt het geloof 
in je leven als alleengaande? In deze kring willen we daar met elkaar over in gesprek gaan. 
We komen samen in de Franse School en we beginnen om half acht. 
Graag even aanmelden (uiterlijk 2 oktober), zodat ik weet op hoeveel mensen ik kan 
rekenen. Dat kan door te bellen (788702) of te mailen naar dsgvandenberg@solcon.nl. 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Herfstvakantie c.q. ziekteverlof dss. Van den Berg 
Ds. Gerlinde van den Berg heeft herfstvakantie van 17 t/m 23 oktober. Mocht u in deze 
periode dringend pastorale zorg nodig hebben, dan kunt u een beroep doen op ds. 
Oosterdijk. 
Ds. Johan van den Berg is nog met ziekteverlof, maar gaat wel weer wat werkzaamheden 
oppakken. 
 
Terugblik Startzondag 
We kunnen terugkijken op een mooie Startzondag. Koffie met wat lekkers vóór de dienst 
vonden velen een goed idee. De oproep om allemaal een bloem mee te nemen leverde een 
prachtige tafel vol bloemen op. De Heilige Chaos tijdens de dienst bracht veel teweeg: goede 
gesprekken, mooie schilderijen, gedichten, gebeden. Na de dienst was de koek nog niet op, 
en stonden er ook nog allerlei heerlijke salades klaar. En de traditionele hamburgers werden 
gebakken. Het was een zondag van vieren, delen en ontmoeten. Hartelijk dank aan ieder die 
er was, en ieder die heeft meegeholpen, op welke manier dan ook. 
ds. Gerlinde van den Berg 
 
 Gedachtenis der namen 
Ieder jaar op de eerste zondag van november gedenken wij de overledenen van het 
afgelopen jaar. In die dienst kunnen de aanwezigen zelf ook een kaarsje aansteken voor een 
geliefde die men moest loslaten. 
Net als vorig jaar wil de kerk ook alle inwoners van Appingedam die daar niet aanwezig 
kunnen of willen zijn, de gelegenheid geven om hun geliefde overledenen te gedenken. 
Daartoe zal de kerk worden opengesteld voor iedereen die graag een kaarsje wil 
opsteken. 
In de kerk zijn mensen aanwezig om alles in goede orde te laten verlopen. 
 
Op dit moment is nog niet bekend op welke tijden de kerk open zal zijn, maar via de 
Zondagsbrieven en de plaatselijke pers zal dit bekend worden gemaakt. 
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Verjaardagsfonds 
 

Over de maanden mei/juni/juli/augustus bedraagt de opbrengst € 192,55. 
Allen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
  
 
 
 
 
 

Activiteitencommissie 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
 
We nodigen alle belangstellenden hartelijk uit  om op iedere  maand   met elkaar gezellig te 
lunchen in de Franse school. 
Voorlopig staan de volgende datums gepland:  
Zondag 2 oktober, 30 oktober en 4 december. 
 
Op 30 oktober gaan Isaac en Ludia voor ons Indonesisch koken. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 

 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@pb.nl
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Uitnodiging voor een sjoel avond  
 
Op vrijdagavond 28 oktober in de Franse School. 
 
We starten om 19.30 uur.  
 
Een sjoel avond voor jong en oud! 
 
Van harte welkom! 

De Activiteiten commissie. 
 
 

 
 
 
 
 

Kerstboom 
 
 
Zoals elk jaar willen we ook nu in december weer een kerstboom in de kerk hebben staan. 
De laatste jaren hebben we steeds een mooie boom gehad uit onze gemeente of omstreken. 
Het zou mooi zijn als dat ook dit jaar weer mogelijk zou zijn. 
 
Dus als u een mooie kerstboom in de tuin hebt staan, die u wel beschikbaar wilt stellen, 
of u weet in de omgeving iets, dan horen wij dat graag. 
 
Misschien staat uw boom dan dit jaar met kerst te pronken in de Nicolaikerk. 
U mag mij dan bellen, dan maken we een afspraak. 
 
Geert Middelkamp 06-31242124  
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Woef 
 
Hallo, er is weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. 
De bekende adressen zijn nog steeds bereid om u en de doppen te ontvangen. 
Ook als u flessen inlevert bij de super…dop eraf. 
De laatste zending die van het depot in Hellum naar de opvang in Donderen ging, was een 
lading van 600 kg. 
En als u bedenkt dat een dop nog geen gram weegt… 
En wij zijn er blij mee. 
Dus wensen wij voor u en alle hulphonden een goed en een spaarzame herfst toe. 
 
De bekende adressen: bij de fam. J. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam en  
fam. L. Kampinga, ook aan de Farmsumerweg no. 103 in Appingedam, kunnen de doppen 
worden ingeleverd. 
En natuurlijk bij de fam. H. Perdok aan de Olingermeeden 56. 
Daar staat bij het huis een grijze afvalcontainer waar u de zakken met doppen in kunt doen. 
Voor andere adressen geldt: bij niet thuis, zet ze maar in het portiek bij de voordeur, ze 
redden zich er wel mee. 
Maar… u kunt de doppen ook kwijt in een kist in de Nicola֟kerk. 
Deze kist is 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. Anja Breedijk, tel. 623474; 
       e-mail: wa@wabreedijk.nl 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.  
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. 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 
 
 
 
Afscheid: 
Tijdens een gezellige ochtend hebben wij afscheid genomen van Riek Vegter. Riek heeft zich 
gedurende vele jaren ingezet voor de zondagse bloemen. Wij hebben haar dan ook bedankt 
met een grote bos rozen en namens de diaconie kreeg Riek een cadeaubon. Riek, heel erg 
bedankt voor je inzet in al die jaren.  
 
Het betekent ook dat wij nu een open plekje hebben, dus als het je leuk lijkt om ons team te 
komen versterken dan mag je contact opnemen met Annemarie Pieterman,  
telefoon: 0596-624910 
 
Namens de bloemendames, 
Annemarie Pieterman  
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Amnesty International 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 

Schrijfactie Guantánamo Bay 

Toffiq al-Bihani en 35 andere mannen zitten soms meer dan 20 jaar in de 
Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Ze zitten daar in verband met de 
aanslagen van 11 september 2001 in New York. Maar niemand van hen is aangeklaagd, 
niemand is voor de rechter gekomen, velen zijn gemarteld. 
We schrijven een brief naar de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten 
en  roepen hem op om Toffiq al-Bihani en alle andere gevangenen uit Guantánamo Bay 
weg te halen en de gevangenis te sluiten. 
 
Guantánamo moet dicht 
Toffiq en alle andere 35 gevangenen moeten weggehaald worden uit Guantánamo Bay. Ze 
moeten óf naar een ander land gebracht worden waar hun rechten beschermd zijn, óf een 
eerlijk gerechtelijke procedure krijgen. Daarna moet Guantánamo dicht. Voorgoed. 
 
Op zondag 2 oktober kunt u na de eredienst deze brief op de gereedliggende 
handtekeningen lijst ondertekenen.  
 
Aan: Secretaris Antony Blinken 

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten 
2200 C Street NW, Washington D.C. 20037 
 

USA Kopie aan: 
Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika 
Mrs. Aleisha Woodward John Adams Park 1 
2244 BZ  Wassenaar 

 
Appingedam, 2 oktober 2022 
 
Geachte secretaris Blinken,  
 
Het gebruik door de Amerikaanse regering van onbepaalde detentie zonder aanklacht op de 
militaire basis in Guantánamo Bay als reactie op 9/11 is vanaf het begin onwettig geweest. 
Wij dringen er bij u op aan om onmiddellijk prioriteit te geven aan de sluiting van het 
detentiecentrum op de basis en dit te bespoedigen.  
Een man die momenteel vastzit in Guantánamo Bay, Toffiq al-Bihani, wordt sinds begin 2003 
vastgehouden zonder te worden beschuldigd van enig strafbaar feit. Hij werd onderworpen 
aan martelingen en andere mishandelingen door de Amerikaanse autoriteiten. Hij is sinds 
2010 vrijgesproken voor vrijlating maar hij zit nog steeds gevangen in Guantánamo. Zijn 
voortdurende detentie is gewetenloos en willekeurig, een duidelijke schending van zijn 
mensenrechten. 
Wij dringen bij u aan op een wettige oplossing voor de gevangenen die nog steeds in 
Guantánamo worden vastgehouden. Dit kan door ze over te dragen aan andere landen waar 
hun rechten zullen worden beschermd, of door eerlijke gerechtelijke oplossingen te 
ondersteunen voor de zaken van degenen die beschuldigd worden van misdaden.  
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Gedetineerden die zijn gemarteld of een andere wrede, onmenselijke of vernederende 
behandeling hebben ondergaan, moeten daadwerkelijk toegang krijgen tot een doeltreffende 
voorziening in rechte, met inbegrip van rehabilitatie en schadeloosstelling.  
 
Degenen die verantwoordelijk zijn voor de marteling en gedwongen verdwijning van de 
gedetineerde mannen moeten in een eerlijk proces voor de rechter worden gebracht zonder 
toepassing van de doodstraf. 
 
Wij wachten uw reactie vol spanning af.  
 
Hoogachtend,  
De Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda oktober 

Nieuw jeugdseizoen 
Het jeugdseizoen gaat bijna weer beginnen! 

We hopen jullie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de jeugdactiviteiten zoals 

T-café, Factor 12 en 15 en de 12+. Zodra er data bekend zijn zullen we deze via de 

jeugdagenda bekend maken. 

Groetjes van de Jeugdraad 

Club groep 5 t/m 8 
Woensdag 12 oktober: Groep 5 en 6 meisjes: Maartje, Nathalie en Maria 

Dinsdag 4 oktober: Groep 5 en 6 jongens: Jantine en Martine 

Dinsdag 11 oktober: Groep 7 jongens: Jan Willem en René 

Maandag 3 oktober: Groep 7 meisjes: Christina en Maarten 

Woensdag 12 oktober: Groep 8 meisjes en jongens: Henderika en Pia 

 

Kindernevendienst 
Tijdens de dienst op 2 oktober 

 

Sirkelslag 
Vrijdag 28 oktober 

Voor de groepen 7 en 8 

Verdere informatie volgt via de clubleiding 

 

T-café 
We hopen de T-café avonden na de herfstvakantie te 

starten! We houden jullie op de hoogte 

 

 

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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Cantare Fides 
 
 
Wij zijn ‘Cantare Fides’ uit Appingedam, een christelijk gemengd koor. 
‘Cantare Fides’ betekent: Zingend geloven. En dat geloof willen wij uitdragen, door b.v. mee 
te werken aan kerkdiensten. 
Ook willen we graag mensen in verzorgingstehuizen laten genieten van onze zang. 
 
We zijn een groep enthousiaste zangers en zangeressen en er heerst een goede sfeer in de 
groep. Wij repeteren op de dinsdagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in de Franse School, 
naast de Nicolaïkerk in Appingedam. 
Op 6 september zijn we weer gestart en wij zingen met veel plezier onder leiding van onze 
dirigent / pianist Jan Beukema. 
Heeft u belangstelling en houdt u van zingen? 
Schroom dan niet en komt gerust eens langs om te luisteren of om mee te zingen. 
 
Mocht u vragen hebben over b.v. de medewerking aan een dienst? Dan kunt u contact 
opnemen met onze secretaresse, Ina van der Ploeg, tel. 0596 – 572279 of via de  
e-mail: zijlvesters@hotmail.com. 
 
====== 
 
 

            
 

                                                         

voert op: 

      “Extra hulp op de eerste hulp”        
                     een  klucht in 3 bedrijven, geschreven door:  
                              Henk Roede            
 

                                                               
 

Dokter Hogebaum is een oudere dokter die wat verstrooid en vergeetachtig wordt. Hij 

gaat ermee stoppen, maar moet eerst nog zijn opvolger inwerken. 

Joop van het uitzendbureau komt langs en dokter Hogebaum ziet hem aan voor zijn 
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opvolger. Dat leidt tot bizarre situaties, hoewel Joop toch echt zijn best 

doet. Het stuk speelt zich af in de wachtruimte van een regionaal ziekenhuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

op: -  WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022  (al uitverkocht !!) 

- VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022  

 

aanvang: - 19.30 uur 

in: de grote zaal van het ASWA-gebouw, Burg.Klauckelaan 16 

kaarten € 8,--                                  

incl. koffie + koek                                   reserveren  bij:    

                                                              Geert Middelkamp    tel.: 0596-629592 

                                                                                                      06-31242124                                                                                                             

                                                              Anneke van Bostelen tel.: 0596-622754 

 

                                                   
 
 

 

Op zondag 13 november 2022 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats 
in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven 

 
Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur) 

Voorganger Pastor Sven Standhardt en pastoor Dorus Wubbels. 
m.m.v. Chr. Zanggroep Cantare Fides o.l.v. Jan Beukema 

 
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman 
 
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die 
we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de 
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze 
steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden kunnen 
zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. 
 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of 
glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen. 

 
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen 
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Theologische Verdieping 
 

24 oktober 2022 
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. 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 
en verbreden.   
 

Het eerste jaar bestaat uit 24 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude 
Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis 
en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan. 
 
Deze cursus kost € 200.  
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl 
 
 

Concerten 
 
 
ORGELCONCERT Peter van der Zwaag in de Nicolaïkerk te Appingedam 
 
 
Zondagmiddag 2 oktober om 15.30 uur geeft Peter van der Zwaag een concert op het 
Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk in Appingedam. 
Peter van der Zwaag studeerde orgel bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins 
Claus Conservatorium in Groningen. Hij won diverse prijzen, waaronder tweemaal de eerste 
prijs op het Internationale Orgelconcours Jan Pieterszoon Sweelinck. 
Hij is organist van de Salviuskerk in Dronrijp en bespeelt daar het Bader-orgel. 
Zijn programma bestaat uit werken van J.S. Bach, J.P. Sweelinck, C. Cooman en J. Beeftink. 
 
De toegangsprijs is € 10,--. 
 
Organisatie: 
Stichting Concerten Nicolaïkerk 
Wim Havinga, secretaris 
06-13 987155 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
Kamerkoor Tiraña 

http://www.tvg-groningen.nl/
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Een reis naar Bach 
 
Na bijna 2 concertloze coronajaren pakt kamerkoor 
Tiraña Groningen de draad weer op en brengt 15 en 
16 oktober een heerlijk barok programma met barok-
ensemble en vocale solisten. 
Het voor de herfst van 2022 samengestelde 
programma van Tiraña maakt een reis langs de 
muzikale invloedsferen van J.S. Bach. Muziek 
gecomponeerd in met name de Noordduitse en 
Thüringse traditie in de jaren voor J.S. Bach. Een 
interessante vijver van minder grote en soms vergeten 
namen en voorgangers van Bach. We vinden er 
muziek van verschillende aard, gebruikmakend van 
verschillende technieken uit verschillende perioden in 
de muziekgeschiedenis. Maar allen wijzen ze 
onherroepelijk vooruit naar de grote meester J.S. 
Bach. We horen in Bachs werken het respect terug 
voor waar hij op voortbouwde. 

Kern van het programma vormen werken van Franz Tunder (Motet Dominus Illuminatio) en 
Johann Kuhnau (Cantate Gott sei mir Gnädig), Bachs voorganger in de Thomaskirche. 
Daarnaast wordt een tweede kern gevormd door het paar Tristis est anima mea van Kuhnau 
die waarschijnlijk bewerkt is in een nieuwe versie door Bach zelf onder de titel Die Gerechte 
kommt um. We horen daaromheen met Heinrich Isaac en Josquin Desprez de vroege 
inbreng en met het motet Unser Wandel ist im Himmel van J.E. Bach (neef van) maken we 
ook nog een interessant uitstapje in de familie Bach. Thematisch beweegt het programma 
zich rond schuld, genade, verschoning, afscheid en vertrouwen. Deze componisten en 
werken bewijzen dat er zich in de periode tussen de Renaissance van Josquin en de volle 
barok van Bach een interessante muzikale wereld bevindt! 
 
Uitvoerenden: 
 
Kamerkoor Tiraña, barokensemble & solisten o.l.v. Tymen Jan Bronda 
Judith Pranger – Sopraan 
David van Laar – Altus 
Florian Just – Bas 
 
Zaterdag 15 oktober 2022 20:00 uur, Nicolaïkerk Appingedam 
Zondag 16 oktober 2022  15:00 uur, Lutherse kerk Groningen 
 
Entree € 15,00 
 
Info & tickets viawww.kamerkoortirana.nl 
 
Kaarten ook verkrijgbaar bij de kerk. 
 

 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kamerkoortirana.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C5cfdca91b4e34d4c0a1e08da94cbc50d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637985900147360186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7i0Cab5a5%2Bn88smgRT3WmUx1wf8KDQLr1GZv1McsXI%3D&reserved=0
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Luthers Bach Ensemble 
 
Peter Dijkstra dirigeert Luthers Bach Ensemble met een zelden uitgevoerde Handel. 
 
Nederlands beste koordirigent Peter Dijkstra keert terug bij het Luthers Bach 
Ensemble en koos zijn favoriete barokcomponist én een oratorium waar hij speciale 
herinneringen aan heeft. Oratorium ‘Saul’ van Georg Frideric Händel was een geliefd 
werk van zijn vader, Bouwe Dijkstra, de oprichter van het Roder Jongenskoor. Bij zijn 
afscheid bracht hij het werk in een uitverkochte Oosterpoort. 
 
Peter Dijkstra, inmiddels internationaal gelauwerde koordirigent, studeerde aan de 
conservatoria van Den Haag, Köln en Stockholm en behaalde zijn diploma´s summa cum 
laude met onderscheiding. Sinds september 2015 is hij chef-dirigent van het Nederlands 
Kamerkoor en hij is onder meer artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks. 
De opkomst en ondergang van koning Saul, jaloers op de militaire successen van de harp 
spelende David, is een bekend en intrigerend bijbels verhaal.  
Sauls zoon Jonathan is bevriend met David, en helpt hem diverse malen te ontsnappen 
wanneer Saul het voorzien heeft op Davids leven. Het verhaal bevat zoveel elementen van 
spanning, intrige, vriendschap en verraad dat het Georg Frideric Händel met zijn compositie 
‘Saul’ al half op weg hielp.  
Händel, de beroemde barok-componist, woonde al jaren in Londen toen hij ‘Saul’ 
componeerde. De Engelse elite spiegelde zich in de 18e eeuw graag aan het uitverkoren 
volk uit het Oude Testament – dus succes was verzekerd. Maar ‘Saul’ wordt heden ten dage 
weinig uitgevoerd, terwijl het in kwaliteit kan meten aan zijn veel vaker uitgevoerde ‘Messiah’.  
Een unieke gelegenheid om dit mee te gaan maken. 
Het LBE kleinkoor, speciaal voor de gelegenheid uitgebreid naar Engelse standaard, wordt in 
dit overweldigende oratorium bijgestaan door maar liefst zes vocale solisten. Het orkest is 
van dusdanig groot formaat dat een uitbreiding wel nodig was. En dan hebben we het nog 
niet gehad over dat prachtige carillon. 
 

‘Mr Händel heeft meer grillen in zijn hoofd dan ooit. Gisteren zag ik in zijn kamer een erg 
zonderling instrument, dat hij “carillon” noemt. Het kan bespeeld worden met toetsen zoals 

een klavecimbel, en met dit cyclopische instrument is Händel van plan de arme Saul 
volslagen gek te maken.’ - Charles Jennens, 19 september 1738 

 
Van harte welkom bij dit grootse Händelfestijn! 
 
Uitvoering: 
zaterdag 29 oktober 20:00 uur Nicolaïkerk Appingedam 
 
Programma: 
George Frideric Händel – Oratorium Saul HWV 53 
Uitvoerenden: 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Peter Dijkstra 
Viola Blache (sopraan) | Kristen Witmer (sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor) | 
Benedict Hymas (tenor) | Twan van der Wolde (tenor) | Drew Santini (bariton) 
kaarten & informatie: www.luthersbachensemble.nl  
 
Kaarten: € 32,50 
Voor jongeren t/m 18 jaar: € 17,50. 

http://www.luthersbachensemble.nl/

