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27e Jaargang, nr.1         september 2018 
  
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 

 

 Op maandag 3 september gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte 
welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  

    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 

                                                                              

 De copij voor het kerkblad van oktober moet vóór 20 september binnen zijn. 

  

 Op 23 september is het STARTZONDAG en dan begint officieel het nieuwe winterseizoen. 
U ontvangt bij dit kerkblad het nieuwe boekje van de commissie Vorming en Toerusting met 
het aanbod voor de komende tijd. Voor ieder van u is er wel iets in te vinden. Doet u ook 
eens mee met een activiteit? 

We willen u graag begroeten.  U bent allen van harte welkom !! 
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Meditatie 
 
                                                               God gaat mee… (bij Psalm 27)  

‘Gott geht mit’, God gaat mee.  
Dat was het thema van de dienst voor jong en oud die ik in m’n vakantie in Zuid-Duitsland 
meemaakte. Een steentje, waarop die woorden geschreven staan, herinnert daaraan. Ook 
inderdaad bedoeld als herinneringssteentje, om b.v. in je broekzak mee te dragen en je zo die 
woorden regelmatig weer te binnen te brengen. Het ging over het leven als reis, als weg – 
verbeeld op de grond door een slingerende doek met stenen erop en papieren voetjes. Tijdens 
de dienst konden daar papiertjes naast gelegd worden waar je iets moois uit je leven 
opgeschreven had, waar je blij om bent , aan de andere kant iets wat moeilijk of verdrietig was. 
Dingen die niet hardop genoemd werden. Maar God was daarbij, toen die dingen gebeurden.  
Een deel van het verhaal van de levensreis van Jozef werd, met platen op de beamer erbij, 
voorgelezen – het deel waarin verteld wordt hoe hij in Egypte herenigd wordt met zijn broers, 
waarbij gezegd wordt dat God het kwade dat zij voor hem bedacht hadden, “omgedacht” – 
gekeerd heeft – ten goede. (Genesis 50:20). Tijdens dat verhaal zongen we steeds als refrein 
het liedje: God gaat mee, daarop kan ik vertrouwen! En na dat vrij lange verhaal, konden de 
kinderen, en ieder die mee wilde doen, in een lange slinger achter de dominee aan , even 
lopend en zingend de levensreis verbeelden: God gaat mee… De dominee stelde nog voor om 
bij het woord ‘vertrouwen’ even wat te vertragen – want je vraagt je toch weleens af: is dat wel 
zo, kan ik daar echt op vertrouwen…? Maar aangezien de volwassen muzikanten de 
begeleiding keurig in de maat door bleven spelen, grapte hij dat de grotere mensen blijkbaar 
heel zeker waren…De kinderen hadden het duidelijk wél gesnapt, zij maakten de aarzelende 
stap.  

In het begin van de dienst waren mooie woorden gelezen, een vrije versie van Psalm 27:  

 God is mijn licht, als het donker is. 
 Hij is mijn beschutting, als ik angstig ben.  
 Waarvoor zou ik bang zijn? 
 Voor de mensen? Voor het alleen zijn?  
 
 God is sterker. God is bij mij. 
 Verlaat mij niet, 
 wijs mij de weg, ga met mij mee. 
 
 Als U bij mij bent, dan heb ik weer moed. 
 Als U mij helpt, dan ben ik sterk. 
 U, God, bent mijn licht, als het donker is, 
 en mijn bescherming in de nacht. 
 Ik dank U dat U mij helpt.  
 
En we zongen nog een mooi lied: 
“Ik loof mijn God die mij uit de diepte haalt, zodat ik leven kan…die mijn boeien losmaakt, zodat 
ik vrij ben. Ere zij God op aarde, in alle straten en huizen, de mensen zullen zingen, tot hun lied 
klinkt tot in de hemel! Ere zij God en vrede voor de mensen, vrede op aarde! Ik loof mijn God 
die mij een nieuwe weg wijst, zodat ik daarnaar zal doen…die mijn zwijgen doorbreekt, zodat ik 
zal spreken. Ere zij God….. 
Ik loof mijn God, die mijn tranen droogt, zodat ik zal lachen…die mijn angst verdrijft, zodat ik 
weer adem kan halen. Ere zij God….” 
 
 



 

 
- 4 - 

 
Tijdens deze dienst stonden op een tafel voorin zo’n twintig brandende kaarsen met gekleurde 
figuurtjes. Na afloop bleek dat de kinderen bij elk van deze diensten het symbool ervan op hun 
kaars meekregen: dit keer werd er een voetje op geplakt.  
 
We zijn op weg en God gaat mee. 
Dat we met dat vertrouwen onderweg kunnen zijn op onze levensreis, en in dit komende 
seizoen, mét ons nieuwe predikantenpaar, binnen onze gemeente en voor mensen daarbuiten 
-  dat wens ik ons allen van harte toe! 
         H.D.   

 
 

Agenda voor de maand  september 

 
 
  3 sept. 20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  6 sept. 20.00 uur, Kindernevendienstvergadering, Franse School 
 
10 sept. 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
11 sept. 19.30 uur, Moderamen kerkenraad, Franse School  
 
19 sept. 19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Sprekers: de dames Faber en Hooikammer over 
      Staphorster klederdracht 
 
21 sept. 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
24 sept.  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke 
  20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
25 sept. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: dhr. Harrie van der Klei uit Loppersum 
      ‘Een koffer vol herinneringen’ 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 2 sept: Elfde zondag van de zomer 
 9.30 uur, mw. ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven, Garrelsweer 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Psalm 104 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te  
   blijven drinken achter in de kerk 
    
 
Toelichting bij de collecten: Amnesty International 
Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen ze via 
rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven 
onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te 
veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de 
mensenrechten in hun land. Ook de Amnestygroep van onze gemeente zet zich hiervoor in 
door maandelijks een brief op te stellen aan overheden voor het heroverwegen van 
veroordelingen van o.a. politieke gevangenen. 
De uitgangspunten van het werk van Amnesty zijn: 

 Vrijheid: het hart van de mensenrechten. De vrijheid om zich te uiten en het leven 
vorm te geven naar eigen inzicht, zolang het de rechten van anderen niet schaadt. 

 Gelijkheid: voor iedereen en altijd. Mensenrechten zijn universeel. We hebben 
rechten omdat we mens zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht grenzen. 

 Rechtvaardigheid: het fundament van de mensenrechten. Wetten en verdragen 
beschermen tegen willekeur, onafhankelijke instanties bewaken de naleving. 

 Ons werk is gebaseerd op internationale solidariteit. We willen effectief zijn in de 
bescherming van individuele slachtoffers en groepen, op basis van de universaliteit 
van mensenrechten, met onderzoek en acties die de hele wereld dekken. We zijn 
onafhankelijk, we garanderen een interne verenigingsdemocratie en we hechten 
sterk aan wederzijds respect. 
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Zondag  9 sept.: Twaalfde zondag van de zomer 
 14.30 uur, Intrededienst van ds. J. van den Berg en 
      ds. G.M. van den Berg-de Haan  
   door ds. B.B. Wolters, m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Psalm 104  
    
   collecten: - Diaconie (Syrië) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
    
Na de dienst willen we graag samen een kopje koffie / thee drinken,    
 om nader kennis te maken met onze nieuwe predikanten. 
 
Toelichting bij de collecten:  Syrië, het interactief project diaconie PG Appingedam  
Versterk de kerk in het Midden-Oosten  
Vandaag staan we aan het begin van een actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten. 
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen na zeven jaar 
oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en 2/3 van de kerkleden is gevlucht voor oorlog en 
geweld.  
Blijven geloven in delen  
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te bidden. Voor 
hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun huizen liggen veelal in puin, er is 
nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun 
van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, 
onderdak en onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen en hebben onze steun hard 
nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn.  
Najaarscampagne  
Deze kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, hebben ons gebed en onze steun 
hard nodig. Helpt u ook mee? Samen zijn we de kerk in actie en verbonden met de kerken in 
het Midden-Oosten. Kerk in Actie roept u op om de kerk daar niet te vergeten. De nood blijft 
onverminderd hoog. Niet alleen om de ergste nood te lenigen, maar ook om voorzichtig weer te 
werken aan een toekomst. 
 
 
Zondag 16 sept: Dertiende zondag van de zomer  
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Psalm 104  
 
   collecten: - Diaconie (Vredeswerk) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
  
 15.30 uur,  Woorddienst in Damsterheerd 
   past. werker mw. Hanneke Doekes 
 
 
 19.00 uur, Taizé-dienst   mw. J. Baron 
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Toelichting bij de collecten:  Vredeswerk: Generaties voor vrede  
Op deze Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en 
PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar 
verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te 
bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit 
and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er 
steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede 
communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 
‘Dealing with the past’ van PAX-slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te 
vertellen en daardoor emoties te verwerken.  
 
Zondag 23 sept.: Eerste zondag van de herfst   
 9.30 uur, STARTZONDAG 
   alle voorgangers doen hieraan mee    
 
   Lied van de maand (voor de dienst):   Psalm 104   
 
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 
   Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk, waarvoor u hartelijk  
  wordt uitgenodigd. Na het koffiedrinken is er nog van alles te doen en we  
  besluiten de startzondag met een gezamenlijke maaltijd  
 
 
Toelichting bij de collecten:   Bloemendienst  
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente. Zowel voor bloemen in 
de kerk als voor mensen thuis. 
 

 
Zondag 30 sept.: Tweede zondag van de herfst  
   9.30 uur, ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk 

 
Lied van de maand (voor de dienst):  Psalm 104  

 
   collecten: - Diaconie (Armenië) 

  - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 
  

Toelichting bij de collecten:   Armenië  
Onderwijs is voor elk kind van groot belang. Het vormt de deur naar een toekomst met kansen 
en mogelijkheden in de maatschappij. Helaas is die deur voor veel kinderen in het arme 
Armenië en Moldavië gesloten.  
Arthur en zijn zusje Sara uit Armenië willen graag naar school. Maar hun vader en oma 
(moeder is er niet meer) zijn straatarm. Ze hebben zelfs geen geld voor eenvoudige dingen als 
een pen, een potlood of een gummetje. Bovendien hebben Arthur en Sara geen goede 
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schoenen. Dat betekent dat deze kinderen straks in de winter niet naar school kunnen. De deur 
naar een kansrijke toekomst valt daarmee voor hen dicht…  
In Armenië en Moldavië zijn er honderden kinderen als Arthur en Sara waarvan de ouders de 
benodigde schoolspullen en schoenen niet kunnen betalen. Met de actie ‘Open de deur naar 
de toekomst’ gaan we deze kinderen helpen en bieden we hen een kansrijke toekomst.  
Helpt u mee om de deur voor Arthur en Sara en vele andere kinderen te openen?  
Alvast bedankt voor uw bijdrage!  
 
 
 

Bij de diensten 
 
Op zondag 9 september a.s. is de intrededienst van ons nieuwe predikantenechtpaar,  
ds. J. van den Berg en mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan. 
Deze intrededienst is ‘s middags om 14.30 uur en daardoor vervalt de morgendienst om 
9.30 uur. 
 
Op 16 september hopen we weer samen de Maaltijd van de Heer te vieren, maar deze keer 
voor het eerst met ds. Johan. 
 
Op 23 september beginnen we het nieuwe seizoen met de STARTZONDAG. Alle 
voorgangers werken mee aan de morgendienst van 9.30 uur. Het thema in deze dienst is:  
“Een goed gesprek” 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
 
  2 sept. Jolanda Korblet  
 
  9 sept. Anita de Boer, Janneke Weidenaar en Maaike  
 
16 sept. Aardina Neumann 
 
23 sept. Esther Jansema 
 
30 sept. Janet Ploegh 
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Rooster oppasdienst 
 
 
  2 sept. Regina Lafeber 
 
  9 sept. Kirsten Bosma en Laura Postma 
 
16 sept. Judith Gootjes 
 
23 sept. Berber Werkman en Myrthe Kuizenga 
 
30 sept. Evalien Pentinga 
 
 
 

Lied van de maand september 
 
Psalm 104  
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  2. Gij grondvest het heelal, houdt het in stand, 
 onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand. 
 Gij deed de vloed over de aarde golven 
 en hoge bergen werden diep bedolven. 
 Uw donder joeg het water op de vlucht, 
 het dal viel droog, de rots rees in de lucht. 
 De afgrond moest zich op uw woord betomen, 
 uw vloed zal de aarde nooit meer overstromen. 
 
  3. Uw bronnen zenden beken in het dal, 
 zij storten neer als steile waterval, 
 verbreden zich tot rustige rivieren. 
 Van alle kant verzamelen zich de dieren. 
 Zij komen langzaam nader uit het bos, 
 woudezels stappen op het zachte mos 
 het water tegemoet om er te drinken. 
 Vogels doen overal hun lied weerklinken. 
 
  4. Gij drenkt de bergen uit het hoge zwerk, 
 de vruchtbaarheid der aarde is uw werk. 
 De dieren grazen in de malse weiden, 
 de sikkel gaat de rijpe halmen snijden. 
 De wijn verheugt het hart, en voedzaam brood 
 geeft Gij genoeg voor aller mensen nood. 
 Zie op de Libanon Gods cederbomen, 
 zij staan verzadigd door zijn regenstromen. 
 
  5. Daar nestelen vogels in de hoge kruin, 
 bewonen eibers een cipressentuin. 
 De steenbok klautert op de hoge toppen, 
 in holen kan de klipdas zich verstoppen. 
 Gij deelt de tijd in naar de stand der maan 
 en doet de zon, nog dralend, ondergaan. 
 Dan worden in het bos de dieren wakker, 
 rumoerig breken zij zich door de takken. 
 
  6. En in het duister klinkt een hese schreeuw, 
 zijn voedsel zoekend brult de jonge leeuw. 
 Aan God de Here zelf vraagt hij om spijze. 
 De dag breekt aan, de morgenzon gaat rijzen: 
 het wordt weer stil, loom en verzadigd keert 
 hij naar zijn hol, waar niets zijn sluimer deert. 
 De mens treedt in het licht en gaat zijn plichten 
 getrouw tot aan de avond toe verrichten. 
 
  7. O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn, 
 Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein. 
 Vol is de aarde van uw wonderwerken. 
 Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken. 
 Hoe wemelt zij van dieren zonder tal. 
 De schepen varen aan van overal. 
 En in de schoot der zee leggen uw handen 
 de leviathan spelende aan banden. 
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  8. Al wat er in uw grote schepping leeft 
 wacht, Heer, op U, tot Gij hun voedsel geeft. 
 Ontsluit Ge uw hand, zij zamelen de gaven 
 waarmee Gij hen wilt spijzigen en laven. 
 Verbergt Gij uw gezicht, hen dreigt de dood, 
 stof worden zij weer in der aarde schoot. 
 Maar de adem van uw Geest brengt hen tot leven: 
 het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. 
 
  9. De ere Gods zij tot in eeuwigheid. 
 De schepping blinke van zijn majesteit. 
 Ja, alles wat Hij opriep en doet leven 
 moge Hem ongestoorde vreugde geven. 
 Aanbiddelijk in grootheid is de Heer, 
 ziet Hij alleen maar op de aarde neer, 
 dan beeft zij, en de grote bergen roken 
 als Hij zijn hand naar hen heeft uitgestoken. 
 
 10. Ik zal de HEER lofzingen levenslang, 
 zolang ik ben wijd ik Hem mijn gezang. 
 Behage Hem het lied dat ik Hem wijdde, 
 dan zal ik steeds mij in de Heer verblijden. 
 De aarde wordt van alle zondaars rein, 
 de goddelozen zullen niet meer zijn. 
 Loof, halleluja, loof, mijn ziel, de Here, 
 alles in allen zal Hij triomferen. 
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Opbrengst collecten 
 
 
  8 juli Diaconie        €  172,77 
  Kerk         €  162,05 
  
15 juli Diaconie        €  191,97 
  Kerk         €  161,62 
 
22 juli Diaconie        €  174,55 
  Kerk         €  158,65 
 
29 juli Diaconie        €  137,05 
  Kerk         €  178,01 
  I.K.E. (Marsum)       €    57,35 
 
 5 aug. Diaconie        €  184,34 
  Kerk         €  149,94 
  De Paasweide       €    50,65         
 
12 aug. Diaconie        €  220,94 
  Kerk         €  169,40  
 
   
   
 
 
  
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 

  9 sept. 10.00 uur, ds. van Essen 
  
23 sept.  10.00 uur, mw. T. Sikkema  
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Verpleeghuis Vliethoven: 
 
  2 sept. 11.00 uur,  P.J. Kruizinga 
 
  9 sept. 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
16 sept. 11.00 uur,  mw. H. Kuiper 
       
23 sept. 11.00 uur,  dhr. H.C. Perdok  
 
30 sept. 11.00 uur,  mw. ds. W. Spoelstra-Postmus 
 
 
 
 
 
 

DAMSTERHEERD  PAASWEIDE 

2018  2018 

Datum Voorganger  Datum Voorganger 

16 september Woorddienst, 
Mw. J. Doekes 

   

28 oktober Dienst 
Baptistengemeente 

 21 oktober Mw. J. Doekes 

11 november Mw. J. Doekes    

9 december Dienst 
Baptistengemeente 

   

 
 
De diensten zijn  op zondagmiddag  van 15.30 uur t/m 16.30 uur; er is 
koffie en thee na de dienst 
 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
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Aan de gemeenteleden 
 
Beste gemeente leden, 
De zomer is bijna op z’n retour. En wat voor een zomer! Warm, warmer,warmst. Terwijl u 
misschien verkoeling zocht onder een parasol of boom of lekker even een fietstocht maakte, 
werd er hard gewerkt in de pastorie aan de Farmsumerweg. Onder de deskundige en 
bezielende leiding van Garry Veldman  werd de pastorie met medewerking van diverse 
vrijwillige gemeente leden van “top tot teen” onder handen genomen. Er werd geïsoleerd, 
gerenoveerd, gemoderniseerd en alles werd  gesausd en geschilderd. Ook de tuin werd 
gesnoeid en van onkruid ontdaan. Rondom de pastorie werd de bestrating aangepakt.  
Natuurlijk kwamen er voor bepaalde klussen, zoals een nieuwe keuken, nieuwe kunststof 
kozijnen en de bestrating ook professionele vakmensen aan te pas. Nadat alle werklui waren 
vertrokken gingen twee vrijwilligsters aan de slag voor een grondige schoonmaakbeurt.                               
Het resultaat mag er zijn, geweldig! Helemaal klaar om de nieuwe bewoners te ontvangen. 
Petje af voor alle vrijwilligers/sters. Heel, heel veel dank aan allen, die zich hebben ingezet om 
dit resultaat te bereiken. Wat een talent zit er bij de gemeenteleden van de Prot. Gemeente 
Appingedam !!  
 
Welkom familie van den Berg 
Als u dit bericht leest hoopt de Familie van den Berg  al een aantal dagen in Appingedam te 
wonen. Ik hoop dat Ds.Gerlinde, Ds. Johan en hun kinderen  Dieke, Laurens en Maritza  zich 
snel “thuis” zullen gaan voelen en wens hen met z’n vijven Gods onmisbare zegen toe bij het 
werken in de PGA en het wonen in Appingedam. Op 26 augustus hoopt Ds. Gerlinde van den 
Berg-de Haan afscheid te nemen van haar gemeente in Schoonrewoerd. Op 2 september 
hoopt Ds. Johan van den Berg zijn afscheidsdienst te houden in Leerdam- Kerk aan de Linge. 
Op 9 september ‘s middags om 14.30 uur wordt u allen uitgenodigd de intrede dienst in de 
Nicolaïkerk bij te wonen van beide predikanten. U heeft de uitnodiging al kunnen lezen in het 
kerkblad van juli/augustus. Op de vorige bladzijde vindt u nogmaals de uitnodiging. 
 
Bedankt pastor Eppo Vroom! 
Dit intrede van beide dominees betekent dat we afscheid zullen gaan nemen van pastor Eppo 
Vroom. Eppo heeft ruim 13 maanden met grote inzet een groot gedeelte van het pastoraat 
verzorgd. Daar, waar nodig, lief en leed gedeeld met vele gemeenteleden van de PGA. 
Uitvaartdiensten geleid en nazorg verleend aan de familieleden die achter bleven na het 
overlijden van hun geliefde. Ook heeft hij vele gemeenteleden bezocht om hen pastoraal te 
ondersteunen in een moeilijke periode van het leven. Eppo vertelde mij dat hij het als heel goed 
heeft ervaren  om in de protestantse gemeente van Appingedam te mogen werken. We zullen 
Eppo dit jaar nog een enkele keer tegenkomen als hij een middag verzorgt voor de midden 
groep, of op een IKE avond de meditatie verzorgt en bij de gedachtenisdienst begin november. 
Graag wil ik daarom pastor Eppo Vroom heel hartelijk bedanken voor al het pastorale werk dat 
hij de afgelopen 13 maanden heeft verricht in onze gemeente en voor de PGA. Eppo, het was 
goed, om tijdens de vacante periode, op jou te kunnen/mogen rekenen voor geestelijke 
bijstand bij al het lief en leed van gemeenteleden .  
Samen met  pw. Hanneke Doekes en pw. Jenny Baron hebben jullie, daar waar nodig, 
pastorale zorg verleend in de PGA. Bedankt voor jullie steun en inzet waar dan ook.  
Eppo, Gods zegen toegewenst  voor de toekomst bij al het werk dat je verricht tot opbouw van 
de gemeente van Christus.  
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Tot slot                                                                                                                       
Wij mogen heel dankbaar zijn dat op D.V.  9 september twee dominees worden ingezegend en 
verbonden aan de PGA. Ik spreek de hoop uit dat we als leden van de gemeente van Christus 
in de komende tijd een gezegend, goed en nieuw kerkelijk seizoen tegemoet gaan, waarin we 
lief en leed delen onder de bezielende leiding van 2 dominees en 2 kerkelijk werkers.  
Allen, in welke omstandigheden ook, Gods nabijheid en onmisbare Zegen toegewenst. 
 
Adri Perdok 
 

Uit de Pastorie …….. 
 
Op de valreep 
 
Eigenlijk hadden we dit stukje willen schrijven zo gauw we in de pastorie aan de 
Farmsumerweg geïnstalleerd zouden zijn. Maar deadlines zijn harde zaken waar niet mee te 
spotten valt. Dus wordt dit schrijfsel twee dagen voor ons vertrek uit de pastorie aan de 
Schoonrewoerdse Dorpsstraat neergetikt. Het was een pittig dagje met onder andere twee 
bezoeken aan de afvalstraat in Leerdam waar meubels en andere uitgediende 
gebruiksvoorwerpen hun voorlopig einde hebben gevonden. Alles en iedereen wacht nu op 
ons vertrek naar Appingedam; en als u dit leest, zijn we hopelijk in goede orde aangekomen. 
Aan de Farmsumerweg hebben we anderhalve week eerder al kasten in elkaar gezet en een 
trampoline in de tuin geplaatst: inspanningen om werk en ontspanning alvast voor te bereiden. 
Al zien wij beiden onszelf nog niet direct dagelijks in de tuin op en neer stuiteren. De 
inspanning en ontspanning zijn nu nog wat oneerlijk verdeeld over ouders en kinderen in de 
pastorie. Wel zijn er al een paar plannen gesmeed om het jonge volkje in te schakelen in de 
PPD (Pastorie Plantsoen Dienst). We zijn benieuwd of dat gaat lukken… Opstand, verzet en 
staking achten we niet uitgesloten. We zullen zien… 
Op deze plek is het passend om ook (alvast) onze grote dank uit te spreken aan alle 
vrijwilligers die zo druk bezig zijn geweest met het renoveren en opknappen van de pastorie. 
We komen in een gespreid bedje, zo voelt het echt. We gaan nog een datum prikken om deze 
dank met een gezellig samenzijn te onderstrepen! U hoort nog van ons. 
Na de voorbereidingen voor de afscheidsdiensten in Schoonrewoerd (26 augustus) en 
Leerdam (2 september) komen de voorbereidingen voor de bevestigings- en intrededienst in 
Appingedam op 9 september scherper in beeld. Tegenwoordig heet dat “verbintenisdienst”, 
maar dat klinkt een beetje alsof een dominee aangeschoten wild is, dat voor aanvang der 
werkzaamheden nog even verbonden moet worden. Wij doen dus maar ‘gewoon’ onze intrede 
in een dienst geleid door collega Ineke Wolters en met medewerking van de cantorij onder 
leiding van Vincent Hensen. We hopen zo op een goede en gezegende start van ons werk in 
de Protestantse Gemeente Appingedam. Die start is niet voor niets in en met een kerkdienst 
waarin we als gemeente samenkomen rond Gods Woord. Dáár begint het allemaal, dát is onze 
Bron. Met elkaar belijden we dat Gods levende Woord, Jezus Messias, ons samenroept en 
samenbindt: we worden aan elkaar geschonken om elkaar te helpen dat Woord dat leven geeft 
de wereld in te dragen. Tot eer van God en evenzeer tot heil van de mensen om ons heen. Zo 
durven we samen gemeente te zijn en zo durven wij jullie voorgangers te zijn: in Christus’ 
naam. 
Daarom durven wij de stap van Schoonrewoerd en Leerdam naar Appingedam ook aan, in het 
vertrouwen op de bemoedigende slotwoorden van Psalm 121: “De Heer behoedt je voor alle 
kwaad, Hij waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in 
eeuwigheid.” 
 
Met een hartelijke groet van ons hele gezin vanuit de “oude” pastorie, 
dss. Gerlinde en Johan van den Berg-de Haan 
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Persoonlijk Lied 
 
Vanaf januari 2016 stelt maandelijks een gemeentelid zichzelf voor met een door haar / hem 
uitgekozen lied. Dit kunnen liederen uit het Nieuwe Liedboek zijn, uit Johannes de Heer, 
Opwekking en alle andere bronnen. Heel persoonlijk dus. 
De liederen kunnen worden getoond met de beamer, maar soms kunnen we de liederen ook 
samen zingen. 
 
We beginnen in september met een nieuw seizoen. 
Op 16 september kunnen we horen wat het persoonlijk lied is van dhr. H(ilbrand) Kremer. Op 
7 oktober is dan de beurt aan dhr. Bart Jan Pennink. 
 
Wilt u ook eens uzelf en uw persoonlijk lied voorstellen aan de rest van de gemeente? Meld u 
dan aan bij de cantor-organist Vincent Hensen  (hensenv@gmail.com)  
Het mag ook bij Gea Kolk, als secr. van de comm. eredienst, tel. 623313.    
 
Het zou leuk zijn als we weer aanmeldingen krijgen, want dan kunnen we hiermee doorgaan.
  
 
 
 
 
 

 

Vorming en Toerusting 
 
  
In september beginnen de eerste activiteiten al weer van Vorming en Toerusting en als het 
goed is treft U het vertrouwde aanbod Kringwerk dan ook aan bij dit kerkblad. 
De inhoud is vertrouwd,maar ook vernieuwend, beproefd en maar ook gewaagd. 
 
Leest U het aandachtig door en maakt uw keus.  
 
Van harte aanbevolen. 
  
Tijdige opgave voor  bepaalde onderwerpen  is wel vereist in verband met voorbereiding, 
uitvoering, organisatie en het peilen van de belangstelling.  
 
We rekenen op U. 
  
De taakgroep Vorming en Toerusting van de cluster. 
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Startweekend 
 

   21/22/23 september 2018  
 
Beste mensen,  
 het is bijna zover “Startweekend” !!! 
 
Vrijdag 21 september wordt er 's avonds een volleybaltornooi georganiseerd in de sporthal 
Eelwerd. Het begint om 19.00 uur. 
Zondag 23 september: Startzondag! Het thema is, "Een goed gesprek”  
De dienst begint om 9.30 uuren na de dienst is er koffie/thee met wat lekkers. 
 
Na de dienst staat het vol met activiteiten zoals, een rondvaart, smartphone wandeling, sjoelen 
voor jong en oud en spelletjes voor de kinderen. 
Rondvaart: er zijn 2 rondvaarten. De 1e is om 11.00 uur en de 2e is om 12.10 uur  
Op beide rondvaarten is er plaats voor 46 personen. Vooraf opgeven met AANVANGSTIJD bij 
Janneke Pennink, tel.623813/ janneke@pennink.nl of Marieke de Vries, 
tel.626927 marieke.dijkman@hotmail.com GEEF JE TIJDIG OP! Vol is Vol. 
Smartphone wandeling: Met je smartphone een wandeling maken met opdrachten. Vooraf 
opgeven bij Janneke Pennink, tel.623813/ janneke@pennink.nl of Marieke de Vries, 
tel.626927/ marieke.dijkman@hotmail.com 
LET OP: u/je kunt zich niet voor beide activiteiten opgeven. 
 
HEEL PGA BAKT! Na de dienst is er koffie/ thee met wat lekkers. Wie wil er cake/koek 
meebrengen?  U kunt het achter in de kerk op de tafel leggen. Alvast bedankt! 
We sluiten af met een broodbuffet en pannenkoeken. En terug van weggeweest de broodjes 
hamburger!!  
Hiervoor kunt u zich opgeven bij Janneke Pennink tel: 623813, Marieke de Vries tel: 626927. 
Voor mensen met een dieet, graag bij opgave doorgeven. 
 
Tot de 23e september, van harte welkom!! 

    
 
====================================================================== 
 
Op 23 september is de startzondag met diverse leuke activiteiten waaronder het veranderen 
van een eenvoudige plastic fles naar een exclusieve vaas.  
Wij willen u daarom vragen om middelgrote en kleine plastic flessen te bewaren voor ons. 
Bijv. de flessen van schoonmaakazijn, ranja of handzeep. Als u de wikkels eraf zou willen 
halen en de flessen alvast omspoelt zijn wij daar erg blij mee. Ook zijn wij hiervoor lint, kant 
of kadolint nodig, stukjes vilt, etc.  
U zult versteld staan van het resultaat en uiteraard kunt u er zelf ook eentje maken die dag.  
De flessen en evt. lint mag u bij mij afleveren. Als er niemand thuis is kunt u het ook onder de 
luifel van onze garage leggen, dan vind ik het wel.  
 
Alvast dank namens de startweekcommissie,  
Ineke Emmelkamp, Harm Kuperstraat 21, tel. 628563  
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Volleybal toernooi 
 
 

Het toernooi vindt plaats tijdens het startweekend   
op vrijdag  21 september 

in de sporthal van Eelwerd, aanvang 19.00 uur 
 

De kosten zijn 1 euro per persoon 
U/jij kunt zich t/m 19 september opgeven 

als team of individu bij: 
 

    Dolf Holwerda:   d.holwerda@live.nl 
 

      Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte welkom!! 
De derde helft van deze avond vindt plaats in de kantine van 

Eelwerd. Tevens is er voor de winnaars een leuke prijs! 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 20 - 

Uit onze gemeente, mutaties, verjaardagen en dankbetuigingen 
 
In verband met privacy wetgeving zijn deze onderdelen vrewijderd  
 
 

Verjaardagsfonds 
 

De opbrengst over de maanden mei, juni en juli bedraagt € 178,96. 
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage.  
          
Namens het Verjaardagsfonds    
Didy de Vries-Kuiper. 
                                                           
 
 

Passage 
 
De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen  
wordt gehouden op 
woensdag 19 september a.s.  
 
in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
De dames Faber en Hooikammer komen spreken over en 
verkleden zich in Staphorster klederdracht. 
 
Aanvang: 19.45 uur 
        
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 
 

Boekenbeurs 
 
Op vrijdag 3 augustus is tijdens de Coopluydenmarkt in de Nicolaïkerk weer de jaarlijkse 
boekenmarkt gehouden. 
Het was de hele dag lekker druk in de kerk en vele boeken werden verkocht. 
Het resultaat : 

Op Marsum waar de boeken gedurende het jaar worden verzameld,  
was al voor € 280,00 verkocht. 

 De opbrengst in de kerk was € 1053,70, zodat het totale resultaat € 1333,70 
 bedroeg. 
 
Hartelijk dank aan de medewerkers:  
voor het organiseren van deze markt. 
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Zingen naar de zondag 
 
Op zaterdagavond 8 september is er al weer de eerste Zingen naar de Zondag van het 
nieuwe seizoen. 
Het is deze keer in de kerk in Tjamsweer en begint om 19.00 uur. 
Vanaf 18.50 is er al samenzang van de door u uitgekozen mooie liederen. 
Wij zullen samen weer veel van deze bekende liederen gaan zingen in dit uur. 
U mag ook weer liederen opgeven voor een volgende keer. 
 
Er is daarnaast medewerking van het Christelijk Vocaal Ensemble uit Stedum. 
Het orgel wordt deze avond bespeeld door Jan Beukema en de algehele leiding is in handen 
van ds. B.B.Wolters. 
Het thema van dit zanguur is:  ‘Verlangen naar God’. 
 
Na afloop willen we samen een kopje koffie of thee drinken. 
U wordt allen weer uitgenodigd deze avond bij te wonen. 
 
Commissie Zingen naar de Zondag 
 
 

Ons Hinsz-orgel 
 
Ter ere van de restauratie van ons orgel, organiseerde de Stichting Orgelconcerten Nicolaïkerk 
een aantal concerten, om aan zoveel mogelijk mensen het orgel te kunnen laten horen. 
De afgelopen 2 maanden (juli en augustus) was het orgel elke zaterdag te horen van  
11.30 – 12.00 uur. De ene zaterdag was er het Halfuurtje Hinsz, op e andere zaterdag was er 
een Marktconcert (vanwege de zaterdagmarkt op de kerkpleinen). 
We hebben verschillende organisten kunnen horen: Dirk Molenaar, organist te Eenrum en 
Leens en zoon van ds. S. Molenaar, Henk de Vries, organist te Zuidbroek, Zeerijp en de 
Martinikerk, Pieter Pilon, organist te Farmsum, Vincent Hensen en op 1 september is 
Adolph Rots (ons allen wel bekend) nog aan de beurt. 
Het was elke week maar een half uurtje, maar we hebben genoten!  Elke organist probeerde 
zoveel mogelijk alle mogelijkheden van het orgel te benutten. 
Geweldig!  Wat een mogelijkheden heeft het orgel nu. 
We hebben van diverse componisten (bekend en onbekend) stukken gehoord en elke 
compositie klonk weer anders. 
Henk de Vries speelde op 28 juli, de 268ste sterfdag van Johann Sebastian Bach. Hij eerde hem 
om die dag alleen composities van hem te spelen. 
Vincent vertelde ons tijdens de Half uurtjes Hinsz van alles over het orgel; de registers, het 
begeleiden van de gemeentezang en de mogelijkheden die je als (kerk)organist hebt. En dat 
zijn er vele! 
 
Deze zomer wisten verrassend veel mensen de kerk te vinden om deze bijeenkomsten bij te 
wonen en velen van hen waren enthousiast. Jammer is, dat er in vergelijking met het 
bezoekersaantal maar weinig Damsters waren. 
Hopelijk gaat de Stichting Orgelconcerten Nicolaïkerk door met het organiseren van dit soort 
concertjes, want dat het belangstellenden trekt, is wel duidelijk. 
 
Op 1 september gaan we genieten van het Marktconcert dat Adolph Rots gaat geven.Komt u 
ook eens luisteren? De toegang is gratis!! 
        Een bezoeker 
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van 
de gemeente naar gemeenteleden gegaan. 

 

In september wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Willy Kooi,  tel.: 622297 
                    e-mail: wg.kooi@ziggo.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. Willy Kooi                 e-mail: wg.kooi@ziggo.nl                 tel: 622297 
mw. Riek Vegter              e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Anneke Weidenaar  e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk           e-mail: wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Postma  e-mail: annemariepostma@ziggo.nl   tel: 624910 
 
 
Zendingswerkgroep (Goede Doelen Markt) 
 
De R is weer in de maand. De scholen, verenigingen en kerkelijke activiteiten zijn weer 
begonnen. Dus…. ook wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor de 
Najaarsmarkt op woensdag 24 oktober a.s. 
 
Bent u tijdens de vakantie nog iets leuks tegengekomen dat door ons gemaakt kan worden ?  
Wij horen het graag ! 
U hebt nog een aantal weken de tijd om uw overtollige boeken en puzzels bij elkaar te zoeken 
en hopelijk cadeautjes voor onze verloting. (s.v.p. geen rommelmarkt spullen) 
 
In het Kerkblad van oktober laten wij u weten waar en bij wie u het kunt brengen of laten 
ophalen. 
Mogen we, zoals vanouds, weer op uw medewerking rekenen ? 
 
Namens de werkgroep 
Aaf Hut-Klungel,        tel.: 629059 
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219 
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Amnesty International 
 

 
 
Protestantse Gemeente Appingedam  

 
 

 
Hoofd van de Donetsk Peoples’ Republic (DNR) 
Aleksandr Zakharchenko 
Donetsk, Oekraïne    Kopie aan: Ombudspersoon van de DNR 
        Darya Morozova 
        Donetsk, Oekraïne 
 
Appingedam, 2 september 2018 
 
Geachte meneer Zakharchenko, 
 
Wij schrijven deze dringende brief om op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van de 
Oekraïnse journalist Stanislav Aseev.  Hij wordt sinds juni 2017 gevangen gehouden op basis 
van verzonnen aanklachten, die zijn gebaseerd op zijn rechtmatige en vreedzame werk als 
journalist.  
 
We dringen er bij u op aan dat hij, zolang hij nog niet in vrijheid is gesteld, bezocht mag worden 
door de VN missie in Oekraïne (Special Monitoring Mission). Ook vragen we u te waarborgen 
dat Stanislav Aseev goede toegang heeft tot adequate medische zorg. 
 
Daarnaast verzoeken we u te verzekeren dat journalisten hun rechtmatige journalistieke 
werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder te worden gehinderd, ook al reizen zij daarbij de 
conflictgebieden in het oosten van Oekraïne in en uit.  
 
Tot slot, herinneren we u eraan dat het volgens het internationale recht - dat bindend is voor 
alle partijen die bij een conflict zijn betrokken – verboden is om burgers willekeurig en langdurig 
op te sluiten en hen te martelen. 
 
Wij danken u voor uw aandacht voor deze dringende zaak. Vol hoop wachten we op uw 
antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
Postbus 167 
9900 AD Appingedam 
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Schrijfactie Oekraïne: journalist al jaar onterecht vast 

Pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne houden journalist Stanislav Aseev vast 
op verdenking van spionage. Hij kan hiervoor de doodstraf krijgen. 
 

 
Stanislav Aseev deed verslag van het dagelijks leven in Donetsk, dat onder controle is van 
pro-Russische separatisten. De rebellen pakten hem in juni 2017 op voor verzonnen 
aanklachten. Ze beweren dat hij een spion is. Hij kan hiervoor twintig jaar celstraf krijgen, of 
zelfs de doodstraf. De veiligheidsdiensten en rechtbanken in de zelfuitgeroepen republiek 
voldoen niet aan de richtlijnen van het internationaal recht. 

Naar alle waarschijnlijkheid is Aseev gemarteld in een oud fabrieksgebouw waar hij wordt 
vastgehouden. De omstandigheden daar zijn erbarmelijk en er is geen arts aanwezig. De VN 
missie in Oekraïne mag hem niet bezoeken. Eind juni ging Aseev uit protest in hongerstaking. 
Hij wil beter behandeld worden, en zijn vrijheid terug. Amnesty maakt zich grote zorgen om zijn 
gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Nieuwe penningmeester 
In mei is dhr. G.J. Bouwhuis bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Hij is de opvolger 
geworden van dhr. Hans Veenhuis, wiens periode er op zat. 
Hij heeft inmiddels alles overgenomen en is nu de penningmeester van het College van 
Kerkrentmeesters. 
Zijn adres is:  Korte Baan 3, 9903 CD  Appingedam. Tel.: 0596-627082. 
Op de informatiepagina achter in het kerkblad kunt u zijn adres en telefoonnummer ook vinden. 
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Gebruik van de Nicolaïkerk 
 
Het multi-functionele gebruik van de Nicolaïkerk 
 
In het kerkblad van februari j.l. stond o.a. een overzicht van alle activiteiten die in  
het jaar 2017 in de kerk plaatsvonden. 
In de eerste helft van 2018 zijn er ook al weer diverse instanties geweest, die gebruik hebben 
gemaakt van onze kerk. 
Allereerst zijn er natuurlijk de wekelijkse erediensten van onze eigen gemeente; de diensten in 
de Stille Week en 3 rouwdiensten van gemeenteleden. 
In maart was er een lezing van Herman Pleij, georganiseerd door de Stichting Nicolaïkerk, in 
samenwerking met de historische kring ‘Amasius’. 
De afgelopen winter liep de Fivelstadwandeltocht op een vroege ochtend dwars door de kerk 
heen. De jaarlijkse ledenvergadering van ‘CNV vakmensen’ werd eveneens in de kerk 
gehouden, met als avondvulling een concert. 
In februari gaf ons oud-gemeentelid Gevorg Apérants samen met Ties Molenhuis een concert, 
om geld te genereren voor het maken van een eerste CD van hem. 
De Matthäus Passion werd uitgevoerd door Toonkunstkoor Bekker, samen met het Noord 
Nederlands Orkest. 
Het Toonkunstkoor Delfzijl verbleef een hele dag in de kerk om te repeteren voor ‘s avonds. 
Zij brachten ‘Die Schöpfung on scratch’ ten gehore. Het koor stond deze keer onder leiding van 
Peter Dijkstra. 
Het Luthers Bach Ensemble heeft weer een concert in de kerk gegeven, evenals het Noordlijk 
Vocaal Ensemble. Tijdens het culturele festival ‘Terug naar het begin’, georganiseerd door de 
Stichting Oude Groninger Kerken, dat 3 dagen duurde, werd door Toonkunstkoor Bekker 
nogmaals een groot concert gegeven. Tijdens dit festival hebben onze vrijwillig(st)ers ca. 750 
broodjes moeten smeren voor alle lunchpakketten. 
 
De aardbevingen in onze region veroorzaken veel schade (ook aan onze kerk), maar  
levert ons ook nog wat op, n.l. 5 grote bijeenkomsten. 
Het ging om 2 bijeenkomsten van de Groninger Bodembeweging; 2 van de W.A.G. 
(Waardevermindering Aardbevingen Groningen) en 1 van de Nationale Coördinator 
Groningen. 
 
De jaarlijkse stadsloop had ook dit jaar weer haar inschrijving in de kerk   
Onze Protestantse gemeente deed mee aan het twee-jaarlijkse kunstproject ‘Feest van de 
Geest’ van de P.K.N., dat gehouden werd vanaf Hemelvaart tot en met Pinksteren. 
Nu ons Hinsz-orgel na de grote restauratie van vorig weer volop in gebruik is, is er veel 
belangstelling voor van organisten. Uit heel Nederland en ook uit het buitenland hebben velen 
al genoten van het spelen op het orgel. 
Op de jaarlijkse Open Orgeldag werd het orgel de hele dag (van 10 – 16.00 uur) bespeeld door 
amateur-organisten. 
De Stichting Concerten Nicolaïkerk organiseerde 2 orgelconcerten, n.l. het gewelfconcert en 
het Dubbelconcert op 3 orgels en gedurende de maanden juli en augustus is er iedere 
zaterdag een Halfuurtje Hinsz of een Marktconcert. Beide duren een half uur. 
Bovendien is de kerk vanaf 1 mei gedurende 5 dagen per week weer geopend voor het publiek. 
 
U leest het: er is weer heel veel te doen in de kerk, maar ook daarbuiten. Op de kerkpleinen 
wordt er door diverse organisaties van alles georganiseerd. deze worden (bijna) altijd 
afgestemd op de gebeurtenissen in de kerk, zodat er geen overlast wordt veroorzaakt. 
 
De verhuur van de kerk in het eerste half jaar leverde aan huur ruim € 11.000,00 op en de 
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opbrengst van de catering bedroeg ruim € 12.000,00. 
Volgens mij een prima opbrengst. In deze tijd van ontkerkelijking, waar we in Appingedam ook 
niet aan ontkomen, kunnen we dit geld prima gebruiken. 
 
Dit kunnen we echter niet realiseren zonder de grote inzet van onze vrijwillig(st)ers en 
vanaf deze plaats wil ik hen dan ook hartelijk danken. 
 
In het kerkblad van februari stond ook dat er enkele veranderingen in de kerk zouden 
plaatsvinden.  
Het Archeologisch informatiepunt is al uit de kerk verdwenen en overgebracht naar het 
museum Stad Appingedam.Een nieuw lichtplan zal (waarschijnlijk) nog dit jaar volgen. 
Dan kunnen we nog beter aan de wensen van de huurders voldoen! 
Er blijft best nog wat te wensen over om nog meer gebruikers te bereiken. Er zal een goed 
‘Promotie- en Communicatieplan’ nodig zijn, want goede communicatie is van wezenlijk 
belang. 
 
Voor de tweede helft van dit jaar staan e rook al weer diverse aktiviteiten in de agenda. deze 
staan ook op de website en worden regelmatig is het kerkblad vermeld. 
Komt u ook eens? 
U bent natuurlijk van harte welkom!! 
 
De kosters en de vrijwillig(st)ers zijn er klaar voor!  
 
Jan Kolk, 
coordinator aktiviteiten Nicolaïkerk 
 
 
 

I.K.E.  ontmoetingsavond 

 
Na een mooie zomer, komen we langzamerhand weer in de herfst. 
Tijd om allerlei activiteiten weer op te pakken. 
Zo ook de ontmoetingsavonden van de I.K.E., 1 keer per maand. 
 
We starten op: Donderdag 27 september 2018. 
                          Aanvang: 19.30 uur in de Franse School. 
         m.m.v.:ds. B.B.Wolters uit Tjamsweer, Bijbellezing en meditatie. 
                             Een muzikaal trio:  dhr. en mw. Samplonius en mw. Arntzen. 
                           Ook spelen we weer een spelletje BINGO. 
 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom ! 
We zien ook graag nieuwe gezichten! 
 
Als U vervoer nodig hebt, kunt U contact opnemen met Dhr. H. Perdok, Tel. 623256 
 
Graag tot ziens en vriendelijke groeten,  
ook namens de I.K.E. commissie, 
 
Annie Blaak-Hidding.     
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Van de Jeugd 
 

 

 

 

 

                           Hallo allemaal,  
 

De clubleiding organiseert ook dit jaar, als opening van het clubseizoen, weer 

een V o s s e n j a c h t .   

Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8 (basisschool) doe dan mee! 

 

Wanneer     ;     Vrijdag 7 september a.s.  

Waar         :     Franse School (naast Nicolaïkerk) 

Hoe laat     :     Van 18.45 tot 20.00 uur 

Kosten       :     Het is gratis. Opgave vooraf niet nodig 

 

Geef je deze avond direct (weer) op voor club. (Ook als je vorig jaar al op club 

zat, moet je je opnieuw opgeven). Je mag je vriendjes en vriendinnetjes 

meenemen! Overleg wel even met je ouders of je op club mag. Kun je deze 

avond niet maar wil je wel graag op club? Of heb je vragen? Bel of mail ons 

(zie onder). 

 
Club is 1 x per maand in de Franse School van 18.45 uur tot 19.45 uur op dinsdag- of 

donderdagavond. We beginnen met een opening en gaan dan vaak knutselen, een spelletje 

doen of maken een uitstapje. Buiten de clubavonden om organiseren we ook nog allerlei 

andere leuke activiteiten voor jullie zoals Sirkelslag, gourmetten met kerst en natuurlijk 

ons fantastische Kamp bij het Schildmeer! Club kost 1 euro per keer. Als je je opgegeven 

hebt, krijg je een week later een mail wanneer je club hebt.  Super leuk als mee doet! 

Namens de clubleiding, 

 

Kirsten Arntzen en José Spijk 

 

Voor vragen: appingedamclub@gmail.com of 06-23423307 (José) 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpyP3n9u7cAhWH_aQKHQitCgkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kvr2nijkerk.nl/index.php?0%3Dvossenjacht&psig=AOvVaw3MlQTZ3otXYjYbTzb882Ea&ust=1534418000240526
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuganT9u7cAhUI6KQKHf6fBQ0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.foxhunt.nl/&psig=AOvVaw3MlQTZ3otXYjYbTzb882Ea&ust=1534418000240526
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Theologie: een boeiende reis? Verrassend      verfrissend      verrijkend                                                                                            

Kom dan naar de driejarige cursus Theologische vorming en verdie-ping voor gemeenteleden 
en geïnteresseerden in Assen                                       

 
 

Over tvgAssen 
Wie deze cursus gaat volgen, begint aan een boeiende reis. Of je nu gelovig bent of zoekend, 
twijfelt of zeker weet: theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en 
mensen, over aarde en hemel, over verleden, heden en toekomst. Je verdiepen in theologie 
betekent, je verdiepen in de relatie tussen God en mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel 
en nadenken over de bronnen van het geloof. 
Voor wie?                                                                                                                                    
De cursus is geschikt voor iedereen die: 
 -meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel; 
 -zoekt naar verruiming en verdieping van het persoonlijke geloof; 
 -sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken; 
 -meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk; 
 -bewuster kerkdiensten wil beleven; 

-open wil staan voor ‘andersdenkenden’. 
Inhoudelijk                                                                                                                                        
Deze cursus bestaat uit een groot aantal vakken, elk met hun eigen inhoud en methode. 
 Deze grote verscheidenheid maakt het juist verrassend en boeiend. Over al die vakken zijn al 
eeuwenlang boeken vol geschreven die je best thuis zou kunnen lezen. Maar waar zou je dan 
moeten beginnen en met wie zou je jouw vragen en opmerkingen kunnen bespreken? 
tvgAssen biedt deze mogelijkheid en geeft daarbij een veelheid aan informatie op 
overzich-telijke wijze aan. Het ‘samen leren’ voegt hieraan veel toe. 
Start                                                                                                                                 
Dinsdagmorgen 2 oktober 2018: 09.00-12.15 uur. 
Locatie                                                                                                                                                     
Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen     
 
Kennismakingsmomenten                                                                                                            
U bent van harte welkom op dinsdagmorgen 4 september a.s. met inloop vanaf 09.30 uur. 
 Lezing om 10.00 uur over ‘Reizen door  Armeniё en Georgiё’  
Donderdagavond 20 september a.s. met cursusinfo vanaf 19.00 u. gevolgd door een 
 Themales om 20.00 u.: ‘Over een kinderkoran en een puberbijbel’  
Nieuwsgierig geworden?                                                                                                                                          
Ga naar de website www.tvgassen.nl voor meer informatie of reageer naar de secretaris via 
tvgassen@gmail.com of pak de telefoon: Nanno Levenga 06 – 1410 1512.  
 
 
 
 
 

http://www.tvgassen.nl/
mailto:tvgassen@gmail.com
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Concerten 
 
 
Marktconcert door Adolph Rots 
 
Waar: Nicolaïkerk Appingedam 
Wanneer: 1 september, 11.30 uur 
Toegang gratis, vrije gift bij de uitgang 
        

 
 

   
 
 
Stichting Concerten Nicolaïkerk    Appingedam 
 
Concerten seizoen 2017 – 2018 

 

                  
 
 
 
 
 1 september   Organist Adolph Rots te Garrelsweer, Marktconcert 
11.30 – 12.00 uur   Toegang gratis; vrije bijdrage bij de uitgang 
 
28 oktober 15.30 uur Orgelconcert door Stef Tuinstra 
     Toegang € 8,00. 
 


