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28e Jaargang, nr. 1        september 2019 
  
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 

 
 Op maandag 2 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 redactie vraagt u om toch zoveel mogelijk de data van vergaderingen door te geven 
voor plaatsing in het Kerkblad en de Zondagsbrief. Er komen steeds minder opgaves 
binnen en dat is jammer. We willen zoveel mogelijk activiteiten van en in de gemeente aan 
u doorgeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 3 - 

 
 

Meditatie 
 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn… 

                                                                                                        (Liedboek nr. 833) 
 
Vorig jaar in de zomer schreef ik mijn overweging over een kerkdienst in mijn vakantieplaats, 
waar we een steentje meekregen met de woorden “Gott geht mit”, God gaat mee. Vorige 
maand schreef Henk Perdok over de witte stenen in het koor van onze kerk, met de namen van 
de overledenen. Van mij deze keer ook weer iets over stenen.  
De onderwerpen van deze drie overwegingen zijn echter nogal verschillend. Zoals stenen dat 
kunnen zijn, zou ik haast zeggen. Alleen daarover al, kan ik enthousiast vertellen. Dode dingen 
zijn stenen, maar voor mij eigenlijk niet helemaal. Een aardige verzameling heb ik, in prachtige 
vormen en kleuren, afhankelijk van grondsoorten, weersinvloeden, water dat er langs 
stroomde, en dat ze vervoerde. En ze komen van verschillende vakantieoorden: Ierland, 
Schotland, Bretagne, Denemarken. Enkele zijn heel oud, echt oeroud, die gaan dus al heel erg 
lang mee in de geschiedenis van de wereld. Een fascinerende gedachte.  
Enkele komen van het eiland Iona, waar ik driemaal vanaf ons vakantieadres in Schotland naar 
toe reisde en een week een van de gasten was in het klooster. Dat betekende overigens niet 
veel stil binnen zitten: een enkele kerkdienst of studiebijeenkomst daar is dat wel, maar 
meestal is het juist allemaal heel levendig, en vol activiteiten. Daarnaast kun je, tussen de 
bedrijven door, wandelen op het prachtige eiland. Eén maal per week is er een pelgrimstocht 
over het eiland, voor gasten uit het klooster, maar ook voor iedereen die op het eiland verblijft 
en mee wil doen. Tijdens de tocht wordt op een aantal plaatsen stilgestaan. Daar wordt een 
tekst ter overweging gelezen, die op die plek betrekking heeft, of een lied gezongen. En 
onderweg maak je verder kennis met groepsgenoten, of juist met andere bezoekers van het 
eiland. 
Aangekomen bij de baai waar, volgens de geschiedenis, Columba, de stichter van het 
oorspronkelijke klooster in de zesde eeuw vanuit Ierland aankwam, wordt het volgende punt 
van bezinning aangekondigd: pak van de (zeer vele) kleine stenen die daar liggen er een op, 
die je mee wilt nemen als symbool van iets wat je van dit eiland en deze week mee wilt nemen 
in je leven. Pak ook een steen op die staat voor iets waar je last van hebt, iets dat je kwijt wilt, 
en gooi die/dat van je af, de zee in. Iets, jou door anderen aangedaan b.v., wat je van je af wilt 
schudden, waardoor je je niet meer wilt laten hinderen. Of iets anders in jou dat je tegenhoudt 
om zoveel mogelijk de mens te zijn die je zou kunnen zijn.  
 
“Meditatie” staat hierboven, “overweging”. Ik stel u of jou voor om op deze manier zelf je 
overweging te maken. Misschien doe je dat wel heel regelmatig. Maar misschien is het goed 
om eraan herinnerd te worden, zoals het dat ook voor mijzelf is. Van tijd tot tijd stil te staan bij 
de vraag: wat is er goed, wat gaat er goed, wat doe ik goed, waar moet ik, waar wil ik mee 
verder in mijn leven? En wat is ballast, of ook, waar heb ik last van, wat hindert me, waarmee 
zit ik mezelf, en misschien direct of indirect ook (een) ander(en) in de weg? Iets wat me niet 
helpt in het leven, waarmee ik niet, of niet helemaal, beantwoord aan mijn doel, of iets dat zelfs 
schadelijk is, een ongezonde gewoonte, of een verslaving . Hoe kan ik daar verandering in 
brengen, en heb ik daar hulp van een ander mens bij nodig misschien? Ben ik mezelf, zoals ik 
mag zijn, een mens op Gods aarde, levend met de mogelijkheden die ik heb gekregen? Kan ik 
mild voor mezelf zijn, maar ook eerlijk deze overwegingen maken? En vooral óók steeds weer 
dat wat goed en mooi is, me te binnen brengen, om dáármee verder te gaan? Om meer mens 
te zijn, ook voor anderen?!  
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Lied 833, uit de traditie van Iona, en ook in Nederlandse kerken nog weleens gebruikt tijdens 
de avondmaalsviering – juist dan!- is een gebed: Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik 
zal zijn… Die twee beide: accepteer mij, ook met mijn fouten, mijn tekortkomingen, maar ook: 
breng in mij naar voren, het goede dat er óók in mij is en laat me daarin groeien. In het Engels 
staat er, letterlijk vertaald: roep naar voren, naar buiten, wie ik, hoe ik, zal zijn. In een eerdere 
versie van dit lied, die ook nog weleens gebruikt wordt, was dat vertaald met ‘zuiver uit wie ik 
zal zijn’. Ik vind die latere vertaling ‘wek in mij wie ik zal zijn’ beter. Dat geeft meer de betekenis 
weer: laat me helemaal de mens worden die ik al in wezen ben.  
En daarbij kunnen mensen je soms tot steun zijn. Maar hoe dan ook, op je zoektocht, en ook 
als je faalt, mag je weer kracht bij God zoeken – zoals de laatste regel van het lied het vraagt: 
‘druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij’.  
 
Wie het Liedboek erbij heeft, zal terecht zeggen dat dat er niet staat. In de oorspronkelijke 
versie stond ‘ziel’, in het Liedboek (2013) staat ‘hart’. Maar de bundel Zangen van Zoeken en 
Zien (2015) heeft weer ‘ziel’. En de nauwkeurigheid van de samensteller daarvan kennende, is 
dat kennelijk een wijziging die de vertaler zelf wilde. Een onbelangrijk verschil? Misschien. 
Maar ik vind het beslist mooier klinken: ‘druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij’.  
 
Gezegende overwegingen toegewenst!  
Hanneke Doekes  
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Agenda voor de maand  september 

 
 
  2 sept. 20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  5 sept. 20.00 uur, Kindernevendienstvergadering, Franse School  
 
  9 sept. 19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
10 sept. 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
18 sept.  14.00 uur, Vergadering Commissie eredienst, Franse School 
  19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 

Spreker: Mw. Ruth Peetoom (partij voorzitter CDA, daarvoor 
predikant PKN, nu werkzaam bij het Fries Dagblad) over: 

“De kracht van vrouwen” 
 
23 sept. 10.00 uur, Redactievergadering kerkblad, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
24 sept. 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: mw. S. Luth, Norg, natuurreis Australië en Nw. Zeeland 
 
30 sept. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 1 sept: Elfde zondag van de zomer  
 9.30 uur, mw. ds. P. de Kruijf, Assen 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  831 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
   

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

 
Toelichting bij de collecten:  Amnesty 
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. 

 
 
Zondag  8 sept: Twaalfde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Welkomstdienst voor de vier-jarigen; dienst voor Jong en Oud  
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  831 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken  
Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
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    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
Toelichting bij de collecten:  Armenië, Mensenkinderen  
Stelt u zich eens voor dat u als kind niet naar school was geweest en niet had leren lezen, 
schrijven en rekenen. Het leven zou voor u een heel stuk moeilijker zijn geweest. Immers 
overal om ons heen zien we letters en cijfers. Wie niet kan lezen of rekenen heeft een groot 
probleem. 
Dat grote probleem dreigde vorig jaar ook voor de 7-jarige Michaela uit Moldavië. Als gevolg 
van de slechte economische situatie was haar vader werkloos. Er was geen inkomen, dus ook 
geen geld om schoolspullen te kopen. Bovendien had Michaela, als zovele arme kinderen in 
Moldavië, geen goede schoenen. Zonder schoenen en schoolspullen zou Michaela niet naar 
school kunnen. Haar ouders waren daar erg verdrietig over. Ze gunden hun dochtertje het 
allerbeste, maar ze konden het gewoonweg niet betalen. 
Gelukkig voor Michaela kreeg zij – en meer dan 4000 kinderen met haar – van 
Mensenkinderen een schoolpakket en kon ze toch naar school. Zij en haar ouders waren 
hiervoor zeer dankbaar. Prachtig! 
Helaas zijn er ook dit jaar in Armenië en Moldavië duizenden kinderen uit arme gezinnen 
waarvan ouders de benodigde schoolspullen en schoenen niet kunnen betalen. Als er niets 
gebeurt kunnen deze kinderen niet naar school. 
Daarom starten we de actie ‘Blij naar school’. Zo bieden we deze kinderen de kans om, net 
als wij, te leren lezen, schrijven en rekenen. Reken maar dat ze er blij mee zijn. 
 

 
Zondag 15 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):  Lied  831 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 

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

 
 15.30 uur, Viering van het Heilig Avondmaal in De Paasweide 
   ds. J. van den Berg 
 
 15.30 uur, Viering van het Heilig Avondmaal in Damsterheerd 
   ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
Toelichting bij de collecten: Zending, Syrië  Bouw de kerk van Syrië weer op 
Bĳ na 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede 
leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker 
veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. 
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun huis. De kerk is het hart van 
de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de 
kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag 
aan mee! 
Samen zĳn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bĳ de opbouw van hun kerk. 
Doet u mee? In de derde week van september organiseert Kerk in Actie een landelĳke 
actieweek om mee te helpen aan de wederopbouw van de kerk in Syrië. 
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Zondag 22 sept.: Eerste zondag van de herfst / STARTZONDAG 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  831 
 
   collecten: - Diaconie    
     - Kerk   
  
    kleur: groen 
 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken en mee te doen met allerlei dingen die georganiseerd zijn 

 
Toelichting bij de collecten:   Vredesweek Vrede verbindt over grenzen 
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika 
wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer 
sluit voor vluchtelingen en wereldwĳd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema 
van de Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over 
landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelĳke 
leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang 
gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die 
lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van 
conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica 
waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pĳnlĳk hebben ervaren, elkaar de hand 
weer reiken in training, scholing en gezamenlĳke bedrĳfjes.  
 
 
Zondag 29 sept: Tweede zondag van de herfst 
 9.30 uur, mw. ds. R. Renooij, Drachten 
 
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  831 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:   Werelddiaconaat (KIA, int. Ouderendag, Moldavië) 
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal 
alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge 
werkloosheid zĳn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen 
blĳven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwĳls in erbarmelĳke 
omstandigheden. 
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt 
mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en 
komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft 
opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië.  
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Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrĳwilligers en professionals 
getraind in het bieden van zorg op maat. 
Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de opbrengst van deze collecte steunt 
Kerk in Actie het werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale projecten. 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 8 september – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 
Welkomstdienst 
Voor de vakantie hadden we de ‘overstapdienst’, waarin de oudste kinderen afscheid namen 
van de Kindernevendienst en ‘overstapten’ naar de 12+ groep. Nu, na de vakantie mogen we 
weer nieuwe kinderen welkom heten, die dit jaar 4 jaar zijn geworden of nog worden. 
 
Zondag 15 september – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Viering Heilig Avondmaal  
Voor uw voorganger was de laatste dienst in de Nicolaïkerk voor de vakantie een 
avondmaalsviering en nu mag hij in zijn eerste dienst na de vakantie alweer voorgaan in een 
avondmaalsviering. Daarin ligt een mooie symboliek vervat: als christen worden we door onze 
God niet zomaar de wijde wereld ingestuurd. We krijgen voor onderweg alles mee wat nodig is: 
brood dat het lichaam versterkt, wijn die het hart verheugt – het getuigenis van Christus dat zijn 
inspanning voldoende was om voor ieder mensenkind de deur naar God te openen. En 
wanneer we zo in geloof, hoop en liefde op pad zijn, is daar de vaste zekerheid dat bij God voor 
ons altijd de tafel klaar staat en een plek is vrijgehouden. Zo zijn we ook deze zondag weer 
welkom als kinderen aan Gods tafel. 
In de dienst van het Woord lezen we het verhaal van David en Goliat uit de Bijbel in Gewone 
Taal (1 Samuel 17:31-58). 
 
Zondag 22 september – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan & ds. J. van 
den Berg – Startdienst 
Deze dienst is de aftrap van het kerkenwerk voor het seizoen 2019-2020. De dienst sluit aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk: “Een goed verhaal”. Naast de gebruikelijke 
onderdelen van de kerkdienst zijn er ook vier momenten waarop verschillende geledingen van 
onze gemeente zich presenteren: de Werkgroep Groene Nicolaïkerk, het Pastoraat, de 
Jeugdraad en de Vitaliteitscommissie. Zij hebben allemaal “een goed verhaal” te vertellen aan 
ons: het verhaal van mensen die, geïnspireerd door het Goede Nieuws van het Evangelie, op 
de een of andere manier handen en voeten willen geven aan hun geloof; tot eer van God en tot 
heil van de mensen om hen heen. 
Voor deze dienst kunt u ook “verzoeknummers” indienen van uw persoonlijke Kerklied Top 5 – 
zie de oproep elders in dit blad. 
Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie, thee en limonade met zelfgebakken 
lekkers, en daarna voor een lunch met hamburgers en pannenkoeken (meer info elders in dit 
blad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 10 - 

Oproep: jouw Kerklied Top 5 voor de Startdienst 
 
Het thema van de Startdienst op zondag 22 september is “Een goed verhaal”. Dit is ook het 
landelijke jaarthema 2019-2020 van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Voor deze dienst roepen we u en jullie als gemeenteleden op om een persoonlijke Kerklied Top 
5 in te dienen. Uit de ingediende liederen uit het Liedboek, Opwekking of een andere 
zangbundel, maken we dan een passende selectie voor de Startdienst. Hoe beter uw Top 5 
aansluit bij “Een goed verhaal” hoe meer kans uw favoriete lied maakt om gezongen te worden! 
U/Jij kunt jouw/uw Kerklied Top 5 indienen bij ds. Johan van den Berg persoonlijk, in de 
brievenbus (Farmsumerweg 1) of de e-mailbox (dsjvandenberg@solcon.nl). 
 
 
 
 

Rooster oppasdienst 
 
 
  8 sept. Judith Gootjes 
 
 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
   
  1 sept. Krista Vieveen 
 
  8 sept. Esther Jansema 
 
15 sept. Jolanda Korblet 
 
22 sept. Janet Ploegh 
 
29 sept. Janneke Weidenaar 

 

 
 

 

 
 

 

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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Jong-&-ouddienst 
 
 

Zorg goed voor je lichaam – je hebt het van God gekregen! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Met medewerking van: Slagwerk Ensemble Appingedam 
 
Zondag 8 september 
Nicolaïkerk Appingedam 
Aanvang: 9.30 uur 
 

Van harte welkom! 
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Opbrengst collecten 
 

 
14 juli Diaconie        €   220,00 
  Kerk         €   168,15 
   
 21 juli Diaconie        €   241,50  
  Kerk         €   200,75 
   
 28 juli Diaconie        €   150,75 
  Kerk         €   127,55 
  I.K.E. (Marsum)       €     67,90 
    
  4 aug. Diaconie        €   201,60 
  Kerk         €   221,95 
     
11 aug. Diaconie        €   199,77 
  Kerk         €   149,35 
   
18 aug. Diaconie        €   227,31 
  Kerk         €   287,34 
       I.K.E. (Marsum)            €  122,89  
 
 
  
Koffiegeld 14 juli:  € 37,75; 
Koffiegeld 21 juli:  € 32,30;  
Koffiegeld 11 aug. € 21,40;   
Koffiegeld 18 aug.: € 30,50. 
 
 
Opbrengst collecte trouwdienst op 9 juli:  Diaconie € 169,15. 
 
   
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Lied van de maand september 
 
Lied 831 

   
 
  2. Ik riep: Gij vraagt te veel van mij. 
 Gij zijt te groot, ga mij voorbij! 
 Maar spreken moest ik, aangeraakt 
 ben ik nu tot zijn stem gemaakt. 
 
  3. Zijn woorden ploegen door mijn grond. 
 Zij leggen bloot, ze slaan een wond. 
 Hij roept om ons én klaagt ons aan. 
 Kan Hij niet zonder ons bestaan? 
 Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor! 
 Woord als daglicht, altijd laaiend vuur, 
 woon op onze lippen, adem in ons oor! 
 
  4. Zo ongelegen komt zijn woord, 
 een fluistering die ongehoord 
 zich in mijn bloed gedrongen heeft, 
 als liefde waar ik mij aan geef. 
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  5. Hij is een woord dat niet verwaait, 
 een vuur waarin de liefde laait, 
 een hamer die de rotsen splijt, 
 een God die aan ons mensen lijdt. 
 
  6. Hij striemt de vrome zekerheid, 
 maar streelt de twijfels en de strijd. 
 Wij buigen ons voor zijn gericht 
 en vinden zo zijn aangezicht. 
 Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor! 
 Woord als daglicht, altijd laaiend vuur, 
 woon op onze lippen, adem in ons oor! 
 
  7. Ik bande Hem uit hart en hoofd. 
 Zijn naam dacht ik in mij gedoofd. 
 Vergeefs ontliep ik zijn geluid, 
 want als een vlam slaat Hij mij uit. 
 
  8. Verliet ik dan de moederschoot 
 alleen voor leven totterdood? 
 Was zij, die mij het leven gaf 
 mij maar geworden tot een graf... 
 
  9. Ik ben gevangen in zijn stem, 
 mijn leven spreekt alleen van Hem, 
 mijn God; Hij zit mij in het bloed. 
 Dat maakt mijn bitter leven zoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/nl/zingen-kinderen-song-kind-student-18382/
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 8 sept. 11.00 uur, dr. Visser   
 
22 sept. 11.00 uur, mw. drs. G.F. Huis. Gezamenlijke dienst met de   
       Doopsgezinde gemeente 
  
 
  
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
29 sept.     11.00 uur,   dhr. H.C. Perdok  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   13 oktober Baptisten gemeente 

?? November ??  17 november Bapt. gemeente 

   1 december Mw. J. Baron of A. Kloosterhof 

   22 december   Bapt. gemeente 
 

 
 

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

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=EJZfI9kT&id=31906EC60BD12E9F0B3F48109B60ED6091616156&thid=OIP.EJZfI9kTm477i6k44ll4FQDeEs&q=illustraties+kerken&simid=608005665407240479&selectedIndex=1&qpvt=illustraties+kerken
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

 

 

 

Uit het Pastoraat 
 

In mei j.l. is er een aantal ambtsdragers afgetreden, waaronder ook de voorzitter van 
het Pastoraat, mw. Anja Venhuizen. 
Haar opvolger is geworden: dhr. Erik Ritzema, Leeuwerikstraat 9. 
 
We willen hierbij mw. Venhuizen bedanken voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren voor 
het Pastoraat heeft gedaan en tegelijk wensen wij dhr. Ritzema een fijne tijd toe als nieuwe 
voorzitter en veel succes. 

 

 

 

 

Van de Cantorij 
 
 
De repetities van de Cantorij beginnen weer op de eerste donderdag van september  
(5 september) om 19.00 uur in de Franse School. 
Het is op dit moment nog niet bekend aan welke diensten we zullen meewerken, maar dat zal 
tijdig bekendgemaakt worden. 
In ieder geval werkt de Cantorij mee aan de dienst van de Gedachtenis, op de eerste zondag 
van november. 
 
Wilt u ook eens meedoen of ook lid worden van de Cantorij? U bent van harte welkom om 
eens een repetitie mee te maken. 
 
Inlichtingen kunt u altijd verkrijgen bij een van de leden of bij Vincent Hensen-Oosterdijk,  
tel. 06-21406271. 

 
U bent welkom bij ons !!  Tot ziens in september !! 
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Startweekend 
20, 21 en 22 september 2019 

 
Vrijdag 20 september wordt er 's avonds een BBQ georganiseerd bij de kerk / Franse School 
en een LANPARTY  voor de jeugd in de Franse School 
 
1. LAN Party voor de jeugd 
Hier alvast een bekendmaking voor de LAN Party die gehouden wordt op vrijdag 20 
september 2019, tegelijk met de BBQ. Deze LAN Party wordt gehouden in de Franse School. 
We gaan samen gezellig gamen met een grote groep mensen 
tegelijk! Dus neem je eigen laptop ( of die van je ouders) of je 
desktop mee. Neem zelf ook een lange cat5 kabel mee 
(ethernetkabel, zie afb.) om je laptop aan te sluiten op het 
waanzinnig snelle Netwerk van de LAN Party; en ook nog een 
stekkerdoos mee voor de 220V stroomaansluiting!  
Je hebt nu de mogelijkheid om tegen elkaar te spelen met je 
favoriete spel of game, zoals Minecraft. 
 
2. Just Dance voor kids van 2 tot 102 
Voor wie wat minder van het gamen is, proberen we bij de BBQ op vrijdag 20 september ook 
nog een leuke Just Dance-sessie te regelen met de Wii. Zo kun je direct de overtollige vetten 
weer van je lijf dansen!  Wie ons kan helpen aan een Wii met Just Dance software mag 
contact opnemen met Henk Emmelkamp of ds. Johan van den Berg. 
 
 

Barbecue 
 

 

 

 Franse school                  20 

                 Volwassenen €5                                                     September 2019 
 

                 Kids   €3                                                     Vanaf 18:00 uur
     

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw1OOBxaXjAhUEZVAKHfU2ChsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/stippellijn_881835.htm&psig=AOvVaw3EztbxJYHirTK-EzkF-thC&ust=1562682742087640
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT6ZLzyKXjAhUSZFAKHWDoAxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.action.com/nl-nl/p/vlaggenlijn/&psig=AOvVaw1g5XcbxFAc9gZzft6tmIib&ust=1562683768078467
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT6ZLzyKXjAhUSZFAKHWDoAxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.action.com/nl-nl/p/vlaggenlijn/&psig=AOvVaw1g5XcbxFAc9gZzft6tmIib&ust=1562683768078467
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BETALEN = OPGEVEN 
 

Maak het bedrag over naar NL07RABO 0313005737 en vermeld in de omschrijving 
uw naam en het aantal personen. Dit is meteen u opgave! 

 
 

Tijdens de BBQ zorgen wij voor het eten, denkt u er zelf 
aan om bord/bestek en drinken mee  te nemen? 

 
Tot dan!! 

 

Wessel Wessels en Dolf Holwerda 
 
 
 
 
 

Zaterdag 21 september:   Meditatieve Wandeling 
  
 

  
Samen met de Herv. Gemeente Tjamsweer en de 
Prot. Gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum 
 
 
Je kunt gaan lopen om ergens te komen.  Maar je kunt ook 
samen gaan wandelen om eens tijd te hebben voor een goed 
gesprek en om eens stil te staan bij wat je beweegt.  
 

Zaterdagmorgen 21 september bent u om 10.00 uur welkom in de kerk van Garrelsweer. Na 
een kopje koffie gaan we dan op weg naar de Kloostermolen. Onderweg gaat de Bijbel open en 
kunt u met anderen in gesprek. In de Kloostermolen is er koffie en een rondleiding. Daarna 
lopen we weer terug naar de kerk in Garrelsweer.  
Graag stevige schoenen en een Bijbel meenemen. 
 
Praktische informatie: 
Leiding:   ds. Christel Minnaard en Jaap Schuurman. 
Datum en tijd: zaterdagmorgen 21 september om 10:00 uur 
Plaats:   kerk Garrelsweer 
 
 
 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio74mHyKXjAhUNa1AKHeNJCMsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.belbin.info/bbq-uitnodiging-tekst-mz31.php&psig=AOvVaw0ruVCjzL3ZudRuZscr7xy6&ust=1562683498886717
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Zondag 22 september: STARTZONDAG  Het thema is: “Een Goed Verhaal” 
 
De dienst begint om 9:30 uur. 

In de dienst komen 4 actieve groepen hun verhaal vertellen, wie, wat en waarvoor ze 
zijn en staan. We laten ons verrassen met een “Een Goed Verhaal” 

 
Top 5 liederen:  

U / jij kunt liederen opgeven voor de startdienst. De liederen die worden uitgezocht 
hebben betrekking op het thema, “Een Goed Verhaal”. Hebt u / jij een lied, mail dan naar 
ds. Johan van den Berg. dsjvandenberg@solcon.nl 

 
Na de dienst is er koffie/thee/ranja met wat lekkers en toosten we met een drankje op het 
nieuwe seizoen! 

Wie wil er gesneden cake/koek meebrengen? 
U kunt het achter in de kerk op de tafel leggen, alvast bedankt! 

 
Verder is de dag vol met activiteiten: 
 

 *Sjoelen voor jong en oud wie??? wint de wisselbeker??? 
 

 *Spelletjes voor de kinderen 
 

*Smartphone wandeling Na de Startdienst houden we weer een 
smartphone-wandeling! Hierbij krijg je via de Whatsapp bekende en onbekende opdrachten in 
je smartphone. Een soort van digitale speurtocht door het mooie centrum van Appingedam. 
Ook nu weer zullen opdrachten zeer divers en misschien complex zijn, maar voor de echte 
doorzetters is er een mooie prijs te winnen. Zorg je wel voor een volle accu in je telefoon? 

 *Verschrikkelijke Spiraal! (Een behendigheidsspel voor jong en oud waarbij je geen 
enkele fout mag maken. Degene die het parcours in de snelste tijd kan overbruggen zonder 
contact te maken is in de race voor een mooie prijs. Kinderen tot 8 jaar altijd prijs.) 

 *Klouk 
 
 Gezellig bijpraten, dat kan altijd 
 
Gezamenlijke Lunch in de kerk 
 

Kom!!  Zo zijn we samen gemeente waar je met elkaar viert, deelt en beleeft! 
 
We kijken er naar uit! 
 
Noteer alvast in uw / jouw agenda 20, 21 en 22 september! 
  
Vriendelijke groeten,  Startweekend commissie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maanden mei, juni en juli bedraagt € 278,45. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Middengroep 
 
De eerste bijeenkomst van de Middengroep is op dinsdag 24 september a.s. in de Franse 
School. 
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Mw. S. Luth uit Norg komt vertellen over een natuurreis door Australië en Nieuw-Zeeland. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur. 
 

Passage 
 
 
Passage (Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging) 
 
De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen wordt gehouden op 18 september 2019 in het 
Aswa gebouw aan de Burg. Klauckelaan te Appingedam. 
 
Mw. Ruth Peetoom (partij voorzitter CDA, daarvoor predikant PKN, nu werkzaam bij het Fries 
Dagblad) komt spreken over: 

“De kracht van vrouwen” 
 
Aanvang: 19.45 uur 
 
Leden en gasten van harte welkom 
 
Het bestuur van Passage 
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Tijdelijke verhuizing 
 
Vanwege de gaswinning/bevingen blijkt dat onze woning niet voldoet aan de norm. 
Dit betekent, dat deze gesloopt gaat worden en op de zelfde locatie wordt herbouwd. 
 
Wij gaan tijdens die periode wonen aan de Opwierderweg 48, 9902 RD Appingedam. 
Vanaf 14 augustus wordt dit dus ons tijdelijke adres. 
 
 
Hartelijke groeten,  
Martien en Anneke van Bostelen 
Tolweg 5,  9902 TK Appingedam 
0596-622754 
06-20492121 
 
(publicatie met instemming van fam. Van Bostelen) 
 
 
 

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

tel:626927
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Boekenmarkt 
 
Op vrijdag 2 augustus hebben we weer een boekenmarkt in de kerk gehouden, tijdens de 
Coopluydenmarkt.  
De opbrengst van deze markt is bestemd voor het orgel. 
 
Het was een heel gezellige dag, met heel veel bezoekers. Het resultaat mag er daarom ook 
zijn:  In de kerk is verkocht voor € 1392,35 en op Marsum voor € 506,00, zodat het 
totaal-resultaat is geworden: € 1898,35. 
Geweldig !!  Dit is ca. € 500,00 meer dan het vorig jaar. 
 
Medewerk(st)ers:  Heel hartelijk dank voor alles wat jullie gedaan hebben: (Jan en Aaltje 
Dijkema,  Andries Scheper, Berend Zwart, Fokko en Henk Dijkema en Jan Kolk).  
 
 
 

Van de Diaconie 
 

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

Kerkbalans: 
 
De tussenstand van de actie kerkbalans voor 2019 bedraagt € 102.920,58 . Nog te verwachten 
aan toezeggingen: ruim  € 48.000,-- .                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Amnesty International 
 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

Iran: Opgesloten wegens protest tegen sluier 

Iraanse vrouwenrechten verdedigsters Monireh Arabshani, Yasaman Aryani 
en Mojgan Keshavarz werden veroordeeld tot celstraffen van 16 en 23 jaar. De vrouwen 
werden beschuldigd van “aanzetten tot en bevorderen van corruptie en prostitutie” door het 
aanmoedigen van “ontsluieren”. Ze voerden campagne tegen de wet die het dragen van een 
sluier verplicht. 
In een video waren ze te zien zonder hoofddoek, terwijl ze bloemen uitdeelden aan vrouwelijke 
passagiers in de metro en praatten over hun hoop op vrouwenrechten. 
De autoriteiten voelen zich hierdoor bedreigd en reageren met harde hand.  
 
 
Head of the Judiciary Ebrahim Raisi 
C/O Permanent Mission of Iran to the U.N. 

Kopie aan:  Ambassade van Iran  
1050 Brussel 

 
Appingedam, 1 september 2019 
 
Excellentie, 
 
Drie verdedigsters van vrouwenrechten: Monireh Arabshani, Yasaman Aryani en Mojgan 
Keshavarz worden sinds april 2019 in gevangenschap gehouden zonder toegang te hebben 
tot een advocaat. 
Ze werden gearresteerd in verband met een video die wijd verspreid was op de sociale media. 
Deze video, opgenomen op de Internationale Vrouwendag 2019, liet hen zien zonder 
hoofddoek terwijl ze bloemen uitdeelden aan vrouwelijke passagiers in de metro in Teheran en 
spraken over hun hoop op vrouwenrechten in Iran.  
Hen werd toegang tot een advocaat geweigerd en door de rechter werd hen verteld dat ze een 
advocaat konden krijgen wanneer ze tegen het vonnis in beroep zouden gaan. De aanklachten 
tegen hen bevatten onder andere: “samenscholing en samenspannen om misdaden te begaan 
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tegen de nationale veiligheid”; “het verspreiden van propaganda tegen het systeem” en “het 
aansporen tot, en faciliteren van corruptie en prostitutie door het “ontsluieren” te promoten”. 
Wij vragen u dringend om hen onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten omdat ze alle drie 
gewetensgevangene zijn, gevangen gezet enkel om hun werk voor de mensenrechten. Ook 
vragen wij u dringend om noch het werk van verdedigers van vrouwenrechten, noch het 
vreedzaam protesteren tegen de sluier, nog langer als misdaad te beschouwen.  
 
Wij dringen er bij u op aan de wet op het verplicht dragen van een sluier af te schaffen. 
 
Vol hoop zien we uit naar uw antwoord. 
 
Hoogachtend, Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 

I.K.E. - ontmoetingsavond 
 
 

                                         I.K.E.  APPINGEDAM. 
 
 
Na een periode van rust, willen we als I.K.E. commissie weer starten met onze 
ontmoetingsavonden. 
Iedereen die belangstelling heeft is weer van harte welkom op deze gezellige avonden! 
We zien ook graag “nieuwe gezichten”! 
 
We starten dit seizoen op: 
                  Donderdag 26 september 2019. 
                  Aanvang: 19.30 uur in de Franse School. 
 
m.m.v.: Mw. A.L. Perdok-Kamp  -  bijbellezing en meditatie. 
                   Chr. Vocaal Ensemble uit Stedum. 
                   Bingo o.l.v. Mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker. 
Verder zingen we bekende liederen m.m.v. organist Jaap Weima. 
 
Als U vervoer nodig hebt: even op tijd bellen met dhr. H. Perdok 
Tel. 623256 en hij zal dit regelen. 
 
Graag tot ziens en vriendelijke groeten, ook namens de I.K.E. commissie. 
Annie Blaak-Hidding.            
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Vele jarenlang verzorgde de IKE de lectuurvoorziening voor wat betreft de Bijbelse 
Dagkalenders en Blokkalenders.  
Na een lange discussie in een vergadering van de IKE is besloten om daar met ingang van dit 
jaar mee te stoppen. Tegenwoordig is de mogelijkheid om boekjes en kalenders te bestellen 
ook erg gemakkelijk geworden. Via internet, maar eigenlijk nog veel gemakkelijker:  
via onze plaatselijke boekhandel: The Read Shop, Dijkstraat 28, 9901 AS. Telefoon 681129.  
 
Bestellen bij Bol.com is natuurlijk ook mogelijk: www.bol.com.nl  
 

Voor blokkalenders verwijzen we u naar de webwinkel van het Leger des Heils:  
www.webwinkellegerdesheils.nl  
  
Met een vriendelijke groet  
IKE-Appingedam  
  
Greetje Krol en Freddy de Boer: lectuurvoorziening  
  
Geert Middelkamp, voorzitter  
Renso van der Ploeg, secretaris  
 
 

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 6 september a.s.  

Waar:  Franse School (naast Nicolaikerk) 

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). 

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
http://www.webwinkellegerdesheils.nl/
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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, 

 

Fabiola de Boer en José Spijk 

 

Voor vragen: 

appingedamclub@gmail.com of  

06-18086699 (Fabiola) 

06-23423307 (José) 

 
 

Gezocht: leiding T-café 
 
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen zoeken we leiding voor T-café 
 
Wat is T-café? T-café is voor de jeugd van groep 7 t/m klas 3. 
 
Wat kan de jeugd doen bij T-café: 

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

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

Lijkt het u/jou leuk om ongeveer 1x per maand / per 2 maanden (van 19.00-20.30 uur) een 
vrijdagavond in de Franse School ‘leiding’ te geven? 
 
Dan zoeken we u/jou!!!! 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 
06 53753483 
 
 
 
 
 

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=&ved=2ahUKEwjsg7DElezjAhVDK1AKHfKyDpQQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/images/search/smiley/&psig=AOvVaw3CVo1vx7x6Eg2-cMTj2CaA&ust=1565109539133838
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Christelijke Zanggroep  

 
 

In het eerste halfjaar van ons bestaan mochten we al een heel aantal keren meewerken aan 

een kerkdienst en een tweetal concerten verzorgen. 

Hierin wordt gezien dat zang een prachtig instrument is om mensenharten te raken. 

Voor ons als koor zit de vakantie er bijna weer op. 

We starten  weer met frisse moed en beginnen op 3 september 2019 met onze repetities. 

Een aantal optredens staan alweer voor de deur. 

 

Te beginnen op 12 oktober in de Tjamsweersterkerk om 19.00 uur: “Zingend naar de zondag”. 

Op 13 oktober verlenen we onze medewerking aan een “Ontmoetingsdienst “ in Siddeburen 

PKN,  aanvang 9.30 uur. 

Deze dienst wordt gehouden in het Ufkenshuis, omdat de kerk verbouwd wordt. 

Verder zullen we onze medewerking verlenen aan een IKE-avond in de Franse school te 

Appingedam op 28 november, aanvang 19.30 uur en aan de Kerstnachtdienst  in de 

Nicolaïkerk te Appingedam, aanvang 21.30 uur. 

 

Op dit moment telt ons koor 40 leden. Toch doen we nog een oproep voor nieuwe leden en dan 

denken we vooral aan Bassen, Tenoren en Alten. 

Hebt u/jij belangstelling, kom gerust eens langs.  We repeteren op de dinsdagavond van 20.00 

uur tot 22.00 uur in de Franse school te Appingedam.  

Graag zien we u eens bij onze optredens of op een repetitie-avond. 
 
Namens het bestuur, Ria Buursema 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBp9yU99vhAhVKb1AKHXdiDFIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.noord-aa-polderloop.nl/site/helpende-handen-gezocht/&psig=AOvVaw1L8xWyA-4BWRlfJAOOMaOe&ust=1555755526055953
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Theologische Verdieping Groningen start met Oriëntatiecursus op 30 september 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Als je altijd al meer hebt willen weten over 
de bronnen van het christelijk geloof, de bijbel, de religie in het 
algemeen in het heden en het verleden, dan biedt Theologische 
Verdieping Groningen (TVG) je een kans daar nu een begin 

mee te maken.  
 
TVG is een breed opgezette cursus van drie jaar, waarin alle aspecten van het geloof en religie 
in het algemeen aan bod komen. De cursus gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) en wordt op 18 plaatsen in Nederland gegeven. Iedere cursusplaats heeft een zekere 
mate van vrijheid in de opzet en inhoud.  De docenten zijn universitair opgeleid en geven in de 
lessen ruimschoots gelegenheid voor gesprek en discussie.  
 
TVG Groningen  biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. 
Tijdens deze  avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei vakken en maak je 
kennis met de meeste docenten.   
Deze cursus wordt gegeven op de maandagavonden 30 september,  7 en 14 oktober 2019 in 
het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  van 19.30 – 22.00 uur. 
De kosten voor de cursus bedragen € 25.00.  
 
Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact 
op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112. 

 
 

Jongerenreis Israël en Palestina 
In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk in Nederland een 10-daagse reis naar 
Israël en Palestina voor jongeren van 18 jaar en ouder. Het programma is heel afwisselend, net 
als de overnachtingsplaatsen: van een hotel in Jeruzalem tot een tent op een heuvel bij 
Bethlehem. Er is aandacht voor verdieping én ontspanning, je komt in gesprek met Palestijnen 
en Israëli’s, met joden, moslims en christenen.  
Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan. Op woensdagavond 25 september 
2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere jongere die geïnteresseerd is 
in deze reis. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. De kosten voor de reis 
bedragen ongeveer 1200 euro per persoon, waarbij de organisatie de suggestie geeft om de 
helft van dat bedrag door eigen fondsenwerving in bijvoorbeeld de eigen kerkelijke gemeente 
bij elkaar te krijgen. Heb je zelf belangstelling of ken je jongeren die interesse zouden kunnen 
hebben? Attendeer ze dan op deze reis. Jongeren kunnen meer informatie krijgen bij Floor 
Barnhoorn (f.barnhoorn@protestantsekerk.nl). Kijk ook op de website van de landelijke kerk: 
www.protestantsekerk.nl en zoek op “jongerenreis”. 

 

 

 

http://www.tvg-groningen.nl/
mailto:f.barnhoorn@protestantsekerk.nl
http://www.protestantsekerk.nl/
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Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden 
 
Wie zich grondig wil verdiepen in het christelijk geloof en/of in andere geloven. is bij de cursus 
Theologische Vorming en Verdieping voor Gemeenteleleden en Geïnteresseerden (afgekort 
TVG) Assen voor heel Drenthe en omgeving aan het juiste adres.                                                                                                                                                
Geloof en kerk hebben in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm gekregen. Dat 
wordt uitgelegd en inzicht wordt geboden in de literatuur van het Oude en het Nieuwe 
Testament. Aandacht is er ook hoe mensen en stromingen vandaag denken en hoe dat 
geloven het dagelijks leven beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat, pastoraat en 
liturgiek wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn.                                                                                                                                                      
De docenten zijn vaktheologen. U kunt met enkelen van hen kennis maken op een 
informatieavond over deze cursus te Assen op 19 september a.s,, aanvang 19.30 u.  in een 
zaal van het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Naast informatie zal er ook een 
voorbeeldles gegeven worden. Voor de nieuwe groep start de cursus op dinsdagmorgen 24 
september 2019 om 09.00 u. 
 
Theologie voor iedereen  
Ook starten we met een avondblok in okt./nov. 2019 vanaf 19.00 u. voor                               6 
dinsdagavonden. Een derde generatie moslims groeit nu onder ons op. Hoe geloven, voelen 
en leven Mustafa en Anissa onder ons?                                                                                                                                                                                           
In deze avondcursus over de islam en de Franse filosoof Alain Badiou hebben we het met 
elkaar over het kalifaat, over onze angst bij aanslagen waar dan ook, over hun geloof de islam 
en over de profeet Mohammed en zijn boek, over op zoek naar geluk, over hun ‘vindplaatsen’ 
zoals een moskee en over hoe met elkaar samen te leven. Uitleg met gesprek en discussie 
wisselen elkaar af.                                                                                                                                 Ook 
komt de apostel Paulus ter sprake aan de hand van de uitleg van de Franse filosoof Alain 
Badiou. In tijden van polarisering, van nadruk op verschil, biedt Badiou een interessant 
perspectief op de vraag of er in al dat verschil nog iets is dat ons 
verbindt.                                                                                                            Zie voor meer info 
op www.tvgassen.nl en op www.geloveninsamenleven.nl                                                                                                                                                                                       
Aanmelden bij Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of  tvgassen@gmail.com  De 
driejarige cursus TVG gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt op 18 
verschillende plaatsen aangeboden. Zie www.protestantsekerk.nl/tvg voor Groningen 
(maandagavond), Onstwedde (donderdagavond) en Kampen (dinsdagavond).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvgassen.nl/
http://www.geloveninsamenleven.nl/
mailto:tvgassen@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/tvg
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Concerten 
e op zak rijd je Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes ezeedijken. 
Activiteitenprogramma Stichting Concerten Nicolaïkerk 
 
Het zomerseizoen stond opnieuw in het teken van de promotie van het Hinsz-orgel voor een 
breed publiek. Daarnaast was een aantal bijzondere concerten gepland. 
Hieronder volgt het overzicht van de laatste concerten: 
 
 
Zaterdag 31 augustus van 11.30-12.00 uur: Halfuurtje Hinsz door organist Vincent Hensen- 
                                                                        Oosterdijk. Toegang gratis; 
             vrije bijdrage bij de uitgang   
 
Zondag 13 oktober,      aanvang 15.30 uur: Mannen vocaal ensemble The Gents met  
             medewerking van Vincent Hensen-Oosterdijk, 
             orgel.                                                   
                                       Programma: “Mysteriën”, muziek van louter Nederlandse bodem. 
                                                                       Toegang: € 15,00. 
 
Zaterdag 26 oktober van 22.00-23.00 uur:  Orgelconcert in het donker door Vincent 
                                 Hensen-Oosterdijk, in het kader van de  

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

 
Organisatie: Stichting Concerten Nicolaïkerk 
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Wat doet het steunpunt mantelzorg in Appingedam?                                       
 

Sinds begin dit jaar werk ik in Appingedam bij het steunpunt mantelzorg van 
de Stichting Welzijn en Dienstverlening (SW&D). Mijn naam is Marjolijne 
Vinkenborg, ik ben 62 jaar en woon in Bedum. Vanuit het steunpunt 
mantelzorg geef ik ondersteuning aan mantelzorgers in Appingedam. 

Zorgt u voor iemand anders?  
Iedereen die zorgt of hulp en ondersteuning geeft aan een naaste met gezondheidsproblemen 
of een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch) is mantelzorger. Het kan de zorg zijn 
voor een partner, een kind, een ouder, een buur of vriend. De bejaarde man die dagelijks de 
zorg heeft voor zijn vrouw met Parkinson. De dochter die wekelijks naar haar dementerende 
vader gaat. De ouders van een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De vrouw 
en kinderen van een man met MS. De man die naast zijn werk voor zijn vrouw met Niet 
Aangeboren Hersenletsel zorgt. De zus die ondersteuning biedt aan haar broer met 
schizofrenie. Dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die mantelzorger zijn. En zo zijn er 
nog veel meer voorbeelden. De meeste mensen die mantelzorger zijn, vinden dat heel 
vanzelfsprekend. Veel mensen weten niet dat ze mantelzorger zijn of willen niet zo genoemd 
worden. Misschien realiseert u zich, als u dit leest, dat u ook mantelzorger bent.  
 
Heeft u vragen of behoefte aan een luisterend oor? 
In mijn werk zie ik dat veel mantelzorgers zich goed kunnen redden, zolang de mantelzorg 
overzichtelijk blijft en niet allesoverheersend wordt. Het aanvragen van voorzieningen of 
hulpmiddelen blijkt niet altijd eenvoudig voor mantelzorgers of ze weten niet waar ze naar toe 
moeten. Waar moet je zijn als je vervoer nodig hebt naar het ziekenhuis omdat je zelf niet 
(meer) rijdt? Of hoe kom  je aan een postoel of rolstoel? Wilt u misschien u verhaal kwijt en 
heeft u behoefte aan een luisterend oor? Of wordt het u allemaal te veel en heeft u 
ondersteuning nodig om overzicht te houden of aanvullende hulp of ondersteuning? Misschien 
wilt u er af en toe even tussenuit en kunt/wilt u uw partner niet alleen achterlaten. In al deze 
situaties kunt u bij mij terecht bij het steunpunt mantelzorg. 
 
Wat doet het Steunpunt Mantelzorg voor u? 
Iedere maandagmorgen bent u als mantelzorger van harte welkom op het Inloopspreekuur van 
9 uur tot 11.30 uur in Gezondheidscentrum Overdiep. U kunt uw vragen aan mij voorleggen, 
informatie krijgen, maar ook uw verhaal vertellen of alleen een kopje koffie komen drinken. Ook 
kunt u mij bellen en een afspraak maken voor een huisbezoek, als u daar behoefte aan hebt. 
Tijdens een huisbezoek neem ik de tijd om uw (zorg) situatie met u te bespreken en samen te 
kijken wat u nodig heeft om goede zorg te kunnen geven.  
Daarnaast organiseer ik iedere maand een informatieve bijeenkomst voor mantelzorgers. In 
september kunt u informatie krijgen over het Persoonsgebonden Budget (PGB), in oktober 
over het Levenstestament, in november over Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en in 
december wordt het thema “Als je naaste niet meer beter wordt…” besproken.  
Bent u mantelzorger of kent u een mantelzorger? U bent van harte welkom bij het Steunpunt 
Mantelzorg Appingedam! Of kom naar de maandelijkse informatiebijeenkomsten. 

 Steunpunt Mantelzorg Appingedam 

 Marjolijne Vinkenborg, coördinator 

 Inloopspreekuur in Gezondheidscentrum Overdiep op maandagmorgen van 9 tot 11.30 uur 

 Telefonisch bereikbaar: 0596- 650 787 

 
 


