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Van de redactie


Op maandag 7 januari 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 en alle medewerk(st)ers wensen u allen een goed,
maar vooral gezond 2019 !!

-3-

Meditatie
Een goed voornemen voor 2019
Jona 3 en 4 (Bijbel in Gewone Taal)
Jona ging op reis naar Nineve. Nineve was een enorm grote stad: het duurde drie dagen om er
helemaal doorheen te lopen. Jona liep door een deel van de stad, en riep: ‘Nog veertig dagen,
dan wordt Nineve helemaal verwoest!’ De inwoners van Nineve geloofden wat God gezegd
had. Ze besloten te vasten. En alle mensen trokken rouwkleren aan. Zo lieten ze zien dat ze
spijt hadden van hun slechte gedrag. God zag wat de inwoners van Nineve deden. Hij zag dat
ze een eind maakten aan hun slechte gedrag. En hij kreeg medelijden en veranderde zijn plan.
Hij had gedreigd de stad te verwoesten, maar hij deed het niet.
Jona was daar helemaal niet tevreden over. Hij werd heel kwaad op de Heer. Hij bad: ‘Heer, u
wilde die stad helemaal niet verwoesten! Dat dacht ik al toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik
ook niet naar Nineve gaan. Want ik wist dat u een goede God bent. U bent vol liefde en geduld.
U bent trouw, en u houdt er niet van om mensen te straffen. Laat mij nu maar sterven, Heer.
Want als het zo moet gaan, ben ik liever dood dan levend.’
Hoe gaan we het nieuwe jaar in? Gewoon, hetzelfde als altijd? Of dit keer toch met een of twee
goede voornemens? Een nieuw jaar is tenslotte een mooi moment voor een nieuw begin.
Een nieuw begin, dat is wat God de inwoners van Ninevé biedt. De weg waarop ze zich
bevinden, het leven dat ze leiden, het loopt uit op verwoesting. Ze zullen radicaal moeten
veranderen, zich omkeren, anders loopt hun leven dood. De inwoners van Ninevé snappen de
boodschap en grijpen deze nieuwe kans met beide handen aan. En God verandert zijn
plannen: geen verwoesting, maar redding.
Maar Jona is daar helemaal niet gelukkig mee! Hij kan er niet mee leven dat Gods genade reikt
tot aan de grootste zondaren. Hij ergert zich aan Gods trouw. Hij weet hoe God is, hij kent God
aardig goed: God is genadig, en liefdevol, geduldig en trouw, tot vergeving bereid. Ja, Jona kan
het mooi zeggen. Maar het stoort hem dat Gods genade ook voor Ninevé geldt. Dat God ook
goed is voor die stad vol mensen, in zijn ogen zo fout als wat.
Gods genade voor zichzelf heeft Jona met beide handen aangegrepen. God redde hem door
een vis, en hij dankte God met een psalm. Maar nu diezelfde God op dezelfde manier genadig
is voor de inwoners van Ninevé, nu is Jona’s hart te klein.
God vraagt, verderop in het verhaal, tot twee keer toe: Is het terecht dat je zo kwaad bent?
Jona vindt van wel. Een mens vindt soms van wel. Er zijn momenten dat we de gulheid van
Gods genade niet willen aanvaarden. Dat we het brede gebaar waarmee Hij zijn genade
strooit, ontkennen. Ontkennen voor onszelf, ontkennen voor een ander.
Laten we dit nieuwe jaar ingaan met de volgende oude wijsheid: “Mens, erger u niet;
verwonder u slechts!” Erger je niet, zoals Jona deed, over de reikwijdte van Gods genade.
Verwonder je slechts over zijn geduld, zijn trouw. Verwonder je, in dit nieuwe jaar, over zijn
goedheid, zijn kracht.
Ga het nieuwe jaar in met dit goede voornemen: “Erger u niet, verwonder u slechts.”
Verwonder je over Gods genade, die er is, overal en altijd, tot in alle eeuwigheid.
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan
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Agenda voor de maand januari
7 jan.

19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke
20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School
20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School

8 jan.

19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School

14 jan.

19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School

15 jan.

18.00 uur, Nieuwjaarsvisite Middengroep, Franse School
19.30 uur, Vergadering I.K.E. commissie, Franse School

16 jan.

19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw
Spreker: mw. Janneke Vos over haar leven in Roemenië
en haar boeken

21 jan.

10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School
19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke

28 jan.

20.00 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School

30 jan.

16.00 uur, Wijkmiddag/Nieuwjaarsvisite Wijk 5 en 6, Franse School
Spreker: Geert Middelkamp over zijn reis naar Malawi
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Rondom de diensten
Zondag 6 jan.:
9.30 uur,

Epifanie
ds. G.J. Gardenier
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 454
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: wit
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven
drinken achter in de kerk
U kunt elkaar dan ook “veul haail en zegen” wensen

Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie (Noodhulp Lombok)
In het rampgebied zijn nog duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland,
van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. Ook zijn er veel mensen die
aan malaria lijden. Veel ziekenhuizen kunnen nog steeds geen goede hulp bieden.
De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om
onder te slapen. Daarnaast bieden we medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt al
eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, zieken, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan
vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap. Helpt u mee om de getroffenen op Lombok
hulp te verlenen!
Zondag 13 jan.:
9.30 uur,

Eerste zondag na Epifanie/Doop van de Heer
ds. J. van den Berg, Dienst voor Jong en Oud
m.m.v. de Nicolaï gelegenheids band
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 454
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen

15.30 uur,

Woorddienst in De Paasweide
p.w. mw. J. Doekes

Toelichting bij de collecten: Jeugd
Er wordt gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk. We denken hierbij aan verschillende
activiteiten voor en door de jeugd, zoals T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst.
De jeugd is de toekomst van de kerk. Daarom zijn deze activiteiten belangrijk en verdienen
deze onze steun.
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9.30 uur:

Tweede zondag na Epifanie
ds. G.M. van den Berg-de Haan
Viering van de Maaltijd van de Heer
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 454
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen

15.30 uur,

Woorddienst in Damsterheerd
p.w. mw. J. Doekes

19.00 uur,

Welkomstdienst
ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk
m.m.v.: ‘The Messengers’
collecten:

- I.K.E.
- Kerk

Toelichting bij de collecten: Lukulu ziekenhuis, Zambia (project familie Arntzen)
Medische missie
Lukulu District Hospital is het ziekenhuis in Zambia, Zuidelijk Afrika, waar mijn vrouw en ik 3
jaar hebben gewerkt. Zambia is een ontwikkelingsland.
Van 2003 tot 2006 hebben we getracht met volle overgave, samen met de lokale bevolking en
het ziekenhuispersoneel, het leven voor de mensen in Lukulu iets dragelijker te maken.
Een van de grote problemen toen en nu nog steeds is het elektriciteitsprobleem: elektriciteit is
er vaak niet en elk moment, dat het er niet is, is er ook geen water.
Elektriciteit en water: in een ziekenhuis waar dit niet 24/7 is, kun je absoluut niet de zorg
leveren die je zou willen leveren: onderzoeken zijn niet mogelijk, zonder water kun je je handen
niet eens wassen, koelkasten voor vaccins werken niet en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ons laatste bezoek was in 2016. Hiervan ziet u een paar foto’s.
We brengen hier de meest noodzakelijke goederen waar het ziekenhuis om had gevraagd:
voornamelijk medische instrumenten en bedlakens. Het geld hiervoor hadden we ingezameld,
met dank aan diverse donoren in Nederland.
Ik weet hoe ontzettend moeilijk het werken in Lukulu is, want ik heb er zelf 3 jaar als arts
gewerkt. Daarom begrijp ik de noodzaak van elektriciteit ook zo goed.
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We hebben samen met de Lionsclub in Mongu een plan geschreven voor een project om het
ziekenhuis volledig te voorzien van zonne-energie: zonnepanelen en accu’s. Hiermee kan het
ziekenhuis overdag en ’s nachts volledig onafhankelijk functioneren met zijn eigen elektriciteit.
Groot was dan ook de vreugde toen wij werden uitgekozen dit jaar en een toelage van €
62.500,- zullen gaan krijgen van de North Sea Lions, een samenwerkingsverband van vele
Lionsclubs rond de Noordzee. (Engeland, Denemarken, Duitsland en Nederland). Nog steeds
is er veel geld nodig voor Lukulu District, om zodoende de nood voor de inwoners verder te
lenigen. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
In 2020 gaan we weer naar Lukulu. Dit keer om behalve goederen brengen ook het nieuwe
zonne-energiesysteem officieel te openen!
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9.30 uur,

Derde zondag na Epifanie
mw. ds. J. van der Veen, Hoogezand
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 454
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen

Toelichting bij de collecten: Open Hof
De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van
daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden
'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de
deelnemende kerken. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Zij zijn de kurk waarop de
Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties.
De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit: maatschappelijk kwetsbare mensen
aan de rand van de samenleving, zoals daar zijn:
 dak- en thuislozen,
 druggebruikers,
 mensen met een psychinsche handicap,
 prostituees,
 eenzamen,
 illegalen,
 vluchtelingen.
Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de
samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van de tweedeling
alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker
wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd
bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt
terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je
mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met
anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke
plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.
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Bij de diensten
Op zondag 6 januari gaat ds. G.J. Gardenier voor in de eerste dienst van het nieuwe jaar. Na
de dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd om achter in de ker een kopje koffie of thee te
blijven drinken. We kunnen elkaar dan ‘veul hail en zegen’ wensen en nog even gezellig bij
elkaar zitten. Ook dat is gemeente-zijn.
Zondag 13 januari: Jong en Ouddienst met medewerking van de Nicolaï Gelegenheidsband
OHVZ, ondersteund door onze cantor Vincent Hensen-Oosterdijk. Het thema van deze dienst
aan het begin van het nieuwe jaar is “Een frisse start”. De evangelielezing van deze zondag
gaat over de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Wat zou “een frisse start”
in het nieuwe jaar voor ons kunnen betekenen in het licht van Jezus’ doop (en die van onszelf)?
Op 20 januari vieren we samen de Maaltijd van de Heer.
Voorganger is dan ds. G.M. van den Berg-de Haan.
‘s Avonds is er een Welkomstdienst, waarin ds. Ron Lafeber uit Gorredijk zal voorgaan.
Medewerking zal dan aan de dienst worden verleend door ‘The Messengers’.

‘WEEK VAN GEBED’ APPINGEDAM 20-27 JANUARI 2019
In 2019 is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid ‘het recht voor ogen’.
Dit thema is aangeleverd door christenen uit Indonesië. Tijdens deze week krijgen we elke dag
een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te
houden komen we gezamenlijk in actie. We zoeken het recht en niets dan het recht in gebed en
in onze daden. MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland werken nauw samen bij
het samenstellen van het materiaal voor deze ‘Week van Gebed’.
In Appingedam worden de volgende samenkomsten georganiseerd, waar iedereen welkom is:
Maandag 21 januari, 19.00-19.45 uur
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Dijkstraat 73;
Dinsdag 22 januari, 19.00-19.45 uur
Baptistengemeente, Scharreweersterweg 80;
Woensdag 23 januari, 19.00-19.45 uur
Hervormde Gemeente Tjamsweer;
Donderdag 24 januari, 19.00-19.45 uur
Protestantse Gemeente in de Franse School, Wijkstraat 30;
Vrijdag 25 januari, 19.30 uur (jongerensamenkomst)
Baptistengemeente, Scharreweersterweg 80;
Zondag 27 januari, 19.00 uur
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Dijkstraat 73;
(afsluitende samenkomst met gebed, verkondiging en zang).
Baptistengemeente Appingedam
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Appingedam
Hervormde Gemeente Tjamsweer
Protestantse Gemeente Appingedam
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Rooster Kindernevendienst
6 jan.

Krista Bosma en Maaike

13 jan.

Janneke Weidenaar

20 jan.

Aardina Neumann

27 jan.

Esther Jansema

Rooster oppasdienst
Er is in 2019 alleen Kinderoppas tijdens bijzondere diensten.
Op de overige zondagen zijn er kleurplaten en kleurtjes aanwezig voor de eventueel
aanwezige kinderen, of kan iemand uit de kerk gevraagd worden om kinderoppas te doen.
13 jan.

Lidy Postma

Welkomstdienst
Op zondagavond 20 januari wordt er in de Nicolaïkerk de eerste Welkomstdienst in het nieuwe
jaar gehouden, waarbij wij U / jou graag weer willen uitnodigen.
Voorganger is ds. R.C.E.Lafeber uit Gorredijk.
De dienst heeft als thema: ‘Gezegend ben je !!’
Er zal medewerking worden verleend door de Praise Band ‘The Messengers’ uit Garrelsweer
en dhr. Henk Samplonius is organist.
Aanvang 19.00 uur
Graag tot ziens op zondag 20 januari !!
I.K.E Commissie.
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Lied van de maand januari
Lied 454

.

2.

Zij zullen weer zingen van vreugde,
de angst en de nood zijn voorbij,
geen vijand marcheert door de straten,
de kinderen spelen weer vrij.

3.

De stok die hen sloeg is gebroken,
geen mens wordt vertrapt of verdrukt.
Zij krijgen weer tijd van leven,
er is een begin van geluk!

4.

Want er is een prins geboren,
met prachtige namen gekroond.
En hij is de vorst van de vrede,
de God die bij mensen woont.

5.

Hij brengt het leven op aarde
terecht in zijn koninkrijk.
De mensen die gaan in het duister,
die worden de koning te rijk.
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Opbrengst collecten
25 nov.

Diaconie
Kerk

€ 182,85
€ 135,00

2 dec.

Diaconie
Kerk

€ 336,27
€ 303,90

9 dec.

Diaconie
Kerk

€ 300,97
€ 187,05

16 dec.

Diaconie
Kerk

€ 212,50
€ 171,15

Opbrengst hamburgers op de Startzondag:

€ 35,00

Deeldoosje:

€

Collecte IKE-avond op 29 nov.:

€ 77,70

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK

4,29
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Kerkdiensten
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl)
6 jan.

10.00 uur,

dhr. E. Ufkes

20 jan.

10.00 uur,

mw. T. Sikkema

Verpleeghuis Vliethoven:

27 jan.

11.00 uur,

dhr. H. de Groot

PAASWEIDE

DAMSTERHEERD

2019

2019

Datum

Voorganger

Datum

Voorganger

13 januari

Mw. H. Doekes

20 januari

Mw. H. Doekes

10 febr.

Ds. L. Hellinga

24 februari

Ds. Hellinga

3 maart

Ds. I. Wolters
Avondmaal
Ds. Van der Wal

10 maart

Ds. I. Wolters
Avondmaal

5 mei

Mevr. H.Doekes

26 mei

Ds. Hellinga

14 juli

Ds. Hellinga

18 augustus

Ds. Hellinga

15 september

Ds.G. van den Berg-De Haan
Avondmaal

13 oktober
17 november
1 december

Ds. Hellinga
Ds. Hellinga
Mw. J. Baron of A.Kloosterhof

14 april

2 juni

15 september

?? november

Mw. H. Doekes

Ds. J van den Berg
Avondmaal

??

De diensten van de Prot. Gemeente Appingedam zijn op zondagmiddag van 15.30 uur
tot 16.30 uur; er is koffie en thee na de dienst
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur).
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Uit het Pastoraat
Wijkmiddag voor wijk 5 en 6
Op woensdag 30 januari organiseren wij een gezellige wijkmiddag/nieuwjaarsvisite voor de
wijken 5 en 6 in de Franse school.
Om ong. 16.00 uur verwachten wij u met koffie, thee en iets lekkers.
Eind 2017 is Geert Middelkamp met enkele vrijwilligers naar Malawi geweest. Hij neemt ons
mee op reis hier naartoe.
We sluiten af met een gezamenlijke snertmaaltijd. Zo rond 19.00 / 19.30 keren we huiswaarts.
We hopen op een goede opkomst en kijken uit naar uw aanwezigheid.
Voor opgave en evt. vervoer kunt u de strook invullen onderaan deze brief. Deze strook wordt
door uw contactpersoon weer bij u opgehaald.
Namens de wijkteams
Cathrien van Ramshorst tel. 624771
Anja Venhuizen tel. 624343
Henk en Ineke Emmelkamp tel. 628563
*********************************************************************************************************
Ik kom wel/niet naar de wijkmiddag.
Ik heb wel/geen vervoer nodig.

Wijkmiddag voor de wijken 7 & 8 van de Prot. gem. Appingedam
Beste mensen,
Op zaterdag 2 maart 2019 hopen we u om 16:00 (vier uur) te mogen begroeten voor een
gezellige wijkbijeenkomst in de Franse school, Wijkstraat 30 te Appingedam.
Er komt iemand van de paardenmelkerij ‘De Lage Wierde’ uit Wirdum een lezing houden over
het bedrijf.
We sluiten de middag rond 18:30 uur af na een gezamenlijke maaltijd van erwtensoep en
roggebrood.
Wij verzoeken u vriendelijk om telefonisch of via de mail – u vindt telefoonnummers en
mailadressen hieronder – kenbaar te maken of u van de uitnodiging gebruikt zult maken. Wij
hopen dat natuurlijk van harte. Tevens weten we dan op hoeveel personen we moeten rekenen
in verband met de maaltijd en kunt u aangeven of u van vervoer gebruik wenst te maken..
We hopen op een gezellige middag en zien naar uw aanwezigheid uit.
Wellicht wilt u opgehaald of thuisgebracht worden, ook dat kunt u aangeven.

Namens de wijkteams, Jetty Blok en Annette Gardenier

- 17 -

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.
In december heeft dhr. Bartjan Pennink over zijn Persoonlijk Lied verteld.
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.

Van de Cantorij
U weet het vast nog wel: Tijdens de 40-dagentijd, afgelopen voorjaar, heeft de Cantorij met
hulp van een aantal zangers die speciaal aan dit project meededen, het oratorium ‘Als de
graankorrel sterft’…. uitgevoerd.
Hier zijn heel veel positieve reacties op gekomen.
Zoveel zelfs, dat de Cantorij van plan is in 2019 het Pinksteroratorium ‘Aanwezig’ uit te
voeren. Dit zal gebeuren op Pinksterzondag in de morgendienst.
Ook deze keer will en we vragen:

Wilt u ook meedoen?

U bent van harte welkom op onze repetitie-avond, donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in
de Franse School (boven).
We beginnen direct in januari, na de kerstvakantie, op donderdag 10 januari 2019.
Meer inlichtingen kunt u krijgen bij Vincent Hensen-Oosterdijk, onze cantor-organist,
tel. 06-21406271. E-mail: hensenv@gmail.com of bij Didy de Vries, tel. 623385, e-mail:
dvries@home.nl of bij Gea kolk, tel. 623313, e-mail: jankolkappi@hotmail.com
Ook bij hen kunt u zich opgeven om mee te doen.
Graag tot ziens in januari !!
Namens de Cantorij,
Gea Kolk.
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Vorming en Toerusting
Wat geweest is:
Op dinsdagavond 23 oktober bezochten zo’n 20 mensen de kerk van Tjamsweer voor de
thema-avond over Uittocht en Bevrijding. De avond werd geleid door oud-testamenticus dr.
Michaël van der Meer (PThU, Amsterdam) en organist en cantor Vincent Hensen.
Vincent Hensen leidde de avond in door te vertellen dat het verhaal van de Uittocht uit
Egypte (Exodus), het verhaal van “God bevrijdt”, leidend was en is voor het Joodse volk met
haar bewogen geschiedenis. Ook hoe dat verhaal inspiratie bood aan de mensen die tot aan
de vorige eeuw gebukt gingen onder slavernij. We zongen daarop Lied 168 uit het liedboek, de
negrospiritual: Go down Moses, way down in Egypt’s land; tell old Pharaoh: to let my people
go.
Daarna was het woord aan Michaël van der Meer. Hij vertelde dat het in de kerk, in het
liturgisch jaar, gaat om herhaling. Om het steeds opnieuw vertellen van dezelfde boodschap,
maar in steeds nieuwe bewoordingen. Telkens opnieuw proberen we in de kerk de
Bijbelverhalen, die zich afspeelden in lang vervlogen tijden, en die eeuwen geleden werden
opgeschreven, te verbinden met de situatie in onze eigen tijd. Zo kunnen we bij ‘uittocht’
tegenwoordig ook denken aan de vluchtelingen uit Syrië op reis naar Europa, of de
vluchtelingen op weg van Honduras naar de Verenigde Staten.
De vraag die van der Meer stelde was: “In hoe verre is het verhaal van Exodus gebaseerd
op historische feiten”. Nu is onze kennis over die feiten zeer gering. Als dat zo is, bloeien de
theorieën. Van der Meer vertelde enthousiast over een aantal theorieën, die variëren van een
enorme vulkaan uitbarsting op een eiland in de Middellandse Zee met als gevolg een
mega-tsunami (het pad door de Rietzee, waardoor het volk Israël aan de paarden en ruiters
van farao ontsnapte), tot het lokaliseren van de berg Sinaï niet in de Sinaï-woestijn maar op het
Arabisch schiereiland. Het wonderlijke daarbij is, dat de ene theorie stelt dat de gebeurtenissen
zich 1800 jaar voor het begin van de jaartelling afspeelden, maar dat een andere theorie de
gebeurtenissen rustig 500 jaar later plaatst.
Tussen alle fascinerende informatie door was er muziek. We zongen en spraken in
wisselspraak met elkaar delen van de Psalmen 77, 78 en 80, en dronken koffie en thee met
elkaar. Ook luisterden we naar het aangrijpende begin van het uittochts-oratorium van Carl
Philipp Emanuel Bach (een van de zonen van de grote Johann Sebastian) “Die Israeliten in der
Wüste”.
Aan het eind van zijn voordracht vroeg Van der Meer de aanwezigen welke theorie, welk
scenario zij het meest waarschijnlijk achtten. De antwoorden waren divers – het bleek moeilijk
kiezen. Van der Meer legde uit dat we ook niet hoeven te kiezen. Het is heel goed mogelijk dat
diverse gebeurtenissen uit de geschiedenis het Exodus verhaal hebben beïnvloed. Verhalen
zijn net als mensen, ze ontwikkelen zich en passen zich aan aan de omstandigheden. De
verhalen verdichten tot een nieuw verhaal, toen en nu. Daarbij blijft de boodschap helder: God
blijft trouw aan zijn mensen en bevrijdt ze!
Daarover zongen we tot slot: “Als God ons thuisbreng” (Psalm 126a) en “Er is een land van
louter licht”. Daarmee kwamen we aan het eind van een prachtige avond. De mensen die
thuisbleven hadden ongelijk: zij hebben echt iets gemist. Maar zoals altijd in de kerk:
herkansing is mogelijk! Waarschijnlijk organiseert Vorming & Toerusting ook volgend jaar weer
zo’n inspirerende avond.
Een deelnemer

- 19 Wat gaat komen:
Filmavond 20 januari verzet
De avond rond de film ‘Les cowboys’ die voor 20 januari stond gepland, wordt verzet naar
zondagavond 3 februari om 19.00 uur in de Franse School. De reden hiervoor is dat op 20
januari om 19.00 uur ds. Ron Lafeber hoopt voor te gaan in een IKE-dienst alhier en wij
verwachten dat velen graag weer eens onder zijn gehoor willen zitten. We wensen u een
gezegende dienst en hopen u dan op 3 februari te mogen ontmoeten.
Commissie Vorming en Toerusting
Op zondagavond 3 februari 2019 om 19.00 willen we samen kijken naar de Franse film “Les
Cowboys” in de Franse School aan de Wijkstraat.
Deze datum wijkt af van blz. 9 van het groene V en T boekje ,omdat er op zondag 20-1-2019 er
’s avonds een kerkdienst is.
De film gaat over een vader die samen met zijn zoon op zoek gaat naar zijn dochter die met
haar vriend naar Afghanistan is gegaan. Door de liefde en de wanhoop, het onbegrip, een
gevoel van machteloosheid komen ze tot daden die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Hoe kijken we hier tegenaan? Welke keuzes maak je als jongere in de liefde en als
bezorgde ouders / familie ?
De leiding deze avond is in handen van ds J. van den Berg.
U kunt zich tot 27 januari 2019 opgeven bij Erik Ritzema, telefoon 622092 of
hbritzema@hetnet.nl

Uit onze gemeente
Groeten uit de pastorie
Terwijl ik dit schrijf, staat Kerst nog voor de deur. Dit jaar niet alleen een drukke, maar ook een
verwarrende tijd: binnen één week de bruiloft van een van Gerlinde’s zussen, de uitvaartdienst
van onze koster Harrie Wessels, Kinderkerst, Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst.
Blijdschap en verdriet, ontspanning en inspanning, alles wisselt elkaar in een razend tempo af.
We hopen dat de dagen rond Oud en Nieuw wat rust kunnen brengen, want daarna gaat het al
weer snel vol gas verder; onder andere met voorbereidingen voor de Jong en Ouddienst op 13
januari en de IKE-schooldienst (School en Kerk-dienst) op 10 februari met de kinderen van De
Triangel. Op 6 januari mag ik samen met mijn collega ds. Ben Heijting in de Leerdamse
Bethelkerk een feestelijke dienst leiden naar aanleiding van de voltooide herinrichting en
renovatie van de Kerkzaal, 50 jaar Bethelkerk én de in oktober jl. eindelijk afgeronde kerkfusie
tot Protestantse Gemeente.
En tussendoor in de tweede week van januari krijgen we de ultieme inburgeringstest: een
inspectie van de pastorie door het Centrum Veilig Wonen. Zoals zo zoveel streekgenoten
hebben ook wij te horen gekregen dat nog niet duidelijk is of, en zo ja, wanneer er iets gedaan
zal worden met het rapport dat uit de inspectie zal rollen. We wachten het maar rustig af.
In de vier maanden dat we nu de Damster pastorie bewonen, is er al heel wat de revue
gepasseerd en gebeurd. De pastorie is ondertussen wel “ons plekje” geworden. Het is ook
hartverwarmend om te zien hoeveel kerst- en nieuwjaarskaarten vanuit de gemeente in onze
brievenbus zijn beland. Heel hartelijk dank voor al die goede wensen!
Vanuit de pastorie wensen we ieder in de gemeente van harte “Veel heil en zegen!” toe voor
2019 en we hopen dat we opnieuw samen veel goede momenten mogen beleven.
Namens alle pastoriebewoners,
ds. Johan van den Berg.

- 20 Ouderenpastoraat
Allereerst wil ik u/jullie allen van harte een goed nieuw jaar toewensen! Ik besef dat de
omstandigheden van degenen die dit lezen heel verschillend kunnen zijn. Maar ik hoop
natuurlijk voor u, of jou, als je met moeilijkheden, zorgen, ziekte, te maken hebt, dat er ook van
tijd tot tijd lichtpuntjes zijn, een meevaller, een fijne ontmoeting…

Verjaardagsfonds
De opbrengst van het Verjaardagsfonds over de maand november bedraag € 206,75.
Allen hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Namens het Verjaardagsfonds
Didy de Vries-Kuiper.

Hartelijk dank
Wij willen de zendingswerkgroep bedanken voor de €100.- die we gekregen hebben voor de
Bijbelclub van De Zijlen.
Wij hebben er twee mooie en duidelijke bijbels en 3 C-D's voor het gekocht, waarop liedjes
staan die we graag zingen.
Anneke en Martha,
Mieke en Jannie.

Hartelijk dank
Kerstboom
De kerstboom die we de afgelopen weken in de Nicolaïkerk konden zien, komt uit onze
kerkelijke gemeente en wel uit de tuin bij Hilbrand en Janny Kremer.
Hij heeft daar heel wat jaren in de tuin gestaan en zijn laatste dagen mag hij dus in de kerk
slijten en mogen we er allemaal van genieten.
Het was een hele klus om hem te verhuizen van de Harm Kuperstraat naar de kerk, maar met
vereende krachten is het gelukt.
Hartelijk dank Hilbrand en Janny, voor deze mooie boom.
Voor het volgend jaar:
Als u nou nog een mooie kerstboom in de tuin hebt staan, of u weet er één staan bij familie of
kennissen: volgend jaar hebben we weer één nodig.
Dan kan die boom ook tijdens de kerstdagen in de kerk staan te pronken.
Laat het maar weten,we maken er graag gebruik van.
Geert Middelkamp

- 21 -

Schoenendoosactie
Schoenendoosactie Edukans
Graag willen we iedereen bedanken die meegedaan heeft met de schoenendoosactie van
Edukans. Samen met de cbs de Triangel en cbs de Citer hebben we 88 dozen mogen
wegbrengen.
BEDANKT !!
Eric en Aardina Neumann,
Scharreweersterweg 32.

Jong en Ouddienst
Jong & Ouddienst 13 januari 2019 met NGB OHVZ !
Het nieuwe jaar staat voor de deur en als we de drempel over zijn is er al binnen twee weken
de volgende Jong & Ouddienst. Het thema van de dienst zal zijn: “Een frisse start”.
We hopen opnieuw te mogen profiteren en genieten van de muzikale ondersteuning van onze
Nicolaï Gelegenheidsband Op Hoop Van Zegen. Als er nog muzikanten in de gemeente zijn
die graag mee zouden spelen en nog niet zijn benaderd: neem contact op met ds. Johan van
den Berg (dsjvandenberg@solcon.nl / tel. 788702).
Na de dienst is er natuurlijk voor iedereen limonade, thee en koffie met iets lekkers.
Een fijne jaarwisseling en tot 13 januari!
De Jeugddienstcommissie
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Activiteiten Protestantse Gemeente
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Passage
De eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar is op
woensdag 16 januari a.s.
in het ASWA-gebouw aan de
Burg. Klauckelaan te Appingedam.
Aanvang: 19.45 uur
Spreker is mw. Janneke Vos (bekend van TV Noord en ‘Damster’ ).
Zij komt vertellen over haar leven in Roemenië en over haar boeken.
Leden en gasten zijn van harte welkom.
Het bestuur.

Middengroep
De Nieuwjaarsvisite van de Middengroep is op 15 januari a.s. in de Franse School
Aanvang: 18.00 uur.
U bent allen van harte welkom.
Het bestuur
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Tenslotte….
Op een dag werd een oude professor gevraagd een lezing te geven over efficiënt tijdsbeheer.
Hij nam het woord en zei: “Laten we beginnen met een experiment”.
Onder de tafel haalde hij een grote aardenwerken pot en zette die voorzichtig neer.
Daarna nam hij een twaalftal grote stenen die hij zorgvuldig in de pot legde.
Toen deze gevuld was, richtte hij zijn blik langzaam naar het publiek en vroeg: “Is deze pot
vol?” Allen antwoordden ze: “Ja”.
De professor bukte zich opnieuw en nam een pot met kiezelsteentjes.
Minutieus goot hij de steentjes over de grote stenen.
De kiezeltjes vielen tussen de stenen tot op de bodem van de pot.
Weer vroeg de hoogleraar: “Is deze pot vol”?
Zijn toehoorders begrepen zijn opzet en één van hen antwoordde: “Waarschijnlijk niet….”
Daarop haalde de professor onder de tafel een zakje zand, dat hij aandachtig in de grote pot
goot. Het zand vulde de plaats tussen de grote stenen en de kiezelsteentjes.
De docent vroeg nog maar eens: “Is de pot vol?”
Ditmaal schudde het publiek eensgezind het hoofd.
“Goed”, zei de professor, en alsof iedereen het verwachtte, nam hij een kannetje met water en
vulde de pot tot de rand.
Vervolgens richtte hij zich weer tot de aanwezigen en vroeg hen: “Welke grote waarheid toont
deze proef ons aan?”
De moedigste onder hen gaf als antwoord: “Het toont aan dat onze agenda nooit zo gevuld is
als we wel denken en dat er, als we het echt willen, nog altijd wel wat tijd is voor meer
afspraken en meer activiteiten”.
De hoogleraar reageerde: “Nee, daarover gaat het niet. De grote waarheid die in dit experiment
schuilt, is de volgende: als je niet eerst de grote stenen in de pot doet, krijg je ze er achteraf
nooit meer in. Welke zijn de stenen van ons leven: onze familie, onze vrienden, onze
gezondheid, onze dromen, ons geloof en onze hoop en liefde? Als we meer belang hechten
aan de futiliteiten zoals de kiezelsteentjes en het zand, zullen zij alle plaats in beslag nemen en
blijft er geen tijd over voor de belangrijke dingen in ons leven. Daarom mag je niet vergeten
jezelf de vraag te stellen: welke dé stenen van je leven zijn, om die vervolgens als eerste in de
pot te leggen”.
Zou de vraag om ambtsdrager te worden ook een grote steen kunnen zijn?
Doordenker.

(Naam van de schrijver bij de redactie bekend)
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Van de Diaconie
In januari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Willy Kooi
e-mail: wg.kooi@ziggo.nl

tel: 622297

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
mw. Riek Vegter
e-mail: vegter.th@gmail.com
mw. Anneke Weidenaar e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl
mw. Anja Breedijk
e-mail: wa@wabreedijk.nl
mw. Annemarie Postma e-mail: annemariepostma@ziggo.nl

tel: 622297
tel: 627353
tel: 624784
tel: 623474
tel: 624910

Koffie-thee drinken:
In onze gemeente is het een goede gewoonte om op de eerste zondag van de maand na de
dienst samen een kopje koffie of thee te drinken. Het is mooi om elkaar te ontmoeten en even
bij te praten; ook dat is samen gemeente zijn.
Op de eerstvolgende kerkenraadsvergadering zal een voorstel vanuit het moderamen
besproken worden om elke zondag na de kerkdienst de mogelijkheid te bieden om koffie/thee
te blijven drinken.
Op die manier spreek en zie je elkaar wat vaker en het is gewoon gezellig ! Maar…….. het
moet natuurlijk wel geregeld worden en daarvoor doen we een beroep op u.
We zijn op zoek naar mensen die koffie en thee zetten, melk en suiker klaar zetten, na de
dienst de koffie en thee inschenken èn natuurlijk de boel ook weer opruimen. Ook hier geldt:
vele handen maken licht werk !
Als de kerkenraad akkoord gaat willen we hiermee gaan beginnen vanaf de eerste zondag in
maart.
Wilt u meehelpen, dan kunt u zich nu vast opgeven bij Janneke Pennink of bij ondergetekende.
Dat kan ook via de mail: janneke@pennink.nl of henk.samplonius@outlook.com
We rekenen op uw hulp.
Namens de diaconie,
Henk Samplonius
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Amnesty International

Protestantse Gemeente Appingedam

The Parliament of Kyrgyzstan
Jogorku Kenesh
Speaker of Parliament
Chui Prospekti, 205
Bishkek, 720000
Kirgizië

Kopie:
Ambassade van de Republiek (Brussel) Kirgizstan
Z.E. de heer Asein Kuseinovich Isaev
Rue de l'Abbaye 47
1050 Brussel, België

Appingedam, 6 januari 2019
Geachte voorzitter,
Wij schrijven u namens Gulzar Duishenova en andere mensen die opkomen voor de rechten
van mensen met beperkingen. Wij dringen er bij u op aan, dat u luistert naar hun zorgen. En dat
u er voor zorgt dat het Verdrag over de Rechten van Mensen met een Beperking zo spoedig
mogelijk door uw land wordt ondertekend.
Mensen met een beperking ondervinden in Kirgizië sterke discriminatie. Dit geldt voor vrouwen
nog meer dan voor mannen. Daarom moet wetgeving ter bestrijding van deze discriminatie
hoge prioriteit hebben. Immers, bij wet zou geregeld moeten zijn dat iedereen gelijkwaardige
toegang heeft tot o.a. gezondheid, gebouwen, banen en openbaar vervoer.
Wij danken u voor uw aandacht en tijd. Vol hoop wachten we op uw antwoord.
Hoogachtend,
Protestantse Gemeente Appingedam

Vrouw met lichamelijke beperking strijdt voor gelijkwaardigheid
Gulzar Duishenova uit Kirgizië zet zich ervoor in dat vrouwen met een beperking
gelijkwaardige toegang krijgen tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen die ze nodig
hebben.
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In 2002 werd Gulzar aangereden door een dronken automobilist. Sindsdien kan ze niet meer
lopen. Al snel ervoer ze dat je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én
beperkingen hebt. Het leidt tot discriminatie en praktische hindernissen. Dus besloot Gulzar
tegen de ongelijke behandeling van mensen, en in het bijzonder vrouwen, met een beperking
te strijden.
Gulzar komt sinds haar ongeluk de deur amper uit. Kirgizië is namelijk niet rolstoelvriendelijk.
Ze voert vooral actie vanuit huis, via sociale media.

Van de Kerkrentmeesters
Onderscheiding koster Harrie Wessels:
Begin november hebben we als kerkrentmeesters besproken dat koster Harrie Wessels op
1 maart volgend jaar 25 jaar in deze functie werkzaam is. We besloten hem voor te dragen voor
toekenning van de onderscheiding in zilver met oorkonde van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer. Toen kwam het slechte nieuws over zijn ziekte. In een
spoedprocedure hebben we de onderscheiding aangevraagd en afgelopen vrijdag is hem deze
met oorkonde uitgereikt. Uiteraard was er ook een bloemetje.
Helaas bereikte ons kort daarop het bericht van zijn overlijden. We denken in dankbaarheid
aan zijn grote inzet voor onze gemeente en in het bijzonder zijn Nicolaïkerk.
De Nicolaïkerk was toch ook wel ‘zijn’ kerk.
Start Actie Kerkbalans: Geef voor je Kerk!
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan . Het thema is dit jaar: “Geef voor je Kerk”.
Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken
aan hun leden om een financiële bijdrage. Ook bij u wordt in de 3 e week van januari de brief
voor Kerkbalans aangeboden. Doet u (weer) mee? Behalve door te doneren, kunt u de actie
ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Zo laat u weten
dat u het werk van uw gemeente van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer
dan waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe
daarom mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In week 5
komt uw contactpersoon het formulier bij u ophalen. Via deze weg willen we u alvast hartelijk
bedanken voor uw bijdrage.

- 28 Vrijwilligers bedankt!
We willen bij dezen de vele vrijwilligers bedanken die op allerlei manieren ervoor hebben
gezorgd dat we ook dit jaar weer gemeente konden zijn. Zonder hun hulp en ondersteuning
kan onze gemeente niet functioneren. Of het nu gaat om de schoonmaakgroep, de catering, de
openstelling, de bloemschikgroep, de contactpersonen, onderhoud van de gebouwen, leden
van de kerkenraad, enzovoort, enzovoort: iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan
het ondersteunen van onze gemeente: hartelijk dank voor uw inzet. We hopen ook voor
2019 weer op u te mogen rekenen.
Jozefkapel.
Zoals u waarschijnlijk al had gemerkt of gehoord is er behoorlijke schade aan de Jozefkapel.
Hoewel er geen acuut gevaar is hebben we de kapel toch uit voorzorg gesloten voor het
publiek. Een ingenieursbureau monitort de schade. We hopen dat de arbiter voor
bevingsschade zo spoedig mogelijk met een uitspraak komt zodat we weten waar we aan toe
zijn. Waarschijnlijk moet er ook funderingsonderzoek worden gedaan om de oorzaak van de
schade te kunnen vaststellen.

Actie Kerkbalans
Geloof is gratis, de kerk niet. Dit had een slogan voor de komende Actie Kerkbalans kunnen
zijn. Geloof is onbetaalbaar, niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook
geldt. Dat onze geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan
geld gaan vaak niet goed samen lezen we in de Bijbel al.
Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van de
predikanten en kerkelijk werkers, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit,
koffie, papier, activiteiten van de gemeente, enzovoort. Om deze kosten te kunnen betalen
bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Met de Actie Kerkbalans wordt jaarlijks aan de leden van onze gemeente gevraagd om een
financiële bijdrage te geven voor hun eigen kerk. In januari ontvangt ieder gemeentelid een
verzoek om aan te geven wat zijn of haar toezegging voor 2019 is, wat hij of zij overheeft voor
de eigen gemeente. Dat kan in de vorm van een eenmalige of periodieke gift. Als we begin
februari van onze gemeenteleden hebben gehoord wat zij toezeggen, kunnen we daar het
beleid van de gemeente op afstemmen.
De gemeente is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van de Actie kerkbalans. Dit geld
wordt besteed aan allerlei plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten,
seniorenbijeenkomsten, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, vorming
en toerusting, catechese en onderhoud van onze Nicolaïkerk, de Franse School en de
pastorie.
Kortom, iedere euro is van belang. Daarom vragen we iedereen een bijdrage te leveren, hoe
groot of klein ook. De kerkenraad heeft een aantal jaren geleden daarbij als richtlijn een
minimum bedrag van €120,- per pastorale eenheid genoemd.
U weet dat de begroting van dit jaar een fors tekort van €30.000,- te zien heeft gegeven. Er zijn
grote uitgaven geweest voor het onderhoud van de kerk en pastorie. Willen we het
gemeente-zijn op de zelfde manier blijven vormgeven en ondersteunen, dan moeten we onze
inkomsten zien te verhogen. We vragen u allen daarom dan ook om ruimhartig te geven.
Het college van kerkrentmeesters.
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I.K.E. ontmoetingsavond
I.K.E.

Uitnodiging

I.K.E.

Zoals u ziet is hier weer de uitnodiging van de I.K.E. commissie voor de eerste
bijeenkomst in 2019.
Fijn om elkaar dan weer te ontmoeten.
We nodigen alle belangstellenden van harte uit op:
Donderdag 31 januari 2019 in de Franse School;
Aanvang: 19.30 uur.
M.m.v.:

Ds. G.M. van den Berg-de Haan – bijbellezing en meditatie;
Chr. Mannenkoor Appingedam, o.l.v. Nico Dijkman
begeleiding: Jan Beukema.
Organist: Jaap Weima;
Bingo: Greetje Krol en Simon Moesker.

Als u vervoer nodig hebt, kunt u even bellen met dhr. Henk Perdok, tel. 623256.
Mede door uw aanwezigheid wordt het vast weer een mooie avond!

Graag tot ziens en de groetjes van
Annie Blaak-Hidding
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Van de Jeugd

Jeugdagenda januari 2019
Club groep 5 t/m 8
Meisjes groep 5: Fabiola en José: dinsdag 22 januari
Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 29 januari
Jongens/meisjes groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 17 januari
Meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 8 januari
Meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 15 januari
Jongens groep 7/8: Kirsten en Danielle dinsdag 22 januari

T-café:
Vrijdag 11 januari 19.00-20.30 uur: klas 2
Vrijdag 18 januari 19.00-20.30 uur: groep 7
Vrijdag 25 januari 19.00-20.30 uur: groep 8
Vrijdag 1 februari 19.00-20.30 uur: brugklas

Factor 12+
Datum nog niet bekend. Iedereen wordt persoonlijk
uitgenodigd.

Factor Lidy en Irene
Gezamenlijk naar U4C, zondag 20 januari

12 +
Zondag 27 januari, tijdens de kerkdienst

U4C
Zondag 20 januari, 19.30 uur Centrum Kabzeël
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voert op:

“n Kuuroord vol mit stress”
Klucht in 3 bedrijven, geschreven door:

Nico Torrenga

Joris is eigenaar van een kuuroord en heeft het daar behoorlijk druk mee. Er gebeurt van
alles tegelijk: nieuwe hotelgasten willen inschrijven, er komt een TV-ploeg opnames
maken, personeel wordt ziek, in de regio licht een criminele bende hotels op. Het wordt
Joris allemaal teveel….
------------------------------------------------------------------------------------------

op:

- ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 (nog een beperkt aantal kaarten)
- ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
- VRIJDAG 1 MAART 2019 (nog een beperkt aantal kaarten)

in: de grote zaal van het ASWA-gebouw, Burg.Klauckelaan 16
kaarten (€ 7,00) reserveren bij: Geert Middelkamp, tel.: 0596-629592
Anneke van Bostelen tel.: 0596-622754

