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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 1 oktober gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom
tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?
U weet het…… Vele handen maken licht werk.



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



Op de eerste zondag van november (4 november) houden we zoals ieder jaar weer de
Gedachtenisdienst.
We herdenken dan de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan.
De dienst begint om 9.30 uur en zal worden geleid door ds. J. van den Berg; ds. G.M. van
den Berg-de Haan en mw. J. Doekes.
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Meditatie
An Irish blessing
May the road rise to meet you;
may the wind always be at your back;
may the sun shine warm upon your face
and rains fall upon your fields.
Refr.:
And until we meet again, until we meet again,
)
May God, may God hold you in the palm of His hand. )

bis

(Vertaling):
Moge de weg je tegemoet komen,
moge de wind altijd in je rug zijn;
moge de zon warm op je gezicht schijnen
de regen zacht op je velden vallen.
Refr.:
En tot we elkaar weer zien:
moge God je in de palm van Zijn hand houden.

May the sun make your days bright,
may the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,
your house stand firm against the storm.
Refr.:
And until we meet again, until we meet again,
)
May God, may God hold you in the palm of His hand. )

bis

(Vertaling):
Moge de zon je dagen verwarmen;
mogen de sterren je nachten verlichten.
Mogen de bloemen bloeien langs je pad;
moge je huis alle stormen doorstaan.
Refr.:
En tot we elkaar weer zien:
moge God je in de palm van Zijn hand houden.

Een zegen, die regelmatig gezongen wordt aan het einde van een dienst (ook door de cantorij).
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Agenda voor de maand september
1 okt.

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School
20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School

8 okt.

19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Jannie en Mieke
19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School

9 okt.

19.30 uur, Moderamen kerkenraad, Franse School
20.00 uur, Verg. Kindernevendienst, Franse School

17 okt.

19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw
Spreker: mw. G. Kloek-Mol uit Ter Apel over:
‘Geloven met je handen’ (chr. schilderkunst)

22 okt.

10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School
19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Martha en Anneke

23 okt.

14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School
Spreker: dhr. Eppo Vroom
20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School

29 okt.
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Rondom de diensten
Zondag 7 okt:
9.30 uur,

Derde zondag van de herfst
ds. G.M. van den Berg-de Haan
We vieren vandaag het feest van de Heilige Doop
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 720
collecten:

- Diaconie
- Kerk

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

Toelichting bij de collecten: Syrië, interactief project
De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar
oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee derde van hun leden is gevlucht. Tijdens
de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden,
hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig.
Veel huizen en kerken liggen in puin, er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk en een
tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van
hoop. Via de kerken krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en onderwijs. Syrische
christenen willen voorkomen dat er nóg meer leden vertrekken en hopen dat vertrokken
christenen terugkeren.
Om hoop te houden hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze
hulp nodig. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de
kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is

Zondag 14 okt.:
9.30 uur,

Vierde zondag van de herfst
ds. J. van den Berg
Dienst voor Jong en Oud
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 720
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen

Toelichting bij de collecten: Werelddiaconaat (Nepal) - Wereldvoedseldag
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het middenwesten van Nepal is arm. Landbouw is
moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Door het voedseltekort
is 35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In de regio ligt een groot meer,
geschikt voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de
boeren meer inkomsten.

-6Samen met lokale partner UMN helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten
door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen en over de
verkoop van de vis.
Behalve voor het kweken van vis is het meer ook heel geschikt voor ecotoerisme. Met een
waterfiets kunnen toeristen een mooie tocht over het meer maken. Door gebruik van de
waterfiets komt er meer zuurstof in het water wat bevorderlijk is voor de visstand. UMN traint de
bevolking rond het meer in het duurzaam kweken van vis en ondersteunt hen bij het
verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ook trainen
ze mensen om hun eigen geiten- of groentebedrijf op te zetten. Dankzij de ondersteuning van
UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het inkomen van de bevolking
en kunnen 1.600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met uw bijdrage aan
deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk van
United Mission in Nepal.

Zondag 21 okt:
9.30 uur:

Vijfde zondag van de zomer
dhr. H.C. Perdok
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 720
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen

15.30 uur,

Woorddienst in De Paasweide
past. werker mw. Hanneke Doekes

Toelichting bij de collecten: Collecte NBG
HET NBG BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels,
revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe
Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en
vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de
handen ineen met Bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.
Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertalingen en van debijbel.nl tot het
Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat
mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
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9.30 uur,

Zesde zondag van de herfst
ds. K. Dijkstra, Ezinge
Lied van de maand (voor de dienst): Lied 720
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur: groen
19.00 uur,

‘Joh. de Heer’ dienst
Gez. Predikanten
m.m.v. Chr. Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman
Collecten:

- I.K.E.
- Kerk

Toelichting bij de collecten:
Jeugd
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café,
diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdiend daarom
een ruimhartige ondersteuning.

Bij de diensten
Op 7 oktober mogen we het feest van de Heilige Doop vieren. Door ds. Gerlinde van den Berg
zal Maudi Stoppels, Harmoniestraat 2, gedoopt worden.
Op 14 oktober is er weer een dienst voor Jong en Oud, waarin ds. Johan van den Berg
voorgaat.
Op 28 oktober, om 19.00 uur is er weer een Johannes de Heer dienst. De gezamenlijke
predikanten uit Appingedam zullen hierin voorgaan en medewerking zal worden verleend door
het Chr. Mannenkoor Appingedam, o.l.v. Nico Dijkman. Organist in deze dienst is Jan
Beukema.
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Rooster Kindernevendienst
7 okt.

Jolanda Korblet en Maaike

14 okt.

Anita de Boer

21 okt.

Janneke Weidenaar

28 okt

Aardina Neumann

Rooster oppasdienst

7 okt.

Lidy Postma

14 okt.

Esther de Boer

21 okt.

Regina Lafeber

28 okt.

Kirsten Bosma en Laura Postma

Johannes de Heer dienst
Op zondagavond 28 oktober is er uitgaande van de I.K.E. weer een Johannes de Heer
dienst in de Nicolaïkerk
Er is medewerking net als de andere keren van het Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v.
Nico Dijkman en begeleid door Jan Beukema.
Deze dienst word gedragen door de samenwerkende kerken van Appingedam.
De gezamenlijke predikanten zullen dan ook voorgaan in deze dienst.
Er zullen weer vele mooie Joh.de Heer liederen worden gezongen.
Organist is Jan Beukema.
Iedereen is van harte welkom.
De IKE werkgroep

We beginnen om 19.00 uur.
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Lied van de maand september
Lied 720

2.

Alleen te leven om te weten,
terwijl je nooit het antwoord vindt.
Gods daden zijn niet na te meten:
ook dit is najagen van wind.

3.

Alleen te leven om te tellen
wat je vandaag of morgen wint,
maar niets kan je tevredenstellen,
het is als najagen van wind.

4.

Alleen te leven om te dragen
en nooit weer worden als een kind,
altijd jezelf maar overvragen,
ook dit is najagen van wind.

5.

Geniet het leven als een gave.
Geen mens weet wat hij morgen vindt,
dus werp je brood uit op het water
en let niet altijd op de wind.
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Opbrengst collecten
19 aug.

Diaconie
Kerk
I.K.E. (Marsum)

€ 105,42
€ 179,70
€ 70,20

26 aug.

Diaconie
Kerk

€ 182,15
€ 176,45

2 sept.

Diaconie
Kerk

€ 183,65
€ 158,35

9 sept.

Diaconie
Kerk

€ 490,81
€ 335,40

16 sept.

Diaconie
Kerk
Damsterheerd

€ 226,50
€ 214,62
€ 40,70

Collecte Zingen naar de zondag op 8 sept.

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK

€ 123,61
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Kerkdiensten
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl)
14 okt.

10.00 uur,

ds. van Essen

28 okt.

10.00 uur,

p.w. mw. S. van der Laan

Verpleeghuis Vliethoven:
7 okt.

11.00 uur,

mw. H. Kuiper

14 okt.

11.00 uur,

ds. J. Schimmel

21 okt.

11.00 uur,

dhr. H. de Groot

28 okt.

11.00 uur,

mw. H. Kuiper

DAMSTERHEERD
2018
Datum
Voorganger
28 oktober
Dienst
Baptistengemeente
11 november
Mw. J. Doekes
9 december
Dienst
Baptistengemeente

Datum
21 oktober

PAASWEIDE
2018
Voorganger
Mw. J. Doekes

De diensten zijn op zondagmiddag van 15.30 uur t/m 16.30 uur; er is
koffie en thee na de dienst
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur).
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Uit de Kerkenraad
PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM

Gemeente,
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, dat
de heer J. Scholtanus, Klaprooslaan 6, bereid is gevonden om te worden bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester.
De bevestiging zal, indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op
zondag 14 oktober door ds. Johan van den Berg.

Uit het Pastoraat
Werkverdeling
Met twee predikanten en twee pastoraal werkers is het zaak de taken duidelijk te verdelen,
zodat we elkaar niet voor de voeten lopen en we ook geen dingen dubbel doen. Voor het
pastoraat hebben we de volgende verdeling van wijken gemaakt:
De wijken 10 en 11 blijven onder de hoede van respectievelijk Jenny Baron en Hanneke
Doekes. Daarnaast bezoekt Hanneke Doekes een aantal 75-plussers in andere wijken.
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan zal de wijken 6, 7 en 8 onder haar hoede nemen en
ds. Johan van den Berg de wijken 1 t/m 5 en 9 (met uitzondering van de gemeenteleden die
nu al door Hanneke Doekes worden bezocht).
Roept dit vragen op?
Bel of mail gerust!
Alle contactgegevens staan achterin dit kerkblad.
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Een groet aan u allen…
Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Appingedam,
Bijna aan het eind gekomen van mijn werkperiode in de PGA (nog één dag rest mij) heb ik een
sterke behoefte u allen te bedanken voor de manier waarop u mij – wildvreemde voor de
meesten onder u – hebt ontvangen in uw midden.
Ik weet nu al dat ik u zeer zal missen. Mooie en verdrietige, ingrijpende en rijke ervaringen
waren mijn deel. In veel gesprekken hebt u zich voor mij willen openen.
Ik voel mij een rijk mens.
Ik zal met pijn mensen moeten achterlaten die lijden onder een ernstige en bedreigende ziekte
of een zwaar verlies. Ik bid u van harte Gods liefdevolle nabijheid toe. Dat die nabijheid ook
gestalte mag krijgen in de nabijheid die u elkaar geeft.
Ik heb met velen van u gebeden en naar de bijbel geluisterd. Een verrassing was voor mij dat
er onder u veel mensen zijn die van gedichten houden. Dat leverde vaak mooie en
verrassende gesprekken op. Ik had altijd een map met gedichten bij me. Onder u waren veel
dankbare afnemers.
Gelukkig komt er nog een aantal gelegenheden waarop wij elkaar zullen kunnen ontmoeten.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het u wel zal gaan onder mijn opvolgers Johan en Gerlinde van
den Berg. Het ga jullie goed in Appingedam.
Ook ben ik dankbaar voor de prettige samenwerking met de kerkenraad en het vertrouwen dat
ik ook van u mocht ontvangen.
En last but not least voor alle praktische steun die ik heb gekregen van Gea Kolk.
God zegene u allen!
Pastor Eppo Vroom.

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.
Door omstandigheden (afwezigheid) van de mensen die zich hadden opgegeven, is er in de
maand oktober geen Persoonlijk Lied. U houdt dit wel te goed, dus we gaan in november een
nieuwe poging wagen.
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.
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Vorming en Toerusting
(voor details zie het groene boekje)
Weekend in abdij Koningsoord te Arnhem op 8-10 maart 2019, opgave voor 1 oktober bij
Mijna Hadders via m.hadders-algra@umcg.nl of tel: 624820.
Gesprekskring “Liberaal Christendom” – wees welkom om mee te praten over het geloof;
start op 16 oktober, onderwerp de Heilige Geest; opgave voor 1 oktober bij Mijna Hadders via
m.hadders-algra@umcg.nl of tel: 624820.

Van de Werkgroep Armenië
In het voorjaar hebben we u op de hoogte gebracht van de acties die we dit jaar zouden
houden voor het bijenproject in Armenië.
Zoals u weet is de paaseitjesactie heel goed geslaagd.
We hopen dat de oliebollen/kniepertjes actie ook weer een succes mag worden.
En zoals u inmiddels van ons gewend bent vragen we u ons daar bij te helpen.
Net als andere jaren zijn we op zoek naar oliebollenbakkers en natuurlijk ook kopers van de
oliebollen.
De kniepertjes worden door een enthousiaste groep oudere jeugd gebakken. Super!
Wilt u er alvast over nadenken of u op de een of andere wijze mee wilt doen? We komen hier
later op terug via de zondagsbrief en het kerkblad.
Hartelijke groeten,
Anja Kampinga,
namens de werkgroep Armienë.
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Uit onze gemeente
Groeten uit de pastorie
Inmiddels wonen we een aantal weken aan de Farmsumerweg. Allereerst: dank aan iedereen
die zijn/haar beste beentje voor heeft gezet om alles in en rond de pastorie op te knappen.
Want het is prachtig geworden! We hebben heerlijk de ruimte in huis, en al het groen van de
tuin is een lust voor het oog. Er is een uitnodiging gestuurd aan alle vrijwilligers om tijdens een
gezellige avond het resultaat te komen bekijken. Al zullen dan nog niet alle dozen uitgepakt
zijn. We hebben namelijk óf te weinig kasten, óf teveel spullen… Inmiddels hebben we wel de
eerste appelmoes van eigen oogst al op.
We kijken terug op een mooie intrededienst. We hebben het ervaren als een warm welkom.
Ook een woord van dank aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft.
En nu aan de slag. Zoals dat gaat met alles wat nieuw is: het is wennen. Dat is het voor ons, en
dat zal het voor jullie ongetwijfeld ook zijn. Waar we allemaal mee geholpen zijn, is dat we
elkaar vertellen hoe we het gewend zijn, wat de gewoonten zijn, wie wat doet. Niet omdat alles
per se op dezelfde voet door moet gaan, maar om samen met elkaar de weg te kunnen vinden
die ons het beste past. de weg waarop wij, als predikanten en gemeente, voor elkaar en voor
onze omgeving tot een zegen kunnen zijn.
Wij gaan met vertrouwen deze weg, met de hulp en zegen van God.
Hartelijke groet,
dss. Gerlinde & Johan van den Berg-de Haan

Verjaardagsfonds
De opbrengst over de maand augustus bedraagt: € 141,70.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar bijdrage.
Namens het Verjaardagsfonds
Didy de Vries-Kuiper.
.
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Oproep !!
Nicolaï-gelegenheidsband
Bij een vergadering van de Jeugddienstcommissie kwam het idee naar boven om muzikale
talenten in onze gemeente te vragen om een muzikantenpool te vormen: een groep musici die
bij gelegenheid gevraagd mag worden of ze in een dienst willen/kunnen meewerken.
Een heel lijstje mensen heeft al een mail ontvangen en is misschien zelfs al gebeld. In de Jong
& Oud-dienst van 14 oktober aanstaande hebben we al mensen nodig om mee te spelen.
Hoe weinig of hoe veel ervaring je hebt, maakt niet uit – samen wordt het vast iets moois.
Als je je nog niet hebt gemeld, mag je dat alsnog doen bij ds. Johan van den Berg:
dsjvandenberg@solcon.nl – 0596-788702. Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.

Passage
De tweede ontmoetingsavond van dit
seizoen wordt gehouden op
woensdag 17 oktober a.s.
in het ASWA-gebouw aan de
Burg. Klauckelaan te Appingedam.
Mevr. G. Kloek – Mol uit Ter Apel gaat spreken over Christelijke
Schilderkunst “Geloven met je handen”.
Aanvang: 19.45 uur
Leden en gasten zijn van harte welkom.
Het bestuur.

Middengroep
De bijeenkomst van de Middengroep is op 23
oktober a.s. in de Franse School.
De aanvang is om 14.30 uur.
Spreker deze middag is pastor Eppo Vroom, die
iets zal vertellen over zijn roeping als pastoraal
medewerker.
Leden en gasten zijn hartelijk welkom.
Het bestuur.

- 17 -

Van de Diaconie
In oktober wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk, tel: 623474.
e-mail: wa@wabreedijk.nl
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens
u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.
De overige namen van de bloemendienst zijn:
mw. Willy Kooi
mw. Riek Vegter
mw. Anneke Weidenaar
mw. Anja Breedijk
mw. Annemarie Postma

e-mail: wg.kooi@ziggo.nl
e-mail: vegter.th@gmail.com
e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl
e-mail: wa@wabreedijk.nl
e-mail: annemariepostma@ziggo.nl

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

Zendingswerkgroep ( Goede Doelen Markt)
Woensdag 24 oktober najaarsmarkt en dus ook onze Goede Doelen Markt
in de Franse School.
U kunt ons komen bezoeken voor:
 Een kop koffie/thee met zelfgemaakte cake of tart;
 Boeken en puzzel verkoop;
 Zelfgemaakte artikelen en kaarten o.a. kerstkaarten;
 Verloting;
 Voor de naaisters mooie coupons stof;
 En uiteraard om 12.00 uur: heerlijke snert.
Uw bewaarde boeken of cadeautjes voor onze verloting kunt u brengen naar:
- Margriet Blok, Gr.Edzardstraat 35, tel.: 625908.
Voor het halen kunt u bellen met:
- Lien Kramer, Burg.Klauckelaan 18B1 of
- Sieny Veenstra, Stadshaven 25, tel.: 626146
Mogen we zeggen: “Graag tot ziens op 24 oktober?”
Namens de werkgroep
Aaf Hut-Klungel,
tel.: 629059
Klara Flikkema-Stam, tel.: 625219
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Amnesty International

Protestantse Gemeente Appingedam

Ambassade van de Russische Federatie
Z.E. de heer Alexander Vasilievich Shulgin
Andries Bickerweg 2
2517 JP Den Haag
E-mail: rusembassynl@mid.ru
Ambassade van de Republiek Turkije
Ministre-Conseiller de heer Aslan Alper Yüksel
Jan Evertstraat 15
2514 BS Den Haag
E-mail: embassy.thehague@mfa.gov.tr
Ambassade van de Islamitische Republiek Iran
Z.E de heer Alireza Jahangiri
Duinweg 20
2585 JX Den Haag
E-mail: iranemb.lhy@mfa.gov.ir
Appingedam, 7 oktober 2018
Geachte Excellentie,
Wij schrijven u naar aanleiding van meldingen dat de Syrische overheid van minstens 161
mensen in de openbare berichten de dood heeft bevestigd. Mensen van wie bekend is dat zij
met geweld zijn verdwenen sinds het begin van het conflict in 2011. Nog steeds zijn meer dan
80.000 verdwenen Syrische personen vermist.
Wij roepen uw regering op druk uit te oefenen op de Syrische regering en gewapende
oppositie-groeperingen om het lot en de verblijfplaats van alle overige verdwenen en vermiste
personen te onthullen.
Bovendien moet de Syrische regering de overblijfselen van de gemelde slachtoffers
onmiddellijk terugbezorgen aan hun families om passende begrafenissen en
begrafenisrituelen mogelijk te maken. De families moeten op de hoogte worden gesteld van de
omstandigheden van de gedwongen verdwijningen en de sterfgevallen van hun geliefden.
Bedankt voor uw aandacht voor deze dringende kwestie. Wij kijken uit naar uw antwoord.
Hartelijke groet,
Protestantse Gemeente Appingedam
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Schrijfactie voor familie van tienduizenden ‘vermisten’ in Syrië
De ouders van Islam Dabbas hoorden afgelopen juli dat hun zoon dood is. Zeven jaar geleden
zagen ze hem voor het laatst, in de gevangenis. Ze weten nog steeds niet wat er met hem is
gebeurd.
Opgepakt, verdwenen, dood
Het conflict in Syrië begon in 2011 met opstanden die hard werden neergeslagen. De Syrische
overheid pakte ook student en activist Islam Dabbas op, vanwege het organiseren van een
protest. Jarenlang wist zijn familie niet waar hij was en of hij nog leefde. Sinds het begin van het
conflict zijn ruim 80.000 mensen in Syrië verdwenen, onder wie activisten, journalisten, medici
en advocaten.
De familie van Islam Dabbas en ruim honderd andere Syrische families kregen onlangs te
horen dat hun ‘verdwenen’ dierbaren niet meer in leven zijn. De Syrische overheid heeft
bevestigd dat ze de dood vonden in de gevangenis. Na jaren van onzekerheid willen deze
families nu weten wat er precies is gebeurd. Ook moet de overheid de lichamen overdragen
aan de nabestaanden, zodat ze op een betekenisvolle manier afscheid kunnen nemen.

I.K.E. ontmoetingsavond
I.K.E.

Uitnodiging

Hierbij weer de uitnodiging voor onze maandelijkse ontmoetingsavond.
U bent van harte welkom op
Donderdag 25 oktober 2018 in de Franse School.
Aanvang: 19.30 uur.
M.m.v.:

dhr. E. Vroom uit Veendam – Bijbellezing en meditatie
Chr. Dameskoor Meedhuizen o.l.v. Mevr. C. Schep.
Organist: Dhr. Jaap Weima.
Bingo: Mevr. Greetje Krol en dhr. Simon Moesker.

Voor vervoer kunt U bellen met dhr. Henk Perdok, tel. 623256
Groetjes en graag tot ziens,
ook namens de I.K.E. commissie.
Annie Blaak-Hidding.

I.K.E.
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Van de Kerkrentmeesters
Uw plaatselijke gemeente in uw testament?
In de afgelopen jaren heeft onze kerk een aantal keren een legaat mogen ontvangen van leden
van de kerk die de PGA in hun testament hadden opgenomen. In een periode van
teruglopende inkomsten voor de kerk is een dergelijke gebeurtenis financieel gezien van grote
betekenis en ten zeerste welkom. Naar aanleiding van vragen over dit thema geven wij u
hierover graag enige informatie.
Uw testament als spiegel
Iemand zei eens: “Een testament moet een afspiegeling van je leven zijn. De afspiegeling van
wat ik in het diepst van mijn hart met me meedraag. In mijn geval zijn het mijn kinderen en
naaste familie en enkele speciale vrienden. Maar ook is er de kerk. De kerk en haar leden
hebben een belangrijke plaats in mijn leven ingenomen, zij zijn daar deel van geweest. Ik wil ze
dan ook laten delen in wat ik nalaat. Daar geloof ik in en daarom staat de kerk in mijn
testament”.
Een legaat of nalatenschap
U kunt de kerk een legaat nalaten. Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name
genoemd object van waarde, b.v. een kostbaar schilderij, onroerend goed of een
effectenportefeuille. De kerk kan ook benoemd worden tot uw (mede-)erfgenaam. Dan maakt
de kerk, eventueel samen met andere begunstigden, aanspraak op uw nalatenschap. Als het
gaat om een gedeelde nalatenschap gaat moet worden beschreven om welk deel het gaat.
Als u de kerk in uw testament wilt opnemen is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling
te hanteren. Deze luidt: Protestantse Gemeente Appingedam, gevestigd te Appingedam,
Postbus 131, 9900AC Appingedam.
Voor nadere informatie of een persoonlijk advies over dit thema kunt u contact opnemen met
het College van Kerkrentmeesters.
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Van de Jeugd

Jeugdagenda oktober 2018
Club groep 5 t/m 8
Meisjes groep 5: Fabiola en José *
Start: dinsdag 16 oktober 18.45-19.45 uur
Meisjes groep 6: Eric en Freddy *
Start: dinsdag 30 oktober 18.45-19.45 uur
Jongens en meisjes groep 5 en 6: Theo en Wessel *
Start: start 18 oktober 18.45-19.45 uur
Jongens en meisjes groep 7: Kirsten en Danielle *
Start: dinsdag 2 oktober 18.45-19.45 uur
Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene *
Start: dinsdag 9 oktober 18.45- 19.45 uur
* Als je je voor club hebt opgegeven, krijg je via de mail een uitnodiging!

T-café:
Datum nog niet bekend.

Factor:
Datum nog niet bekend.

Dienst voor J&O
Zondag 14 oktober; 09.30 uur

U4C avonden:
Zondag 21 oktober, 19.30 uur Centrum Kabzeël
Anneke Weidenaar e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl

tel: 624784

- 22 Cursus “THEOLOGISCHE VERDIEPING” Groningen (TVG)
“Omdat het zo bijzonder waardevol is!”
Wie interesse heeft in de achtergronden van de Bijbel, de kerk, geloven en al dergelijke, die
kan zich laven aan onze cursus. Daarin wordt achtergrond informatie gegeven om bijvoorbeeld
bijbelteksten of bijbelse figuren beter te begrijpen; kerkgeschiedenis wordt in een algemeen
kader besproken en toegelicht; geloofsvragen krijgen een kader waarin het verstaan van
vroeger en in onze veranderende tijd van nu een plek krijgt. Kortom, te veel om op te noemen:
een aanrader om te volgen voor wie meer wil weten, wie z’n kritische vragen heeft bij de oude
beelden van vroeger.
De cursus in Groningen kent drie jaargroepen; voor wie wil weten of het bij hem/haar past, is er
een informatieavond en zelfs een introductiemodule van 3 avonden. Voor meer informatie zie
de website www.tvg-groningen.nl . Graag vernemen wij van je!
Ds Atze Landman
Cursusleider tvg-groningen

- 23 Historisch Tijdschrift GKN over Baarda, muurbordjes en Koningskinderen
De betekenis van de nieuwtestamenticus Tjitze Baarda (1932-2017), hoogleraar aan de Vrije
Universiteit in het laatste kwart van de vorige eeuw, is voor de Gereformeerde kerken groter
geweest dan die van H.M. Kuitert. Dat stelt dr. Maarten Aalders in het augustusnummer van
het Historisch Tijdschrift GKN. Waar er bij Kuitert tenslotte weinig overbleef, leerde Baarda ons
de Bijbel met andere ogen lezen, aldus Aalders. De hoogleraar speelde in de jaren zeventig
een belangrijke rol in de discussies over het gezag van de Bijbel. Deze discussie leidde in 1980
onder meer tot de aanvaarding van het synoderapport God met ons.
Honderd jaar geleden werd de bond van meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag
opgericht. Onder de vlag van de bond oefenden generaties meisjes zich in lokale verenigingen
in bijbelstudie, vaderlandse geschiedenis, politieke begindelen en voordrachtskunst. Eind
jaren dertig telde de bond ruim 900 aangesloten verenigingen met samen ca. 30.000 leden.
In 1959 fuseerde de bond met die van de jongens. In de rubriek Erfgoed wordt aandacht
besteed aan de muurbordjes met het embleem van de bond, die als promotiemiddel werden
verkocht.
Tweeëntwintig varianten zijn in kleur afgedrukt en de redactie is benieuwd of er nog meer
uitvoeringen in omloop waren.
Dick Kaajan bespreekt in dit nummer de klassieke roman ‘Koningskinderen’ uit 1930,
geschreven door de letterkundige Cornelis Rijnsdorp. Het verhaal speelt in
Rotterdan-Delfshaven rond 1907 en schetst hoe de gereformeerde wereld in die jaren
worstelde met het begrip ‘bevinding’. Daarnaast bevat de roman verhaallijnen over liefde en
strijd om de macht in de kerk.
De tweede bijdrage van Kaajan in dit nummer is een bewerkte voordracht die hij hield tijdens
de laatste vergadering van de classis ’s Gravenhage op 10 april 2018. Per 1 mei werd het
aantal classes in de Protestantse Kerk teruggebracht van 74 naar 11. Kaajan gaat in op het
functioneren van de classis in de laatste 450 jaar tegen de achtergrond van de gereformeerde
en hervormde tradities in Nederland. Zijn bijdrage illustreert het afscheid van de classis oude
stijl.
Het nummer sluit af met de bibliografie van recent verschenen plaatselijke gedenkboeken en
de rubriek ‘in memoriam’, met aandacht voor de overleden predikanten J. Bakker, G. Boerma,
P.A. Bohlmeijer, J.P. Dondorp, P.J. van Gulik, J. ter Horst, J. Knol, B. Koekkoek, W.J. Markus,
P. Reedijk en J. Végh.
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland die
in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar.
Een abonnement kost € 14,00.
Informatie en aanmelding: www.hdc.vu.nk/htg of e-mail: f_rozemaond@ziggo.nl
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Concerten

Stichting Concerten Nicolaïkerk

Appingedam

ORGELCONCERT STEF TUINSTRA IN NICOLAÏKERK

Op zondag 28 oktober om 15.30 uur geeft Stef Tuinstra, organist van de Nieuwe Kerk in
Groningen, het laatste concert van het Damster Hinsz-orgelfestival ter gelegenheid van de
heringebruikname van het orgel.
Hij is als adviseur nauw betrokken geweest bij de restauratie.
De toegangsprijs bedraagt € 8,--.
Stichting Concerten Nicolaïkerk

