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28e Jaargang, nr. 8         april 2020 
  
 

In verband met het Corona-virus, ontvangt u deze keer een 
“nooduitgave” van het kerkblad. Alle data zijn onder voorbehoud !!  
Alle andere copij zal worden bewaard voor het kerkblad van mei. 
  
  
 

Meditatie 
 

 
Woorden ter bemoediging uit de pastorie 
 
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. (1 Petrus 5:7, NBV) 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:7, NBG51) 
 
Wie maakt zich op dit moment geen zorgen? Zelfs een ras-optimist zal zich afvragen: Hoe lang gaat 
deze crisis duren? Lukt het om het Corona-virus in te dammen? Zullen mensen uit mijn omgeving 
ziek worden? Krijg ik het zelf ook? Zullen de mensen die mij na staan er doorheen komen? 
Hoe kom ik mijn dagen door als er niemand komt? Hoe moet ik het financieel redden als er geen geld 
meer binnenkomt? Welke maatregelen moet ik nemen om zoveel mogelijk risico’s te mijden? Hoe 
houd ik mijn bedrijf of mijn huishouden draaiende? 
Zomaar wat vragen en zorgen. En er zijn er nog veel meer. Je kunt er gemakkelijk door overspoeld 
worden, even geen uitweg meer zien. En dat is heel begrijpelijk. Deze situatie hebben we nog nooit 
meegemaakt. Niemand weet hoe dit afloopt, niemand weet precies wat de gevolgen zullen zijn. Dat  
is de ene kant. 
Aan de andere kant kennen we altijd wel zorgen en vragen. We kennen soms, of vaak, angsten over 
ellende in de wereld, en angsten over problemen in ons eigen leven. Zolang Jezus nog niet  is 
teruggekomen, zolang Gods Koninkrijk, Gods nieuwe wereld, nog niet overal op aarde realiteit is, 
zolang zullen er nog zorgen zijn. Maar: al die tijd is God er ook! Hij staat ons bij. Dat gold voor de 
christenen aan wie Petrus zijn brieven schreef, en het geldt voor ons, ruim tweeduizend jaar later. 
God is erbij. We mogen onze zorgen bij Hem neerleggen. Waarom? Omdat we Hem na aan het hart 
liggen. Hij houdt van ons. Hij zorgt voor ons, zegt de voor velen zo vertrouwde NBG51-vertaling. 
 
Ook wij als predikanten hebben vragen en zorgen. Hoe kunnen de kerkdiensten doorgaan? Gelukkig 
hebben we daar een vorm voor gevonden. Met een kleine groep wordt er een kerkdienst gehouden 
die te beluisteren is via kerkdienstgemist.nl. Minder makkelijk op te lossen is het bezoekwerk: 
onbevangen bij mensen op bezoek gaan kan niet meer, wat kan nog wel en op welke manier? Waar 
is pastoraat het meest nodig? En hoe gaan we dat dan doen? Ook bestuurlijk moeten de zeilen 
bijgezet. Deze vragen en zorgen leven uiteraard ook bij de kerkenraad, contactpersonen en vele 
anderen. Het is mooi en hartverwarmend om te zien hoe ieder zich volop inzet om te doen wat kan in 
deze uitzonderlijke situatie. Ondanks de fysieke afstand zoeken mensen verbinding. 
 
Tja, en dan is daar nog de situatie in huize Van den Berg. Plotseling zijn Johan en ik, net als heel veel 
andere ouders, juf/meester/leraar/lerares geworden… Gelukkig doen de ‘echte’ leerkrachten 
verreweg het meeste werk, zij het op afstand. Wij proberen de kinderen te begeleiden, te helpen waar 
nodig en bij de les te houden. Dat kost tijd. We proberen onze tijd en energie zo goed mogelijk te 
verdelen tussen werk en gezin, maar dat zal ook wel eens niet helemaal goed gaan. Dan kan het 
gebeuren dat u/jij even moet wachten op een antwoord/mail/telefoontje. Trek dan gerust opnieuw aan 
de bel. Samen, in het vertrouwen dat we God na aan het hart liggen, gaan we deze weg. 
 

Een hartelijke groet, ook namens ds. Johan, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Agenda voor de maand april (onder voorbehoud) 
 
  6 april        9.00 uur, De kerk schoonmaken 
       19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School   
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
14 april 19.30 uur, Vergadering Moderamen, Franse School 
 
15 april 19.45 uur, Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw, Burg. Klauckelaan 
 
20 april 19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School 
  19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
28 april 14.30 uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: dhr. Vogt, over zijn winkel aan de Corn. Albertsstraat 

 

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Kerkdiensten t/m 5 april: Op de zondagen 22 maart, 29 maart en 5 april hopen we telkens ’s 
ochtends om 9.30 uur een kerkdienstuitzending te verzorgen vanuit de Nicolaïkerk. 
Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl 
Eventueel nadere bijzonderheden daarover zijn te lezen in de Zondagsbrief via de  
website pg-appingedam.nl  Mochten de maatregelen van de overheid onverhoopt worden verlengd, 
dan hopen wij dit voort te kunnen zetten. 
 
Zondag 5 april: Palmzondag  9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra 
    Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  592 
   Er is GEEN bloemendienst 

Kindernevendienst:  Krista Vieveen 
collecten: - Diaconie (Jeugdwerk) 

     - Kerk     kleur:  paars 
 
Donderdag 9 april, Witte Donderdag 
   19.30 uur, Viering van de Maaltijd van de Heer 
     ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     m.m.v. de Cantorij o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
   Collecten: - Diaconie 
     - Kerk     kleur: wit 
 
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag 
   19.30 uur, ds. ds. J. van den Berg 
   Collecten: - Diaconie   
     - Kerk     kleur: paars   
 
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag 
   22.00 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
          kleur: paars / wit 
  
Zondag 12 april: Pasen  9.30 uur, ds. J. van den Berg  
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  592 
   Oppasdienst: Berber Werkman; Kindernevendienst: Janet Ploegh 

collecten: - Diaconie  (Kinderen in de knel) 
     - Kerk     kleur: wit 

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken  
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 19.00 uur: Paasavondzang 

m.m.v. Moniek Timmer, piano en Mirjam De Jong -Timmer, panfluit   
organist: Wim Bos. 
collecten: - I.K.E.   

     - Kerk 
 
Zondag 19 april: Quasi Modo Geneti / Tweede zondag van Pasen 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg; m.m.v. Gospelgroep ‘Joyce’  
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  592  
   Kindernevendienst: Esther Jansema 

collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk     kleur: wit 

 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te  
blijven drinken  
Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
 Etherfrequentie 105.4 Kabelfrequentie 104.1 

 
Zondag 26 april: Misericordia Domini / Derde zondag van Pasen 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren  
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  529 
   GEEN Kindernevendienst 

collecten: - Diaconie  (De Gelukssteen) 
     - 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 Damsterheerd 

   ds. B.B. Wolters 
 
 
Andere kerkdiensten: 
 
V.V.P.:  Diensten in Delfzijl: 
   12 april  Pasen   Mw. Tineke Sikkema. 

26 april                Naar Zijldijk. 
 
 
Verpl. Vliethoven: 26 april  ds. Jake Schimmel 
 
 
 
Damsterheerd: 26 april  ds. B.B. Wolters, Viering van het Heilig Avondmaal 
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Uit het Pastoraat 
 
Maatregelen met betrekking tot uitbraak coronavirus 
Gevolg gevend aan de richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk zijn door het moderamen 
de volgende maatregelen getroffen: 
1. tot en met 6 april a.s. (of zolang de overheid bepaalt) blijven de Nicolaïkerk en de Franse School 

gesloten; 
2. alle voor deze periode geplande kerkelijke en niet-kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen in de 

Franse School en de Nicolaíkerk worden afgelast; 
3. hetzelfde geldt voor alle kerkelijke bijeenkomsten van onze gemeente op andere plaatsen; 
4. als er onverhoopt een uitvaartdienst gehouden moet worden, wordt er per situatie in 

overeenstemming met de richtlijnen van de overheid en de uitvaartbranche, en zo nodig in overleg 
met de GGD, bezien wat er toegestaan, wenselijk en mogelijk is in afwijking van het 
bovenstaande. 

 
Wie vragen heeft over het bovenstaande kan voor de Nicolaïkerk en de Franse School terecht bij 
kerkrentmeester Roelf Kok (tel.  625889; voorzittercvk@pg-appingedam.nl) en voor pastorale zaken 
bij ds. Johan van den Berg (tel. 788702; dsjvandenberg@solcon.nl). 
Voor de meest actuele algemene informatie verwijzen we naar onze website pg-appingedam.nl (o.a. 
in de Zondagsbrief) en onze Facebookpagina ‘Protestantse Gemeente Appingedam’. Beschikt u niet 
over internet, vraag dan iemand in uw omgeving om e.e.a. even voor u na te zoeken. 
 
Wij wensen iedereen veel wijsheid, sterkte en Gods zegen toe in deze onzekere tijd. 
 
Met een oprechte groet namens het moderamen en de kerkenraad, 
ds. Johan van den Berg – waarnemend voorzitter 
 
Bericht van het pastoraat over het bezoekwerk: 
De maatregelen en richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk hebben grote gevolgen voor 
het bezoekwerk door onze contactpersonen, ouderlingen, pastores en predikanten. Juist nu veel 
mensen bezorgd en angstig zijn, en noodgedwongen ook vaak alleen thuis zitten, zijn ook wij 
gedwongen ons bezoekwerk drastisch in te perken. Dit gebeurt uit voorzorg voor de gezondheid van 
onze gemeenteleden en de bezoekers. 
 
Het pastoraal contact gaan we t/m 6 april a.s. als volgt invullen: 

 wij beperken ons zoveel mogelijk tot telefonisch contact en contact via e-mail; 

 de predikanten stellen een telefonisch spreekuur in van maandag t/m donderdag tussen 
9.00 en 10.00 uur: (0596) 788702; ook per e-mail zijn zij bereikbaar; 

 wij roepen alle gemeenteleden op om met name aandacht te houden voor wie nu alleen thuis 
zijn: dus vaker even bellen of een kaartje sturen zodat mensen weten dat ze niet vergeten 
worden; 

 in crisissituaties mag u altijd een beroep op ons doen: bel dan uw contactpersoon, 
wijkouderling of wijkpredikant; we bekijken dan van geval tot geval wat er mag en mogelijk is 
om u zo goed mogelijk bij te staan. 

 
Voor nu rest ons om u en jullie namens het Pastoraat allemaal Gods zegen toe te wensen in deze 
bedreigende situatie. Houd moed, bid voor elkaar en onze wereld in nood, en zoek kracht in Gods 
Woord en in al het goede dat Hij ons aanreikt op allerlei manieren: 
 

Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één 
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 
 
Met een hartelijke groet namens het hele Pastoraat, 
ds. Johan van den Berg 
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Ouderenpastoraat 
Voor de mensen in mijn “wijk” (wijk 11, maar ook een aantal ouderen in andere wijken) voeg ik aan 
het bovenstaande toe, dat ik wil proberen via de telefoon en kaartjes contact met u te houden. Een 
computer hebben velen van u niet, maar via familie zou e-mail ook nog een mogelijkheid kunnen zijn,. 
ook als uw gehoor te slecht is voor de telefoon. Belt u mij zelf en krijgt u geen gehoor, probeer het 
weer (of stuur bericht via uw contactpersoon of ouderling).  
Ook pastor Eppo Vroom (wijk Paasweide/Bolwerk) zal op zijn manier en in samenwerking met de 
vrijwilligers in de wijk, proberen bij u betrokken te blijven. Ook namens hem, wens ik u allen van harte 
sterkte toe. Weet dat wij in gedachten en gebed met u meeleven!  
En met ook zijn hartelijke groeten, 

Hanneke Doekes  
Itie Pijper 
In dankbaarheid wil ik hier namens ons allen Itie Pijper noemen. Tot zeer kort voor haar overlijden, 
heeft zij nog haar werk in Damsterheerd voor onze gemeenteleden én voor anderen gedaan, als 
contactpersoon en als vrijwilligster in de Kleine Vieringen. 

H.D.   

 

Van de Diaconie 
 
Beste gemeenteleden, 
 
In deze ingewikkelde tijd van zorgen en angst moeten we niet vergeten om elkaar in het  
oog te houden, mensen dichtbij en ver weg en zeker onze kwetsbare gemeenteleden en alle 
Damsters.  
Voelt u zich geroepen om in Appingedam handje te helpen of heeft u hulp nodig? 
De ASWA heeft een mooi  initiatief  Durf te vragen/helpen........  
U kunt zich ook opgeven bij mij Janneke Pennink telefoon 0596-623813 of via de mail 
janneke@pennink.nl 
  
Voor iedereen veel goeds: 

Kijk door Gods ogen 
naar jezelf en mensen om je heen 
levend door Gods liefde, 
levend uit zijn hand. 

  
Zorg goed voor elkaar en gezond blijven. 
Vele groeten, Janneke Pennink namens de diaconie 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 

 
Paascollecte: 
Ook dit jaar is er weer de gebruikelijke paascollecte.  Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.     
 

Belangrijk 
 
Beheer van onze Nicolaïkerk en de Franse School: 
De jaarrekeningen van 2017 en 2018 lieten nog een overschot zien. Dit zag er gunstiger uit dan het 
was. Door een legaat en de vacante predikantsplaats bleven we nog in de zwarte cijfers. De 
jaarrekening van 2019 laat een tekort zien van €16.000,-. Zonder een incidentele besparing vorig jaar 
zou dit € 31.000,- zijn. Bij ongewijzigd financieel beleid zien we in de meerjarenbegroting dit tekort in 
2025 oplopen tot €141.000,- jaarlijks!!!  Dit komt enerzijds door jaarlijks stijgende lasten zoals de 
prijzen voor energie en de loonkosten, anderzijds zullen de inkomsten dalen door het lage rendement 
op vermogen en het dalende aantal leden van onze gemeente. 
In ons beleidsplan, vastgesteld begin 2019, meldden we: “De komende 4 jaar gaan een tweetal 
medewerkers (pastoraat en beheer) met pensioen. Dit geeft tijd en ruimte om de mogelijke invulling te 
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heroverwegen”. In mei 2019 besloot de regering om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen dan 
was afgesproken. Dit betekent, dat onze kerkelijk werker Hanneke Doekes en onze beheerder Franse 
School Mannie Middelkamp, al in januari 2021 met pensioen gaan. Dit betekent dat we snelheid 
moeten maken met het bedenken van oplossingen hoe we dit moeten gaan opvangen.  
Het College van Kerkrentmeesters is van mening dat onze financiële positie herbezetting van deze 
beide vacatures door betaalde krachten niet mogelijk maakt. We zijn hierover momenteel in discussie 
binnen de kerkenraad. Dit is voor iedereen een moeilijke afweging waarover op het moment van 
schrijven nog geen definitieve beslissing is genomen. 
De kosten van het beheer van de Franse School bedroegen vorig jaar € 39.000,-. Daartegenover 
stonden inkomsten uit verhuur aan derden van € 6075,--.  Inkomsten die de laatste jaren gestaag zijn 
teruggelopen.  
Ons voorstel is om het beheer van de Franse School, net zoals dat nu al in de Nicolaïkerk gebeurt, 
geheel met vrijwilligers te gaan doen. We stellen voor het beheer van zowel de kerk als de Franse 
School te laten coördineren door één vrijwilliger-beheerder. De vrijwilligers voor beide gebouwen 
gaan dan vanuit een gezamenlijke organisatie aan de slag. Daarbij willen we bij het gebruik van de 
Franse School voorrang geven aan het faciliteren van alle kerkelijke activiteiten en van groepen die 
nauw met de kerk zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld koren. Door het zoveel mogelijk clusteren van 
deze activiteiten op een beperkt aantal dagdelen hopen we met een beperkt aantal vrijwilligers onder 
leiding van de coördinator dit te kunnen realiseren. Niet-kerkelijke activiteiten worden voor de Franse 
School dan alleen geaccepteerd indien dit voor de vrijwilligers haalbaar is. Het streven is dat voor elk 
dagdeel dat de Franse School open is er 2 vrijwilligers aanwezig kunnen zijn. Die kunnen dan voor de 
catering en andere werkzaamheden als afwassen, lichte schoonmaakwerkzaamheden en 
boodschappen zorgdragen. Verder zal de schoonmaakploeg van de kerk uitgebreid moeten worden 
om ook de Franse School te kunnen meenemen.  
Als het lukt om dit met ons allen te realiseren,  kunnen we de beheerskosten en ook b.v. de 
verwarmingskosten fors terug dringen. Maar: Als we eind dit jaar het beheer op deze manier willen 
gaan invullen, moeten we op korte termijn de zaken gaan regelen. We kunnen dan ook nog een 
poosje profiteren van de expertise van Mannie Middelkamp om de vrijwilligers te kunnen inwerken in 
de exploitatie van de Franse School. 
 
Daarom bij dezen: 
Een oproep aan iedereen die wil helpen bij het beheer van de Franse School en Nicolaïkerk. 
U kunt zich aanmelden bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, graag met vermelding 
van telefoonnummer en e-mail adres. E-mail: secretariscvk@pgappingedam.nl  of telefoon 681200 
Zodra de omstandigheden dit toelaten willen we graag in gesprek gaan. 
 
 

I.K.E. ontmoetingsavond 
 
                                              I.K.E.  ontmoetingsavonden 
 
In verband met de afspraken rondom het corona-virus kon onze bijeenkomst in maart niet doorgaan. 
Hoe het in april wordt……..?  We weten het nog niet. 
We leven mee met alle mensen, wereldwijd, die hieronder gebukt gaan. 
Dat we vertrouwen blijven houden en Gods nabijheid ervaren. 
Zodra er meer duidelijkheid is, hoort U van ons. 
 
Vriendelijke groeten, mede namens de I.K.E. commissie, 
Annie Blaak-Hidding.  
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Activiteitengroep  (onder voorbehoud) 
 

Paasbrunch 12 april  
 

Na de dienst koffiedrinken in de kerk, daarna in de Franse School een Paasbrunch. 
We vragen een bijdrage voor de onkosten. 

 
Graag opgeven vóór donderdag 9 april. 
Zoals gewoonlijk kunt u zich weer opgeven per telefoon bij Janneke Pennink, tel. 623813. 
Per mail kan dat ook: bij Janneke Pennink; janneke@pennink.nl;  
of bij  Marieke de Vries, tel. 626927; marieke.dijkman@hotmail.com  

 

Van de Jeugd  (onder voorbehoud) 
 

Jeugdagenda april 2020 
Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 

Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 21 april 
Meisjes groep 6: Fabianne en Denise: donderdag 23 april 
Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 14 april 
Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 16 april  
Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 21 april 

 
T-café: Franse school: 19.00-20.30 uur 

Vrijdag 3 april: groep 7 
Vrijdag 17 april: groep 8 
Vrijdag 24 april: klas 1 en 2 
Vrijdag 15 mei: klas 3 en 4 
Vrijdag 29 mei: groep 7 
Vrijdag 5 juni: groep 8  
(laatste t-café van dit seizoen) 

 
Factor 12+: Datum via de app/mail, 19.30 uur Franse School 
 
Factor Lidy en Irene: Dinsdag 7 april 
 
12 + tienerkerk: Zondag 10 mei is er weer 12+ tienerkerk 

Zondag 29 maart is er weer 12+ tienerkerk/ J&O dienst 
 
U4C: Datum via de ‘U4C Appingedam’ facebook pagina 
 
Kamp 2020 

We gaan weer op kamp.  Noteer alvast in je agenda: vrijdag 12 juni t/m zondag 14 juni.  
Uitnodiging komt in het volgende kerkblad.  Persoonlijke uitnodigingen volgen z.s.m. 


