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30e Jaargang, nr. 8        april 2022 
  
Kopij 
 
Kopij 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: KOPIJ 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 4 april zal de kerk weer worden schoongemaakt.  

Doet u ook weer mee?  U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
 Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 

 Het Postadres voor: de Kerkenraad Protestantse Gemeente; het Kerkblad; het 
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is nu: 
Wijkstraat 30,  9901 AJ  APPINGEDAM. 
 

 Afgelopen maand hebt u bij dit kerkblad weer het verzoek om uw abonnementsgeld 
te betalen ontvangen. 
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? U bespaart ons daarmee veel werk. 
Alvast onze hartelijke dank !! 
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Meditatie 
 

 
Tegenstellingen? 
 
Hoe kan ik vrolijk zijn, terwijl elders steden verwoest worden door bombardementen? 
Hoe kan ik genieten van mijn vrijheid, terwijl zoveel mensen onterecht opgesloten zijn? 
Hoe kan ik mijn boodschappenmandje vullen, terwijl er zoveel mensen zijn die geen geld 
hebben om te kopen wat ze nodig hebben? 
Hoe kan ik mijn leven leven, terwijl ik weet dat klimaatrampen steeds dichterbij komen? 
Het wringt, het botst in mij. 
 
En ik ben vast niet de enige die deze gedachten heeft. Een mens naar Gods wil is een mens 
uit één stuk, zoals God Eén is. We lezen het in het boek Deuteronomium: De HEER, onze 
God, de HEER is één! (6:4) Maar hoe kun je die eenheid in jezelf, in je leven bewaren als er 
zoveel tegenstellingen zijn? In ieder geval niet door je af te sluiten voor de donkere kant van 
het bestaan, voor de zorgen en moeiten die er zijn.  
Jezus, de Zoon van God de Ene,  is zijn weg door het leven gegaan, en Hij nam geen 
omweg als Hij moeilijkheden aan zag komen. Hij zocht kracht in het gebed, en zo kon hij 
verder, ook toen Hem het allermoeilijkste te wachten stond: lijden, en een marteldood 
sterven. Kort daarvoor had Hij, op uitnodiging van Maria, Martha en Lazarus, bij hen gegeten. 
En Hij was als een koning onthaald in Jeruzalem. Weliswaar op een ezel, maar ook door 
juichende mensen, zwaaiend met palmtakken. Hoe groot is de tegenstelling, het contrast, als 
Hij kort daarna als een crimineel wordt opgepakt, en veroordeeld tot de kruisdood.  
 
Hoe bracht Jezus die uitersten bij elkaar? Ik denk door zich over te geven aan God, zijn 
Vader. Dat is makkelijk gezegd, maar nog helemaal niet eenvoudig om te doen. Betekent je 
overgeven aan God dat je alles maar moet laten gebeuren? Alles maar lijdzaam over je heen 
laten komen? Soms, als het niet anders kan, ja, dan is dat wat ons te doen staat. 
Maar zoals Jezus minder lijdzaam was dan wij denken, zo hoeven wij ook niet alles, zonder 
enig commentaar, te laten gebeuren. 
 
Jezus bad. Wij kunnen bidden, iedere dag, en in ons 
gebed al datgene noemen wat ons zorgen baart. 
 
Jezus bleef trouw aan zijn weg. Dat kunnen wij ook 
doen: Gods weg blijven gaan. Onze keuzes maken op 
grond van ons geloof, want dat zijn keuzes die de naaste 
en de schepping tot zegen zijn. 
 
Jezus had tot het laatst toe oog voor de ander, en 
dan nog het meest de ander die niet gezien of 
gewaardeerd wordt, oog voor de ander die het moeilijk 
heeft. Denk aan Maria die zijn voeten zalfde, denk aan 
zijn moeder Maria die verscheurd werd door verdriet 
omdat ze haar Zoon zag lijden aan het kruis. 
Zo in het leven staan is vele malen krachtiger dan 
geweld (willen) gebruiken, je niks aantrekken van de 
klimaatproblemen, of denken dat het toch allemaal geen 
zin heeft wat we doen voor een ander. Jezus is 
glashelder: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan 

http://4jol.mj.am/lnk/AM4AAFt4EdMAAcjx694AAFiKtMsAAPiDFtIAFgmFAARp0wBd-aWTiUThwSHuQp-thfVrr_yzbQAELiU/2/qsMdSbpEuCDZY_rZN-32Hg/aHR0cDovL3d3dy52aXNqZXBvc3RlcnMubmw
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hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij 
gedaan.” (Matt. 25:40). Zorg voor je naaste, dichtbij of ver weg, maar ook voor de schepping, 
is uiteindelijk een offergave, een geschenk van dankbaarheid aan God, Hij die ons 
geschapen heeft, en die ons overlaadt met zegeningen.  
 
Ik vermoed dat het zal blijven wringen, die grote tegenstelling tussen geluk en ellende. Maar 
we hoeven er niet moedeloos en werkeloos onder te blijven. En we hoeven ook niet het een 
of het ander te negeren. Laten we het leven ten volle leven, genietend van het goede, de 
ogen gericht op God, en met zorg en aandacht voor de schepping en de mensen om ons 
heen, om bij te dragen waar dat kan. God zal het zegenen! 
 
Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
 

Agenda voor de maand april   

 
  
 1 april 19.00 uur, T-café groep 7, Franse School 
 
 4 april 18.45 uur, Club, jongens groep 6, Franse School 

19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur,     Vergadering Diaconaat, Franse School  
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
 
 6 april 18.45 uur, Club, meisjes groep 6, Franse School 
 
 7 april 18.45 uur, Club, jongens/meisjes groep 5, Franse School 

20.15 uur, Bijbelgesprekskring, Franse School 
 
 8 april  19.00 uur, T-café, groep 8, Franse School 
 
10 april  9.30 uur, 12+ groep, Nicolaïkerk 
 
12 april 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
  18.45 uur, Club, groep 7 + jongens groep 8, Franse School 
   
19 april 18.45 uur, Club, meisjes groep 8, Franse School 
 
21 april 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
22 april 19.00 uur, T-café, klas 1 + 2, Franse School 
 
29 april 19.00 uur, T-café, klas 3 + 4, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
 
Zondag 3 april:  Zondag Judica / 5e zondag in de 40-dagen-tijd 

 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    

collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat; Moldavië) 
      - Kerk  
 
    kleur:  paars 
 
 
Toelichting bij de collecten: Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat (40dagentijd, 
Moldavië) 
Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië 
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het 
buitenland. Ouderen én kinderen blijven eenzaam achter. Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op 
zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te 
worden van geweld en mensenhandel. Van hun kleine pensioen kunnen vele ouderen onmogelijk 
rondkomen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet 
betalen. De christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering 
brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In hun dagcentrum krijgen kinderen hulp bij hun 
huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en 
buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil 
Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt 
gebracht. Vanuit haar dagcentrum voorziet Bethania de meest kwetsbare ouderen in de dorpen 
Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.  
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Bethania in Moldavië. 
 
 

Donderdag 7 april:  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
 
 
Zondag 10 april:  Palmzondag / 6e zondag in de 40-dagen-tijd 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    Er is vandaag 12+ groep 
 

collecten: - Diaconie (KiA; jong Prot.) 
      - Kerk 
 
    kleur:  paars 
 
       

Toelichting bij de collecten:  Collecte Jong Protestant 2022 – PaasChallenge: 
Inleven in het paasverhaal 
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met 
dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven 
ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij 
zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en 
verrijkend. 
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   DIENSTEN IN DE STILLE WEEK 
 
Maandag 11 april: Geert Middelkamp 
  19.15 uur, Avondgebed  
 
   collecte: Diaconie en Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
Dinsdag 12 april: Didy de Vries-Kuiper 
  19.15 uur, Avondgebed  
 

collecte: Diaconie en Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
Woensdag 13 april: Mijna Hadders-Algra 
  19.15 uur Avondgebed  
 

collecte: Diaconie en Kerk 
 
    kleur: paars 
 
 
Donderdag 14 april: Witte Donderdag 
 19.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
    Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
    collecten: - Diaconie () 
      - Kerk 
 
    kleur:  wit 
 
 
Toelichting bij de collecten: Maandag 11 april t/m Goede vrijdag 
15 april: collecte bestemd voor interactief project Syrië (KIA) 
Bouw de kerk in Syrië weer op  
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer 
dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot 
deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel 
christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de 
kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.  
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten 
vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij 
het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het 
weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in 
Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan 
zusters en broeders in Syrië.  
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Vrijdag 15 april:  Goede Vrijdag     
 19.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     
    collecten: - Diaconie (KiA) 
      - Kerk 
 
    kleur:  paars 
 
  
 
 
Zaterdag  16 april:  Stille Zaterdag 
 22.00 uur,  ds. J. van den Berg 
    Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
    Kleur: paars / wit 
 

 
Zondag 17 april:  PASEN  
 9.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
    Er is vandaag Kindernevendienst 
 
    collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat; Libanon) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
    Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  

Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
 19.00 uur,  Paasavondzang 
    m.m.v. Mirjam en Moniek 
 
    collecten: - I.K.E. 
      - Kerk 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte KIA (Libanon - Kansen voor jongeren in 
achterstandswijk) 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. 
Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische 
vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. 
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het 
centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, 
psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en 
liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd 
jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.  
Met uw bijdrage steunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het werk in Beiroet voor 
kwetsbare jongeren. 
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Zondag 24 april:  Zondag Quasi Modo Geneti 
 9.30 uur,  Mijna Hadders-Algra 
 
    collecten: - Diaconie (de Gelukssteen) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten  Collecte diaconie t.b.v. Stichting ‘De Gelukssteen’. 
Het logeergezin De Gelukssteen is door alle corona maatregelen nog in volle gang. 
Bij ons, als logeergezin De Gelukssteen, gaat de opvang tot onze grote vreugde nog steeds door. 
Het zijn vreemde tijden geweest. Op ons "eilandje" op Wierhuizen konden we ons goed houden aan 
de beperkingen en maatregelen die voor iedereen van groot belang waren maar zeker voor de 
kwetsbare kinderen die ons zijn toevertrouwd en hun familie. 
In "corona-tijd” konden we, door de kleinschaligheid, gelukkig wel de opvang bieden die van ons werd 
gevraagd.  
Er kwamen vele opvangverzoeken van de ouders van onze logeerkinderen mede doordat de kinderen 
in bepaalde periodes niet naar school of dagverblijf konden en soms omdat de thuissituatie erg te 
lijden had onder de grote structuurverschillen voor de kinderen. 
Maar we kunnen ook terugkijken op een fijne tijd. 
Toch zijn tijdens en na deze corona periode ook enkele kinderen vertrokken. Ze hadden de 
volwassen leeftijd bereikt waardoor er andere woonvormen dan het (logeer)gezin in beeld kwamen en 
ze begeleid konden gaan wonen. 
Afscheid nemen doet altijd pijn maar op deze manier was het ook een erg fijne gedachte dat wij ze 
vaak jaren in ons midden mochten hebben en er een nieuwe stap in het leven werd gezet. 
Inmiddels is er een voltallig nieuw bestuur gekomen voor onze Stichting De Gelukssteen. 
Samen hopen we er een fijne en zinvolle tijd van te maken. 
Dat de collecte opbrengst op 24 april weer ten goede mag komen aan onze Stichting waarderen we 
enorm. We zullen er een mooie besteding voor de logeerkinderen voor gaan zoeken. 
Omdat we uw (financiële) verbondenheid hierin graag delen, heten we u van harte welkom bij ons op 
de logeerboerderij! Maar bovenal willen we hierbij ieder heel hartelijk bedanken voor uw medeleven, 
in welke vorm ook. 
 
Een heel hartelijke groet en graag tot ziens, 
Jan en Greet Boekweg 
Logeergezin De Gelukssteen 
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Bij de diensten 
 
Zondag 3 april – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Zondag Judica, 
5e zondag van de veertigdagentijd 
Op deze zondag maken we, net als het project van Kind op Zondag, een uitstapje. We lezen 
nu niet uit Johannes, maar uit het boek Spreuken. De Wijsheid wordt hier voorgesteld als een 
vrouw. We luisteren naar haar wijze raad (Spreuken 1:20-33). Dit verbinden we met de 
benaming ‘De Rechtvaardige’ voor Jezus. 
 
Zondag 10 april – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Palmpasen, zesde zondag 
van de Veertigdagentijd 
We lezen het evangelieverhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem (Johannes 12:12-19). Hij rijdt 
als koning de Godsstad binnen en eist daarmee zijn plek op in Gods heilsgeschiedenis. Hier 
wordt uitgejubeld wat Pilatus niet lang daarna boven Jezus’ hoofd aan het kruis zal laten 
slaan: ‘De Koning van de Joden’. Niet iedereen ziet deze koning zitten, want Hij doorkruist 
allerlei menselijke verlangens, plannen en dromen. Het kruis wacht, maar wie of wat komt 
daarop terecht? Wie wordt de koning van ons leven, wie gaat onze dromen waarmaken? Die 
Rechtvaardige op zijn ezel of wij zelf? 
 
Donderdag 14 april – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Witte 
Donderdag 
In deze viering lezen we de geschiedenis van de voetwassing (Joh. 13:1-15). Ook vieren we 
samen de Maaltijd van de Heer, in navolging van Jezus, die ook op deze avond brood en 
wijn deelde met zijn leerlingen. De dienst van het Woord is in de kerk, de tafelviering vindt 
plaats in het koor van de kerk. 
 
Vrijdag 15 april – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Goede Vrijdag 
Vanavond lezen we het Lijdensevangelie uit Johannes 18 en 19, afgewisseld met liederen en 
gebeden. Nog een laatste keer laat Jezus weten wie Hij is: getuige van de waarheid. En wie 
de waarheid is toegedaan luistert naar wat Hij zegt. Zo geeft Hij zijn leven om de wereld het 
leven te schenken. 
Het is een ingetogen dienst waarin we ook zo min mogelijk de beamer gebruiken. Wie graag 
zelf schriftlezingen mee wil lezen wordt aangeraden zelf een bijbel mee te nemen. 
 
Zaterdag 16 april – Nicolaïkerk, 22.00 uur – ds. J. van den Berg – Stille Zaterdag - 
Paaswake 
In deze dienst maken we te tocht mee van Gods geschiedenis met mensen die dwars door 
het duister van dood en graf uitloopt op het nieuwe ochtendlicht van de Opstanding. Het is 
vooral de Bijbel die zal spreken deze nacht, terwijl wij luisteren en antwoorden. In ons 
luisteren ontvangen we het opstandingslicht en in ons antwoorden mogen wij dat licht de 
wereld indragen: De Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Zondag 17 april - Nicolaikerk – 9.30 uur - ds. R.P. Oosterdijk - Pasen 
Het is Paasmorgen! Nadat we ons veertig dagen hebben voorbereid, in de laatste week 
hebben stilgestaan bij het Avondmaal dat Jezus met Zijn leerlingen vierde en bij het kruis dat 
Hij op zich nam, mogen we Christus’ opstanding vieren. Het bericht van de Opgestane lezen 
we uit Johannes 20 en daarom heen vieren we een feestelijke liturgie. We beginnen met 
bloemen rond de nieuwe Paaskaars waar nu het jaartal 2022 op staat. Bloemen zijn blij, 
bloemen zijn vriendelijk. Ze kunnen daarom een soort protest zijn tegen wat bedroefd maakt, 
tegen wat bedreigend is. Daarom passen bloemen zo goed bij het feest van de opstanding. 
Want de Opgestane wil ook ons aanmoedigen om op te staan tegen alles wat de vreugde om 
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de schepping bederft, om wat mensen kapot wil maken.  
Paasmorgen vraagt ook om veel muziek. Als gemeente zullen we vol vuur de lofzang zingen. 
Daarnaast zijn organist, Vincent Hensen-Oosterdijk, en ondergetekende druk bezig om extra 
Muzikale omlijsting te organiseren. Dat gaat vast lukken, maar op dit moment kunnen we nog 
niet zeggen wat er precies zal klinken.   
 
Zondag 24 april – Nicolaïkerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra  
We lezen deze eerste zondag na Pasen verder in het Johannes evangelie. Johannes vertelt 
het verhaal van Tomas. Tomas kan in eerste instantie niet geloven, dat Jezus is opgestaan. 
Hoe zit dat met ons, geloven wij dat de opgestane Heer in ons midden staat, zoals de 
evangelist ons nadrukkelijk vertelt? 
 
Thuis Viering Heilig Avondmaal op Witte Donderdag. 
 
Op Witte Donderdag, dd. 14 april, willen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 
Bij de vorige viering in maart hebben diakenen, bij diegene die dit graag wilden, daags 
tevoren een pakketje afgegeven met brood en druivensap. 
Op deze wijze konden deze mensen tijdens de viering dit brood en druivensap thuis nuttigen, 
waarbij men het gevoel had bij de viering betrokken te zijn. 
Uit reacties blijkt dat men dit als zeer waardevol heeft ervaren. 
 
Voor diegene, die de dienst op Witte Donderdag thuis via internet graag wil volgen, heeft de 
diaconie wederom het voornemen u in de gelegenheid te stellen om het Heilig Avondmaal op 
deze manier mee te vieren. 
U kunt zich hiervoor opgeven en ontvangt dan op donderdag 14 april het brood en 
druivensap thuis bezorgt. 
Dit wordt dan door een diaken aan het eind van de middag gebracht . 
Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Avondmaal en de gemeenschap met elkaar 
meebeleven. 
U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres  h_j_pijper@hotmail.com                             
( achter de h en de j een onderliggend streepje ) of een telefoontje mag ook.  Tel. 0596 
628301 
 
Harm Jan Pijper,  
secr. Diaconie 
 
 
 

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
 
Vanaf donderdagavond 3 maart vinden er avondgebeden plaats in het koor van de 
Nicolaïkerk. Afwisselend gaan de eigen predikanten van de Protestantse Gemeente 
Appingedam en die van Tjamsweer voor. Tevens zal iedere avond medewerking verleend 
worden door de cantorij, onder leiding van cantor Vincent Hensen-Oosterdijk. 
De vorm zal hetzelfde zijn als de avondgebeden in het verleden.  
Omdat gemeenteleden aanwezig mogen zijn en mee mogen  
zingen zal er ook voor hen meer te doen zijn. Daarnaast zal  
de cantorij elke avond in een andere vorm de Lofzang van Maria,  
het Magnificat, zingen. 
Er zijn nog twee Avondgebeden in de Veertigdagentijd, op 
donderdagen van 19.30 uur tot 20.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd in het koor van de Nicolaïkerk. 

mailto:h_j_pijper@hotmail.com


 

 
- 11 - 

 
 

Paasavondzang 
 
Op zondagavond 17 april, Eerste Paasdag, zal er om 19.00 uur weer een Paasavondzang 
worden gehouden in de Nicolaïkerk. 
De samenzang begint om tien voor zeven. 
Samen mogen we weer vele mooie liederen zingen over de opgestane Heer. 
Dit alles onder begeleiding van Jan Beukema op het orgel. 
 
Er is ook medewerking van Moniek Timmer en Mirjam de Jong-Timmer op piano en panfluit. 
Zij zullen ook hun muzikale steentje bijdragen voor het slagen van deze avond. 
Er is een mooie liturgie samengesteld, afgewisseld met zang en muziek. 
Na afloop kunnen we samen nog koffie of thee drinken achter in de kerk. 
 
Er zijn twee collectes voor IKE en kerk zowel digitaal als in de kerk. 
 
Allen hartelijk welkom namens de IKE werkgroep.  
 
 
 
 

Met Johannes op weg naar Pasen 
 
Verder met Johannes, onderweg naar Pasen 
Als dit kerkblad verschijnt, zijn we al een heel eind op weg in de Veertigdagentijd. We lezen 
in deze periode meestal uit het Johannesevangelie, en proberen van de diensten een geheel 
te maken.  
De benamingen voor Jezus waar we nog bij zullen stilstaan zijn: de Rechtvaardige en de 
Koning (dit is Palmzondag). In de Stille Week lezen we gedeelten uit Marcus en uit 
Johannes. Op Paasmorgen horen we het opstandingsevangelie in de woorden van 
Johannes. Dan is er ook kindernevendienst. 
Het is fijn om, nu de coronamaatregelen opgeheven zijn, weer met elkaar naar de kerk te 
komen. De ontmoeting met God en met elkaar is heilzaam, het doet ons goed. Wie aarzelt 
om de draad weer op te pakken: weet je welkom!  
 
Namens de collega’s, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Van de Kindernevendienst 
 
Jullie zijn van harte welkom op: 
 
17 april, (Pasen) door Anita en Janet 
 
Veertigdagen/Paasproject: 'BEN JE KLAAR VOOR HET FEEST?' 
 
Voor het Veertigdagen/Paasproject hebben we voor alle kinderen de project-gezinsboekjes 
besteld en die brengen we nog rond.  
We hebben ook het digitale materiaal gekocht; dit kun je downloaden vanaf de KOZ website 
(met ons nieuwe abonneenummer: 17262).  
Als je je al eerder hebt aangemeld, dan kun je met je 'oude' account inloggen). 
 
Achterin het 
gezinsboekje  
staat het Projectlied met  
nog de oude melodie;  
Vincent heeft bij ons de 
melodie aangepast, 
zodat het een vrolijk lied 
is! 
 
Tot ziens op de KND, 
 
We hopen dat jullie 
weer komen! 
 
Groetjes van de KND 
leiding. 
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Het projectlied: 

 
 
 
Zondag 6: Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
  vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt. 
  Laat horen dat je vrolijk bent, de koning komt er aan. 

Hosanna! Maak zijn naam bekend en laat Hem binnengaan.. 
  Refr.: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
   En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier! 
 
Zondag 7: PASEN 
  Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
  vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt. 
  Maria ziet wat God ons geeft: een lach op ons gezicht. 
  Het graf is leeg, want Jezus leeft. God maakt de wereld licht. 
.  Refr.: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
   En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier! 
 
(Als er geen KND is:  Achter in de kerk liggen kleurplaten, tekenpapier en puzzels en 
potloden, zodat de kinderen zelf iets kunnen maken.) 

Nieuwe leiding is van harte welkom!   
Hartelijke groeten namens de KND-leiding,  
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 20 februari        Roemenië            €  230,00 
Zondag 27 februari         Armenië, Mensenkinderen     €  115,00 
Zondag   6 maart        KIA, Zending     €  209,50 
    Extra collecte voor Oekraïne €  820,00 
Woensdag 9 maart   Voedselbank    €  109,00 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half februari 2022 t/m half 
maart 2022, € 1098,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag   13 februari €   79,00 
zondag   20 februari €   70,00   
zondag   27 februari €   43,00 
zondag   06 maart     € 354,50 
 
 
 
 
 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  

Alle gevers  en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
Geen opgave ontvangen 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 

 
 
 

 

 
 
Uitnodiging FACTOR 12+ / 15+ 

 
Hallo allemaal,  
 
Het heeft even geduurd maar nu is het dan toch eindelijk zover: we kunnen van start gaan 
met  de Factor-bijeenkomsten! 
 
Nog even opfrissen, wat is Factor ook nog maar? 
Factor 12+/15+ is een combinatie van club en catechese: op een leuke manier met elkaar 
van alles over God, geloven en kerk-zijn ontdekken. We doen dat in twee groepen: van 12-14 
jaar en van 15-17 jaar.  
 
Het lijkt ons leuk je te ontmoeten! Daarom nodigen we je graag uit voor de gezamenlijke 
startbijeenkomst: 
 
Waar?    Soosruimte, zolder Franse School 
Wanneer?    Woensdag 20 april 
Hoe laat?    Van 19.30 – ca 20.30 uur 
 
We maken er een gezellige kennismakingsavond van met onder andere een mini-pubquiz! 
We gaan dan ook de groepen indelen en afspraken maken voor de volgende keer. 
 
Heb je eerst nog vragen? Of kun je deze dag niet komen maar wil je wel graag meedoen?  
Dan kun je contact opnemen met: 
Ds. Johan van den Berg: 0596-788702 / dsjvandenberg@solcon.nl 
 
Hopelijk tot ziens op woensdagavond 20 april ! 
Hartelijke groeten, 
 
Esther Bosma en Janet Ploegh (Factor 12+) 
Krista Vieveen en ds. Johan van den Berg (Factor 15+) 
 

mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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De groene Nicolaïkerk           
 
 

 
 
 
 Landelijke opschoondag 
 
 
Met elkaar hebben we op zaterdag 19 maart de handen uit de mouwen gestoken om 
zwerfafval op te ruimen: Appingedam is weer een stuk schoner. 
 
’s Morgens een groep volwassenen en ’s middags 2 groepen van club.  
Iedereen hartelijk dank voor de inzet. 
 
Wil je een grijper om zelf een rondje zwerfafval te rapen, dan breng ik je er een. 
 
Namens de werkgroep de groene Nicolaikerk, 
Gerben van Dijk 
 
Gerben.anja@gmail.com 
0642530100 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Gerben.anja@gmail.com
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Uit de gemeente            
 

Startavond Factor 12+ en 15+  
Eindelijk is het zover: in april kunnen we van start gaan met de Factor-groepen voor de 
jongeren van (ongeveer) 12-14 en 15-17 jaar! We beginnen met een gezellige startavond 
voor alle jongeren van 12 t/m 17 jaar samen: bijkletsen, kennismaken, wat uitleg over Factor, 
een mini-pubquiz en samen uitzoeken wie bij welke groep gaat. 
De jongeren van 12 t/m 17 in van de Protestantse Kerk in Appingedam en Tjamsweer krijgen 
ook een persoonlijke uitnodiging. Vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk ook welkom, ook als 
ze geen lid zijn van onze kerk. 
Wanneer: op woensdag 20 april van 19.30 - 20.30 uur 
Waar: in de Franse School 
Het Factor-team: Esther, Krista, Janet en domie Johan 
 
Gespreksgroep 18+ 
We zijn met Abraham op pad en kijken waar zijn belevenissen met God en mensen raken 
aan onze eigen ervaringen. Zijn wij net als Abraham, of pakken we het heel anders aan? En 
hoe lopen onze eigen lijntjes met God en de mensen om ons heen? Het blijft een tocht vol 
verrassingen. Wie met ons mee wil gaan, is van harte welkom! 
Op de bijeenkomst van 31 maart wordt/is de datum voor de volgende keer vastgesteld. Wil je 
meedoen, informeer dan even bij Marjelle (zie hieronder). 
Praktische informatie 

 Leiding: ds. Jake Schimmel en ds. Johan van den Berg 

 Frequentie: eens in de 2 à 3 weken 

 Tijd en plaats: donderdagen om 20.15 uur in de Franse School 

 Volgende datum: wordt onderling geregeld, bel/app/mail Marjelle  

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
Bijbelgesprekskring 
In maart zijn we na lange tijd weer bij elkaar geweest. We zijn in het bijbelboek Handelingen 
onderweg met de apostel Paulus. Hij is onderhand samen met Barnabas onderweg op zijn 
eerste zendingsreis door Klein-Azië in Ikonium beland. Op 7 april lezen we Handelingen 14. 
We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal en leggen daar ook andere vertalingen naast, om zo 
wat dieper in de bijbelteksten door te kunnen dringen.  
Praktische informatie 
• Leiding: ds. Johan van den Berg 
• Datum: donderdag 7 april 
• Tijd: 20.15 tot 21.45 uur 
• Plaats: de Franse School 
• Inlichtingen bij ds. Johan van den Berg: telefonisch 788702 of via 

dsjvandenberg@solcon.nl 
 
Vakantieweken van de predikanten 
Van 18 tot en met 22 april heeft ds. Rudolf Oosterdijk vakantie. In dringende situaties kunt u 
contact opnemen met ds. Johan Van den Berg of ds. Gerlinde van den Berg- de Haan. 
 
Ds. Johan van den Berg heeft twee weken meivakantie van 22 april tot en met 8 mei en ds. 
Gerlinde van den Berg-de Haan heeft één week meivakantie van 29 april tot en met 8 mei. 
In die periode zal ds. Rudolf Oosterdijk voor hen waarnemen in dringende situaties. 
 
.Uit de pastorie 
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In de grote wereld blijft de spanning onverminderd hoog: terwijl we dachten opgelucht adem 
te kunnen halen omdat de coronacrisis (voor dit seizoen?) op zijn retour lijkt, vlamde in 
Oekraïne de vreselijkste oorlog op die Europa sinds 1945 heeft gekend. Het Russische leger 
legt hele steden in de as en miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. Ook ons land zal 
de komende maanden alle zeilen bij moeten zetten om deze mensen op te vangen, bij te 
dragen aan het herstel van de vrede en het opvangen van de economische en sociale 
gevolgen van deze door mensen veroorzaakte ramp. 
Ook de kerken zijn daarin actief: via Kerk in Actie en andere hulporganisaties worden geld en 
hulpgoederen ingezameld en op de juiste plekken afgeleverd, worden mensen opgevangen 
en getroost, en wordt er gelegenheid geboden om te bidden, te gedenken en bij elkaar steun 
te zoeken. Tot en met Stille Zaterdag is de Nicolaïkerk zaterdags van 10-15 uur open voor 
mensen die even stil willen staan bij de slachtoffers van de oorlog en evt. een kaarsje wilde 
opsteken als symbool van voorbede en medeleven. 
Tegelijk gaan de gewone dingen door: de commissie Vorming & Toerusting is onder leiding 
van de nieuwe coördinator, Mijna Hadders, alweer bij elkaar geweest om een aanbod voor 
2022-2023 samen te stellen. Gelukkig zijn daarvoor nog/al plannen genoeg. Met één 
onderdeeltje – de catechese in de Factorgroepen – hopen we deze maand al aan de slag te 
gaan. Na heel veel uitstel komt er in elk geval een vrolijke startavond om de jongeren kennis 
te laten maken met de opzet en met elkaar. Hiervoor worden ook de jongeren van de 
Hervormde Gemeente Tjamsweer uitgenodigd. 
En dan zijn we natuurlijk ook samen op weg naar Pasen; het feest dat ons zegt dat zelfs 
waar menselijkerwijs onze wegen doodlopen, Gods liefde in staat is een nieuw begin te 
maken. Dat is geen zoetsappig gebeuren, want er moest daarvóór wel een bittere beker 
worden leeggedronken, tot de bodem toe. Maar we weten tegelijk dat niemand van ons 
daarbij zó diep hoeft te gaan als Jezus. Zijn offer heeft voor ons allemaal de doorgang naar 
het Leven opengelegd. Hij heeft de macht van het kwaad overwonnen. De strijd die er voor 
óns nog ligt is: onszelf overwinnen en ons weerloos en kwetsbaar overgeven aan Gods 
liefdevolle handen. Van daaruit ligt de weg van Gods Koninkrijk voor ons open: de zware 
steen is weggerold. 
In dat vertrouwen wensen wij u en jullie allemaal een goede en verrijkende gang naar Pasen 
toe en een hoopvol Paasfeest: de Heer is waarlijk opgestaan! 
Met hartelijke groet vanaf Farmsumerweg 1, mede namens Gerlinde en de kinderen, 
ds. Johan van den Berg 
 
Verhuizing 
De familie Oosterdijk gaat verhuizen! Begin maart hebben wij een huis gekocht in 
Zuidbroek. Het is de oude, tegenover de kerk gelegen, weem. Sinds 1741 wonen en werken 
daar al predikanten. We zijn er erg blij mee en op het moment van schrijven wordt er 
geschilderd, getimmerd en gestukadoord in het huis.  
In de week voor Pasen trekken we erin. Dat is natuurlijk even slikken, want een ongelukkiger 
tijd is voor een predikant niet te bedenken. Maar de verhuizer had geen andere mogelijkheid.  
 
Vanaf 12 april wonen we een stuk dichter bij Appingedam.  
Ons adres is dan: Kerkstraat 92, 9636 AD Zuidbroek. Het telefoonnummer wordt  
0598-786001. 
 
ds. Rudolf Oosterdijk 
Hélène Oosterdijk- van Leeuwen 
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Verjaardagsfonds 
 

De opbrengst over de maand februari bedraagt € 244,20. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 

Opbrengst 
 
De opbrengst over 2021 bedroeg € 1224,14. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar bijdrage !! 
Ook hartelijk dank aan alle contactpersonen en anderen, die zich hebben ingezet voor het 
Verjaardagsfonds en die ook in de ‘corona-periode’ met de felicitatiekaarten en de zakjes 
hebben gelopen en bij de gemeenteleden zijn geweest. 
 
De bestemming(en) van de opbrengst van 2021 is/zijn op dit moment nog niet bekend. Mocht 
u ideeën of suggesties hebben, dan vernemen wij die graag. 
Reacties kunt u kwijt bij onderstaand adres: 
P.M. (Piet) Waalkes, 
Abel Eppensstraat 54, 9902 HL  Appingedam. 
 Tel.: 0596 – 626891 e-mailadres:  pmwaalkes@kpnmail.nl 
 
 

.Zingen naar de zondag 
 
We kunnen na lange tijd weer een Zingen naar de Zondag zangavond meebeleven en wel 
op zaterdagavond 2 april om 19.00 uur in de Nicolaikerk. 
Het is fijn om zo voor de zondag weer samen te komen om weer die mooie bekende liederen 
te mogen zingen. 
 
Medewerking is er van Lieneke van Eijkelenburg uit Musselkanaal, die onder meer bekend is  
van ‘Nederland zingt’ met solozang. 
De avond wordt geleid door ds. B.B. Wolters uit Tjamsweer. 
 
Het thema van deze avond is: “In het kruis zal ik eeuwig roemen”. 
Organist is Ties Wildeboer; 
Beamer is Johan Scholtanus; 
Koster is Linus de Vries. 
 
Er is deze avond één collecte in de kerk bestemd voor de onkosten . 
Na afloop is er gezamenlijk koffie /thee drinken achter in de kerk. 
 
Iedereen is van harte welkom!! 
 
 

Zomeravond diensten in Marsum 
 
Hoewel het lijkt of de corona op zijn retour is, is toch door de IKE commissie besloten om de 
diensten deze zomer nog niet door te laten gaan. 
Dit ook i.v.m. met de toch nog wel vele besmettingen in combinatie met weinig ruimte en 

mailto:pmwaalkes@kpnmail.nl
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weinig of geen ventilatie in de kerk. 
Jammer dat we het besluit hebben moeten nemen, maar misschien toch verstandig. 
We hadden het graag anders gewild, maar hopen ook voor Marsum op betere tijden. 
 
De IKE commissie. 
 
 

Activiteitencommissie 
 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
We willen als activiteiten commissie, nu het weer mogelijk is, het één en ander gaan 
organiseren. 
We nodigen alle belangstellenden hartelijk uit  om op iedere 1e zondag van de maand   met 
elkaar gezellig te lunchen in de Franse school. 
Voorlopig staan de volgende datums gepland:  
Zondag  3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, en 4 december. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 
Koffie inloop ochtend  in de Franse School: 
 
 
Verder hopen we “inloop” koffie ochtenden te gaan organiseren en wel op iedere 2e en 4e 
dinsdag ochtend van de maand.                                      
U kunt  voorlopig de volgende datums noteren: 
12 en 26 april,  10 en 24 mei,  14 en 28 juni.                                                            
 
We hopen onder het genot van koffie/thee  elkaar gezellig even te ontmoeten  en  in gesprek 
te gaan. 
Neem gerust iemand mee die óók behoefte heeft aan gezelligheid en/of een gesprek.                             
Iedereen is welkom!!                                                                     
Wij geloven  dat met elkaar meeleven, elkaar bemoedigen en omzien naar onze medemens  
heel erg nodig is in deze individualistische tijd. 
 
We verwelkomen u/jou  graag bij één of meer van onze activiteiten  
 
Hartelijke groet van de Activiteiten commissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
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- 21 - 

Openstelling Nicolaïkerk 
 
Met ingang van mei wil de Commissie Openstelling Nicolaïkerk de kerk weer graag 
openstellen voor het publiek. Door de corona-perikelen is de kerk in 2020 gesloten geweest 
en in 2021 was de kerk maar gedeeltelijk open. 
We hopen, dat er dit jaar weer vele toeristen de stad Appingedam kunnen vinden en dan ook 
een bezoekje aan onze mooie kerk willen brengen. 
We hebben diverse jaren gehad, waarin er ca. 10.000 mensen de kerk bezocht hebben. 
 
Maar:  doordat we de openstellingstijden weer op het oude pijl willen brengen, zijn er meer 
vrijwillig(st)ers nodig. 
Er hebben zich de afgelopen jaren diverse mensen afgemeld, door gezondheid en of leeftijd. 
Dat is natuurlijk jammer, maar het is niet anders. 
De commissie zoekt nu nieuwe gastheren en -vrouwen, die mee willen werken aan de 
openstelling. Er zal een rooster gemaakt worden, waarop u dan ook ingedeeld wordt. 
In overleg kunt u natuurlijk zelf aangeven wanneer u in de kerk wilt en kunt zijn. 
 
Het is erg leuk werk om te doen, want de ervaring leert, dat er ook veel oud-Damsters nog 
eens weer een kijkje komen nemen in de kerk en zo ontstaan soms erg leuke ontmoetingen. 
 
Wilt u ons helpen?  Heel graag, dan kunnen we met de openstelling doorgaan. 
 
U kunt zich aanmelden bij mw. Didy de Vries, Graaf Edzardstraat 8. Tel. 0596-623385 
 e-mailadres: dvries@home.nl 
 

De commissie rekent op u !!! 
 
 

Van de Diaconie 
 
In april wordt  de bloemendienst verzorgd door mw. Bouktje Veldman   

e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.  
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
mw. Anneke Weidenaar    e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk             e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
 
 
 
 
 
     

mailto:dvries@home.nl
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
 
Actie Kerkbalans 2022: Het eindresultaat. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan Actie Kerkbalans. We kregen tot nu 
toe toezeggingen voor een totaal van €139.707,00. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we 
daarmee nog ruim onder het resultaat van vorig jaar. We kunnen dus nog wel wat hulp 
gebruiken. Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor Kerkbalans, dan 
hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog steeds, geef vandaag voor de 
kerk van morgen! 
We willen nogmaals alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan deze actie hartelijk 
bedanken. Zonder hun inzet is een actie als deze niet mogelijk. 
 
Paascollecte 
Bij dit kerkblad vindt u de jaarlijkse paascollecte. We bevelen deze bij u van harte aan! 
 
Oproep 
De commissie voor de openstelling van de Nicolaïkerk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en 
in het bijzonder iemand voor de coördinatie. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u 
contact opnemen met de scriba, Didy de Vries. 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda april 2022 

 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur Franse School 
 
Jongens/meisjes groep 5: Marieke en Emma:  donderdag 7 april 

Jongens groep 6: Christina en Maarten: maandag 4 april 

Meisjes groep 6: Maartje, Nathalie en Maria: woensdag 6 

april 

Groep 7 + jongens groep 8: Jan-Willem, Arjen en René: 

dinsdag 12 april 

Meisjes groep 8: Jantine en Martine: dinsdag 19 april 

 
 

T-café, 19.00 uur -20.30 uur Franse school 
Komen jullie ook??? 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Vrijdag 1 april: groep 7 

Vrijdag 8 april: groep 8 

Vrijdag 22 april: klas 1+2 

Vrijdag 29 april: klas 3+4 

Vrijdag 13 mei: groep 7 
 

Factor 12+ en 15+ 
Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Zondag 10 april 

 

 

Clubkamp 2022 
Noteer het in je agenda!!!!! 

Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 

 
 
 
 

Concerten 
 
 
Kamerkoor Dualis uit Groningen geeft op zondag 10 april a.s. een concert in de Nicolaïkerk. 
Aanvang: 15.00 uur. 
 

Het concert heeft de naam meegekregen: 
  

Passie bij Kaarslicht 

 

In de christelijke traditie staat Pasen voor het lijden 
en de wederopstanding van Christus. Voor 
componisten is dit al eeuwen een bron van 
inspiratie. De Mattheuspassion van J.S. Bach is hier een van de bekendste voorbeelden van: 
heel veel mensen bezoeken een ‘Mattheus’ in de weken voor Pasen. Dat er nog veel meer 
prachtige muziek is geschreven rond het paasverhaal laat Dualis horen in dit concert, in de 
sfeer die bij het thema past: kaarslicht en duisternis. 

Centraal in dit concert staat het betoverende ‘Miserere’ van Gregorio Allegri (1582-1652). De 
componist schreef het rond 1638 voor de jaarlijkse viering van de donkere metten tijdens de 
Heilige Week of Stille week, de week voor Pasen. In die viering werden ’s nachts om 3 uur 27 
kaarsen één voor één gedoofd, tot er nog maar eentje over was. Op dat moment zette het 
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koor het ‘Miserere’ in, en bij dat ene flakkerende kaarsje klonk een fantastisch en hemels 
kunstwerk. 

In dezelfde sfeer omvat het programma meer prachtige passiewerken, zoals het schrijnende 
maar o zo mooie ‘O Vos Omnes’ van de Poolse componist Łukaszewski, Poulencs motetten 
met de wrijvende dissonanten van die steeds zo verrassend oplossen in warme harmonieën, 
en de over-the-top spirituele romantiek van Bruckners ‘Christus factus est’. 

Programma:  
Alonso Lobo - Versa est in luctum 
Paweł Łukaszewski - O vos omnes (uit: Responsoria Tenebrae) 
Allegri - Miserere mei, Deus 
Francis Poulenc - Quatre motets pour un temps de pénitence 
James MacMillan - Mitte Manum tuam 
Tomás Luis de Victoria - Caligaverunt oculi mei 
Anton Bruckner - Christus factus est 
Sergej Rachmaninov - Hymn tot the Cherubim 
 
 
Kaarten: In de voorverkoop: € 15,00 (kamerkoor Dualis.nl) 
   

Aan de kerk: € 17,50. 
 
  Tot en met 17 jaar: € 10,00 
 
 
Toonkunstkoor Delfzijl 
 
Op 4 mei a.s., na de Dodenherdenking bij het monument in de Wijkstraat in Appingedam kan 
men in de Nicolaïkerk luisteren naar het Requiem van Fauré,  
 
uitgevoerd door het Toonkunstkoor Delfzijl, met 
medewerking van het  
Symphonie-orkest Suonare d’Amatori, onder leiding 
van Vincent Hensen-Oosterdijk  
 
Solisten:  
Alina Roozenboom, sopraan  
Jaap de Kok bariton.  
 
 
De toegang is gratis.  
 
Een gift in de schaal bij de uitgang wordt 
bijzonder op prijs gesteld!! 
 
 
 

Van harte welkom! 
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En dan gebeurt wat vrijwel iedereen had willen voorkomen: een oorlog in de Oekraïne, waar 
wij als Europa uiteraard nauw mee verbonden zijn. Op allerlei manieren wordt geprobeerd 
het geweld te keren en in de nood van mensen te voorzien, onder andere via Kerk in Actie. 
Ook wordt aandacht gevraagd voor de mensen uit de Oekraïne in ons land. Hieronder de link 
voor de reactie van de Protestantse Kerk Nederland, scriba ds. Rene de Reuver en voorzitter 
synode ds. Marco Batenburg met een oproep voor gebed, dan wel een gebedsdienst met 
een gebed. Van harte ondersteund, een dringende oproep.  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/ 
 
En hierbij een citaat van paus Franciscus: 
En ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de 
duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. 
Ik nodig iedereen uit om van Aswoensdag, op 2 maart aanstaande, een dag van vasten voor 
de vrede te maken. Ik moedig gelovigen op een speciale manier aan om zich op die dag 
intens aan gebed en vasten te wijden. Moge de Koningin van de Vrede de wereld behoeden 
voor de dwaasheid van oorlog, aldus paus Franciscus. 
 
Donderdag opende de voorzitter van de kerkenraad waar ik op bezoek was met het lezen 
van psalm 84 en ik dacht aan de laatste verzen: 
Want God de Heer is een zon en een schild 
Genade en glorie schenkt de Heer 
Zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
Heer van de hemelse machten, 
gelukkig wie op U vertrouwt.  
 
Wat we tegenover de boosaardige machten van geweld en machtsdenken kunnen plaatsen 
is vertrouwen op de ontmoeting met God: je laten voeden met liefde en vrede, met de Geest 
van Zijn trouw.  
 
Er zijn veel vragen in gemeenten over ‘veilige kerk’. Het is belangrijk dat gemeenten 
aandacht hebben voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, eventueel samen met 
andere gemeenten. De website van onze Protestantse Kerk heeft daarvoor handvatten. Ooit 
hadden we het idee dat vanuit de classis te doen, maar dat is niet verder gekomen; dat is 
eigenlijk ook niet de bedoeling, het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.  
 
Een hartelijke groet,  
ds. Jan Hommes, classispredikant 
0651999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
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