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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 7 december beginnen we weer met de maandelijkse schoonmaak van 

de kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
Voor koffie / thee wordt gezorgd. 

 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 

 Een aantal mensen onder u heeft bij het kerkblad van november een herinnering 
ontvangen om het abonnementsgeld over 2020 nog te betalen. Wilt u dit vòòr 15 
december doen? U bespaart ons een hoop werk door tijdig te betalen. 
Bij voorbaat onze dank. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alle medewerk(st)ers van dit Kerkblad wensen u allemaal hele fijne, gezegende 
Kerstdagen en een heel goede Jaarwisseling !! 

 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

Voldongen feiten 
 
De engel zei: ‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, 
en je moet hem Jezus noemen.’ (…)  
Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u 
hebt gezegd.’ 

(Lucas 1 : 31 en 38) 
 
Ze had er niet om gevraagd, Maria; om die engel die haar de 
stuipen op het lijf joeg met zijn verschijning. En ook niet om de 
boodschap die hij haar kwam brengen: ‘Je zult zwanger worden 
en een zoon baren.’ – nog wel een kind dat Zoon van de 
Allerhoogste genoemd zou worden. En dat terwijl ze nog nooit 
met een man naar bed was geweest. Maar daar had die engel ook geen boodschap aan: 
‘Daar zal de heilige Geest voor zorgen.’ 
Een niet te bevatten boodschap voor welke volwassen vrouw dan ook, laat staan voor een 
meisje van een jaar of dertien, veertien. Maar daar moet ze het mee doen: ‘God zal ervoor 
zorgen.’ 
 
Net als Maria hebben wij om heel veel dingen in ons leven niet gevraagd. De dingen gaan 
zoals ze gaan, of je nu in een alles-besturende God gelooft of niet. Je hebt het maar te 
aanvaarden: het leven zelf, en ook de dood, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, 
geluk en zorgen. Waar we wel invloed op hebben, is hoe wij al die dingen aanvaarden. 
 
Voordat Maria besloot hoe zij met de volkomen nieuwe situatie van haar aanstaande 
zwangerschap en moederschap zou omgaan, kreeg zij van de engel Gabriël nog een klein 
duwtje in de rug: ‘Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar 
hoge leeftijd.’ Alsof de engel zeggen wilde: ‘Jij bent de enige niet, en ook de eerste niet die 
zoiets overkomt.’ Als een andere manier om te zeggen wat hij aan het begin tegen haar zei: 
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.’ 
Er zijn er meer die in hun leven door God zijn aangeraakt. Wij zijn de eersten niet. En die 
anderen hebben het ook overleefd: zij hebben ontdekt wat het betekent om te leven met 
Goddelijke verwachting. 
 
En zo maakt Maria haar keuze: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.’ Waar ze precies ja op zei, kon ze toen bij lange na nog niet bevatten. Maar ze koos 
ervoor om in deze compleet nieuwe en onbekende situatie God te dienen. Zij vertrouwde 
erop dat als Hij op die weg met haar mee zou gaan, het zo goed was. 
 
Zo’n daad van overgave aan God valt niet te beredeneren. Het is als het moment van een 
eerste liefdesverklaring. Je stort je erin met hart en ziel, en huid en haar: ‘Van jou wil ik zijn!’ 
En welke vragen, twijfels en zorgen daar later ook over opkomen, die eerste liefdesverklaring 
opent een deur die niet meer gesloten kan worden (Openb. 3 : 8): vanaf nu ga je samen 
verder, de toekomst tegemoet. 
 
Om Gods liefde en genegenheid hebben wij niet gevraagd, dat grote geheim is ons zomaar 
geschonken. Om ons leven hier en nu hebben we vaak ook niet gevraagd, maar nu het er is, 
met al z’n verwachtingen, kansen, dreigingen, valkuilen, angst en hoop – nu is de vraag: Met 
wie wil je de toekomst in? 
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Jij bent de eerste niet die voor deze vraag komt te staan. 
Miljoenen zijn je voorgegaan en honderden leven er om je heen 
in en om Appingedam. Allemaal mensen die ooit lang of kort 
geleden zeiden: De Heer wil ik dienen. Zalig de mens die dat 
durft te belijden! Maar evenzeer zalig de mens die zulke mede-
belijders om zich heen heeft. Blijf daarom niet alleen zitten: 
bezoek ze (veilig!), bel met ze, praat met ze, met hen die ooit 
eens zeiden: De Heer wil ik dienen. En je zult net als Maria die 
bij Elisabet op bezoek ging, merken dat er een lied van hoop en 
belofte opwelt in je hart. Een loflied voor de God van Abraham, 
Isaak en Jakob die ook jouw God wil zijn, onvoorwaardelijk, uit 
pure liefde.  
 
 

Prijs de Heer die herders prijzen, 
die in 's hemels paradijzen 
alle englen eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 
 

Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 

 
Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 
 

Aan de Koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren, 

moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 
ds. Johan van den Berg 

 

Agenda voor de maand december  (onder voorbehoud) 
  3 dec. 19.30 uur,  Avondgebed in de Nicolaïkerk 
   
  7 dec. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  8 dec. 19.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
10 dec. 19.30 uur,  Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 
16 dec. 19.30 uur,  Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 
18 dec. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
24 dec. 17.00 uur, Kerstwandeling door Appingedam 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
 
Donderdag 3 dec.: Avondgebed 
 19.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
 
Zondag 6 dec.: Tweede zondag van Advent 
 9.30 uur, dhr. H.C. Perdok  
 
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
Toelichting bij de collecten:  Voedselbank 
Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in 
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van 
bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het 
armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in 
die om de één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % 
goed zijn. In deze coronatijd wordt er meer dan hiervoor een beroep gedaan op de 
voedselbank. Tegelijkertijd ontvangen ze van producenten en distributeurs van 
levensmiddelen minder producten. Hierdoor hebben ze ook meer geldelijke middelen nodig 
om de noodzakelijke eerste levensbehoeften in te slaan. 
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en 
organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.  Deze collecte 
wordt van harte bij u aanbevolen. 
 

 
Donderdag 10 dec.: Avondgebed 
 19.30 uur,    ds. B.B. Wolters 
 
 
Zondag 13 dec.: Derde zondag van Advent 
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 9.30 uur, ds. J. van den Berg  
     
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk 
    

kleur: paars 
 
Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij 
de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
 
Woensdag 16 dec.: Avondgebed 
 19.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
 
Zondag 20 dec.: Vierde zondag van Advent  
         9.30 uur: mw. ds. P. de Kruijf, Assen 
    
   collecten: - Diaconie (Prot. kerk) 
     - Kerk 
   kleur: paars 

 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 
   Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
Toelichting bij de collecten:  Protestantse Kerk - Daarom Kerst (Advent, Missionair) 
Over de hele wereld wordt kerstfeest gevierd. Kerstbomen, kerstcadeaus en wintermarkten 
bepalen voor een groot deel onze kerststemming. Voor christenen draait het om de geboorte 
van Jezus Christus. In Hem gaf God licht in het donker. Dat mogen we doorgeven en delen 
met mensen om ons heen. 
De Protestantse Kerk wil een open, uitnodigende kerk zijn. En juist met Kerst staan altijd de 
deuren wagenwijd open voor iedereen die op zoek is naar warmte, licht en geborgenheid. 
Vanwege de coronamaatregelen is dat helaas dit jaar onmogelijk.  
Met ‘Daarom Kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten aan om 
mensen op een aantrekkelijke manier tóch kennis te laten maken met de echte 
kerstboodschap. Bijvoorbeeld met de cd’s van ‘Daarom Kerst’, speciaal bedoeld om uit te 
delen aan buren of vrienden. Voor kinderen is een eigen cd gemaakt.  
Met uw bijdrage aan de collecte worden nieuwe materialen en activiteiten ontwikkeld om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst. Doet u mee? Van 
harte aanbevolen! 
 

 
Donderdag 24 dec.:  Kerstavond 
 17.00 uur,     Kerstwandeling (zie verder op in dit blad)  
 
     
 21.30 uur,  Kerstnachtdienst in de Geref. kerk (digitaal) 
    Voorgangers: ds. Paul Voorberg en ds. Johan van den Berg 
    M.m.v.: Organist Ties Wildeboer 
        Pianist Jan Beukema 
        Een gelegenheidskoor uit de drie kerken 
         o.l.v. Jan Beukema 
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collecte: - ’Struikelstenen Appingedam’ 
       
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Struikelstenen worden op meerdere plaatsen in Appingedam 
gelegd ter herdenking van Joodse inwoners uit Appingedam die weggevoerd zijn en niet 
teruggekeerd zijn. 
 
 
 
Vrijdag 25 dec.:  Eerste Kerstdag 
 9.30 uur,    ds. G.M. van den Berg-de Haan en mw. D.H. de Vries-Kuiper 
 
   collecten: - Diaconie (Kinderen in de knel) 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  Kinderen in de knel (KIA) 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange 
kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de 
vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in 
fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er 
nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen 
hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden 
ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze 
informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen 
les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar 
mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 
 
 
Zondag 27 dec,: Zondag na Kerst 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg TOP 2000 dienst 
   m.m.v. ‘De Alto’s 

collecten: - Diaconie (ZOA; chr. hulporganisatie) 
     - Kerk 
    

kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten: Zondag 27 december ZOA (Zuidoost-Azië) 
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en 
herstel. 
VN-organisaties luiden de noodklok over ondervoede kinderen in Jemen. Ook ZOA ziet 
de situatie met de dag verergeren. Onze medewerkers zeggen: “Het lijkt alsof er geen 
licht aan het einde van de tunnel is. Maar we geven niet op en gaan door!”  
Sinds 2015 woedt een burgeroorlog in Jemen. Het escalerende geweld gaat hand in hand 
met een ingestorte economie en een coronacrisis in een van de armste landen in het 
Midden-Oosten. Tot dusver bleef dankzij humanitaire noodhulp een grote hongersnood de 
afgelopen twee jaar uit, maar sinds de uitbraak van de coronapandemie is de situatie zo erg, 
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dat nu een op de vijf kinderen onder de vijf jaar acuut ondervoed is. Twee derde van de ruim 
30 miljoen Jemenieten hebben honger; 2,1 miljoen kinderen en ruim een miljoen zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, lijden aan ernstige ondervoeding. 
Neerwaartse spiraal 
“Jemen zit in een neerwaartse spiraal”, vertelt Gerrianne Pennings, programmamedewerker 
Jemen. “Heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen, zo’n 3,6 miljoen; alleen al in het 
afgelopen halfjaar zijn 81.000 mensen van huis en haard verdreven. En hoewel Jemen 
minder hard getroffen lijkt te zijn door de coronapandemie dan verwacht, is de impact enorm. 
Voedselhulp, medische steun, herstel van watersystemen: alles stopt omdat er simpelweg 
geen geld meer is voor een land als Jemen. Het voelt letterlijk alsof de wereld vergeten is 
dat Jemen bestaat.” 
Donderdag 31 dec,.: Oudejaarsavond 
 19.30 uur,  Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk 
    ds. B.B. Wolters 
 
    collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk 
    
    kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten: Voedselbank  
Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in 
de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
 
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van 
bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het 
armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in 
die om de één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % 
goed zijn. In deze coronatijd wordt er meer dan hiervoor een beroep gedaan op de 
voedselbank. Tegelijkertijd ontvangen ze van producenten en distributeurs van 
levensmiddelen minder producten. Hierdoor hebben ze ook meer geldelijke middelen nodig 
om de noodzakelijke eerste levensbehoeften in te slaan. 
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en 
organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.   
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
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Avondgebeden 

 
Avondgebeden tijdens Advent 
 
Samen met Vincent Hensen-Oosterdijk heb ik het plan opgevat om in de adventstijd op 3, 10 
en 16 december, telkens om 19.30 uur een avondgebed te verzorgen in/vanuit de 
Nicolaïkerk. De Hervormde Gemeente Tjamsweer heeft zich hier ook bij aangesloten en ds. 
Wolters zal dan ook één van de drie avondgebeden leiden.  
De avondgebeden zijn bedoeld als een extra bemoediging en als bezinningsmoment in de 
donkere dagen voor Kerst: brokjes geestelijk manna onderweg naar de vervulling van Gods 
beloften. We hopen dat we u als gemeenteleden er een plezier mee kunnen doen.  
De opzet van een avondgebed bestaat uit een ‘combinatie’ van liederen, schriftlezing, muziek 
en gebed. Het neemt alles bij elkaar een klein halfuur in beslag. Het orgel wordt bespeeld 
door Vincent Hensen-Oosterdijk en de zang wordt verzorgd door leden van de cantorij. 
Voor het bijwonen van de avondgebeden kunt u zich net zo opgeven als voor de gewone 
zondagse diensten. Natuurlijk zijn ze ook via internet te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
ds. Johan van den Berg 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Donderdag 3 december – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. Johan van den Berg - Avondgebed 
Dit is het eerste van drie avondgebeden in de Adventstijd. Verderop in dit Kerkblad vindt u 
een korte uitleg van het hoe en wat hiervan. 
 
Donderdag 10 december – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. Ineke Wolters - Avondgebed 
Dit is het tweede van de drie avondgebeden in de Adventstijd. Vanavond zal ds. Wolters 
voorgaan. 
 
Zondag 13 december – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Derde zondag van 
Advent 
Op deze zondag staat in het leesrooster en voor het Adventsproject Jesaja 65:17-25 centraal 
(de Evangelielezing is uit Joh. 3:22-30). De profeet Jesaja zingt in Gods eigen woorden van 
Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wie deze verzen leest, zal het 
opvallen hoeveel deze woorden en beelden lijken op die van Openbaring 21. Het Kind dat 
geboren gaat worden, zal ons uitnodigen om met Hem mee te gaan, die toekomst tegemoet. 
De vraag aan ons is: zijn we er klaar voor? 
 
Woensdag 16 december – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. Johan van den Berg - Avondgebed 
Het derde en laatste avondgebed in de Adventstijd. Omdat de Nicolaïkerk op 
donderdagavond bezet is door de burgerlijke Gemeente Appingedam, die er haar allerlaatste 
gemeenteraadsvergadering zal houden, is dit avondgebed verzet naar de woensdagavond. 
 
Donderdag 24 december – uitsluitend INTERNET-UITZENDING – vanuit de 
Dijkstraatkerk, 21.30 uur– ds. Paul Voorberg (GKV Appingedam) en ds. Johan van den Berg 
(PG Appingedam) – Kerstavond – Gezamenlijke Kerstnachtdienst van de Hervormde 
Gemeente Tjamsweer, en uit Appingedam de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de 
Baptistengemeente en de Protestantse Gemeente. 
In verband met de corona-maatregelen en vanwege ‘bezettingstekorten’ heeft de 
voorbereidingscommissie moeten besluiten om de Kerstnachtdiensten dit jaar in één 
kerkdienstuitzending samen te voegen. Het is helaas niet mogelijk voor gemeenteleden en 
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belangstellenden om deze dienst fysiek bij te wonen. De dienst kan via internet worden 
gevolgd op de bekende website www.kerkdienstgemist.nl. Mocht dat niet lukken, ga dan naar 
www.kerkdienstmeebeleven.nu (dus niet .nl). Als derde in de lijst vindt u daar GKV 
Appingedam. Klik op ‘Appingedam’ en dan komt u op de goede pagina om de dienst live te 
volgen.  
Normaal gesproken hebben de gezamenlijke Kerstnachtdiensten in de Dijkstraatkerk en de 
Nicolaïkerk ieder een eigen karakter: de eerste wat meer evangelicaal met 
opwekkingsliederen, de tweede wat klassieker met liedboekliederen. Nu hebben we gekozen 
voor een traditionele invulling waarvan we hopen dat zoveel mogelijk kijkers zich erdoor 
aangesproken zullen voelen. Of dat gelukt is, kunt u beoordelen als u op Kerstavond meekijkt 
met de dienst. Het orgel zal worden bespeeld door Ties Wildeboer en de piano door Jan 
Beukema. De zang wordt verzorgd door een aantal leden van de verschillende 
organiserende kerken. Het thema zal aansluiten bij 75 bevrijding die we dit jaar allemaal 
hadden gehoopt uitbundiger te kunnen vieren. Hoe verhoudt zich dat tot de Redder van de 
wereld die God als Bevrijder naar ons toe stuurde, en van wie wij de komst met Kerst vieren? 
 
 
 
 
Vrijdag 25 december – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan & D. de 
Vries-Kuiper – Eerste Kerstdag 
Het thema dat het project van Kind op Zondag aan deze dienst geeft is: ‘Goed nieuws!’ Zeg 
dat wel: het is goed nieuws dat God naar ons toegekomen is! We zullen luisteren naar 
mooie, bekende kerstliederen en naar het kerstevangelie. Als de techniek meewerkt, dan zal 
er ook iets in zitten dat de jongeren onder ons waarschijnlijk extra aanspreekt. En we hopen 
iets te kunnen laten zien van de kerstwandeling van 24 december. Het is de bedoeling dat 
het een dienst wordt voor jong en  oud, in de kerk én thuis. 
 
Zondag 27 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Zondag na Kerst – 
Muzikale Dienst 
Normaal gesproken zouden wij op deze zondag tussen Kerst en Oud-en-Nieuw een 
Top2000-dienst hebben. Vanwege alle corona-beperkingen hebben we dit helaas niet zo 
kunnen organiseren als we hadden gewild. Toch hopen we van deze dienst iets bijzonders te 
maken met een aantal speciale muzikale bijdragen. De eerste verrassing vandaag is dat het 
orgel weer eens bespeeld zal worden door Henk Samplonius. En ook al mogen we nog 
steeds niet uit volle borst meezingen in de kerk, toch hopen we door de liedkeuze de harten 
in beroering te brengen. 
 
Donderdag 31 december – Nicolaïkerk – 19.30 uur – ds. Ineke Wolters – Oudejaarsavond 
Deze gezamenlijke dienst zal worden gehouden in de Nicolaïkerk, in plaats van de 
Tjamsweersterkerk. Deze dienst kan dan niet alleen worden beluisterd, maar ook de beelden 
worden uitgezonden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/
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Kerstnachtdienst 
 
Op 24 december a.s. willen we ook in deze bijzondere Corona-tijd een gezamenlijke 
Kerstnachtdienst gaan houden. We doen dat samen met de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer, de Prot. Gemeente Appingedam en de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt. 
Deze live streaming dienst wordt gehouden in de Geref. kerk aan de Dijkstraat en begint 
om 21.30 uur. 
Er zal dus dit jaar één dienst zijn en geen twee, zoals andere jaren het geval was. 
Het zal een dienst zijn zonder publiek in de kerk, maar zal via de drie kerken live mee te 
beleven zijn, net zoals op zondag ook het geval is. 
We kunnen deze dienst dus meekijken en beluisteren via: 

 ‘Kerkdienst gemist’ van de eigen kerk; 

 ‘Kerkdienst meebeleven’ van de Geref. kerk Vrijgemaakt Appingedam; 

 ‘You tube’Geref. kerk Vrijgemaakt Appingedam. 
 
De samenzang in deze dienst wordt verzorgd door een gelegenheidskoor van acht mensen 
uit de drie kerken, o.l.v. Jan Beukema. Zij zingen traditionele kerstliederen. 
Er is orgelspel van Ties Wildeboer op het kerkorgel en Jan Beukema zal de piano bespelen. 
Voorgangers in deze dienst zijn ds. Paul Voorberg van de Geref. kerk Vrijgemaakt en 
ds. Johan van den Berg van de Prot. Gemeente. 
Het thema van de dienst zal worden gezocht in de lijn van ’75 jaar bevrijding’. Daar past ook 
het doel van de collecte van deze avond bij, n.l. ‘Struikelstenen Appingedam’. 
Struikelstenen worden op meerdere plaatsen in Appingedam gelegd, ter herdenking van 
Joodse inwoners van Appingedam die weggevoerd zijn en niet zijn teruggekeerd. 
Voor 2021 is er nog geld nodig voor dit mooie initiatief. 
We willen deze collecte van ook van harte bij u aanbevelen en u kunt daartoe een bedrag 
overmaken op rek.nr. NL 60 SNSB 0705771466 o.v.v. donatie en uw adres. 
Alle informatie hierover is te vinden op ‘Struikelstenen Appingedam’. 
 
Wij wensen u allen een fijne en goede dienst toe deze avond en Gezegende Kerstdagen. 
De commissie Kerstnachtdiensten 
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
25 dec. Eerste Kerstdag 
  Berber Werkman    
 
 
 
27 dec. Judith Gootjes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
Ik heb voor jou een goed bericht - Projectlied Advent & Kerst 2020 
 
[Dit lied is een ‘stapel-lied’: Er komt elke zondag een couplet bij.] 
 
  1.  Ik heb voor jou een goed bericht: 

De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
en hij zal naast je staan. 

 
  2.  En luister goed, er komt nog meer. 

Een stem roept in het rond: 
‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 
Maak ruimte als hij komt!’ 

 
  3.  Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: 

Er komt een nieuwe tijd. 
Een wereld vol van goede trouw, 
geluk en vrolijkheid. 

 
  4.  Het beste nieuws daalt nu vanuit 

de hemel op ons neer. 
De Vader koos Maria uit 
als moeder van de Heer. 

 
5. En in de nacht klinkt er een lied: 

Het grote feest begint. 
Ga snel op weg en mis het niet. 
Kom kijken bij het kind!   Tekst: Erik Idema 

       Mel.: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767 

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
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Opbrengst collecten 

 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag     18 oktober       KIA, Werelddiaconaat  € 260,00 
Zondag     25 oktober       Collecte Jeugd   € 178,00 
Zondag   1 november Zending (Najaarszendingsweek) € 115,00 
Woensdag 4 november Voedselbank    € 210,50 
Zondag   8 november Jeugdwerk (JOP)   € 128,00 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half september t/m half 
oktober, €. 366,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk 
 
Zondag  18 oktober       €   79,00   
Zondag  25 oktober       € 101,00   
Zondag   1 november    €   95,00   
Zondag   8 november    € 147,00   
Zondag  15 november   € 490,00   
 
 
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. 
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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 !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
13 dec. 10.00 uur, past. werker mw. S. van der Laan  
 
24 dec. 19.30 uur, mw. ds. G.F. Huis (in de Solwerderkerk)     
 
31 dec. 16.30 uur,  mw. ds. G.F. Huis, gedachtenisdienst  
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
27 dec. 11.00 uur, Huib de Groot  
 
 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

    13 december Baptistengemeente 
 

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

 
  
   
 
Conceptnotulen van de kerkenraadsvergadering van 26 oktober 2020; deze zijn dus nog 
niet goedgekeurd. 
 
1. Welkom. Onze voorzitter, mw.Adri Perdok, heet iedereen van harte welkom; ook degenen 
die digitaal met ons verbonden zijn. 
 
2. Opening/geloofsonderwerp. Ds. Johan opent deze avond met het lezen van  
Matth. 25:35-40 : ik had honger enz. In deze tijd kunnen we het vertalen naar het 
“opgesloten”  zijn in huis of instelling vanwege corona. Hoe kun je dan naastenliefde in de 
praktijk brengen?  We krijgen een drietal vragen, waar we in tweetallen of thuis over kunnen 
praten. Vraag: - wat vind je van de opdracht van Jezus om zieken te bezoeken? 
- hoe kunnen we als christenen laten zien dat we hoop hebben en meeleven met anderen? 
- veel mensen vinden dat ze de controle verliezen in deze tijd. Waarom worden wij, als 
moderne mensen, zo snel bang? Welke plek heeft de christen daarin? 
 
3. Positieve gebeurtenissen uit onze kerkgemeenschap.  
- meisjesclub 12 jaar hebben een escaperoom gedaan; dit is een project van JOP i.s.m. de 
Groene Kerk; het ging over verantwoorde kleding. 
- 12+ groep wil een wandeling gaan maken en ondertussen vragen over een bepaald 
onderwerp bespreken. Dit, omdat ze nu niet samen kunnen komen in een ruimte. Mooi 
alternatief. 
 
4. Vaststellen agenda: bij punt 6 komt: c. collecterooster. 
 
5. Notulen 28 september 2020. Deze worden goedgekeurd. 
 
6. Begrotingen 2021. 
    a. Kerk. Dhr. Roelf Kok geeft er een toelichting bij. Hierna worden ze door de kerkenraad 
vastgesteld. 
    b. Diaconie. Dhr. Jan Palsma geeft er een toelichting bij. Hierna worden ze door de 
kerkenraad vastgesteld. 
    c. Collecterooster. Wordt goedgekeurd. 
 
7. Mededelingen en ingekomen stukken.  
- er zijn nog veel beklemmingen in het bezit van de kerk. Af en toe komt er de vraag of deze 
afgekocht kunnen worden. De kerkrentmeesters en ook de diaconie vragen de kerkenraad 
toestemming  om, namens de kerkenraad, deze beklemmingen te mogen verkopen en , zo 
nodig, hiervoor de stukken te mogen ondertekenen. De kerkenraad geeft hiervoor 
toestemming. 
- Dankdag, 4 nov., wordt dit jaar in de Nicolaïkerk gehouden i.p.v. op Tjamsweer. Dit i.v.m. 
de digitale uitzending. 
-Kerstnachtdienst: er wordt dit jaar 1 digitale dienst gehouden vanuit de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. Één dienst, omdat er niet genoeg “bemanning” is voor 2 diensten. Het wordt 
een dienst waarin iedereen iets van zijn gading kan vinden, zowel protestants als vrijgemaakt 
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als baptist. Er wordt getracht rekening met iedereen te houden. De dienst kan worden 
gevolgd op www.Kerkdienstmeebeleven.nl. Er wordt door onze technici nog bekeken of  de 
dienst opgevangen kan worden en dan ook via Kerkdienstgemist.nl  door te zenden. 
- het afscheid van Hanneke Doekes en Mannie Middelkamp wordt voorbereid door de 
betreffende geledingen. 
 
8. Vrijwilligerswerk. M.i.v. het nieuwe jaar wordt de Franse School niet meer aan derden 
verhuurd. De kerkelijke activiteiten wil men naar 3 avonden terugbrengen, zodat er voor die 3 
avonden vrijwilligers nodig zijn. In het Kerkblad komt een uitnodiging, voor diegenen die als 
vrijwilliger aan de slag willen, om op 9 nov. samen te komen.  
 
9. Uit de geledingen: 
* Jeugd. - heeft een begroting ingediend; grootste kostenpost is het kamp. 
             - er worden nieuwe leden voor de jeugdraad gezocht. 
             - vanwege het coronabeleid liggen de activiteiten voor de middelbare schooljeugd 
stil; de clubs voor de basisschoolleerlingen gaan door, tenzij de leiding het niet ziet zitten. 
* I.K.E.  zorgen voor een kerstboom in de kerk. 
* Vorming en toerusting. – de gespreksgroep, die bij mw. Mijna Hadders wordt gehouden, 
is nu in kleine kring bijeen geweest in de Franse School. 
- ds. Johan kijkt nog hoe de bijbelgespreksgroep door kan gaan. 
* Diaconie. – er komt een nieuwe diaken bij: Gerben van Dijk; hij neemt als diaken ook deel 
aan de Groene Kerk-werkgroep. 
- verder zijn ze nog op zoek naar meer mensen, waaronder een scriba. Als er iemand in de 
gemeente wél scriba wil zijn, maar géén diaken, kan dit ook. 
- er komt dit jaar géén inzameling van producten voor de Voedselbank; alleen een collecte. 
- op 11 november wil de diaconie weer iets uitdelen aan de jeugd tijdens Sint Maarten bij de 
kerk; hangt er nog even van af wat de middenstand doet. 
- er staat een Avondmaalsdienst gepland op 22 november. Deze gaat niet door.  
* Pastoraat. – men is bezig om van 11 wijken naar 9 wijken te gaan. Er wordt een nieuwe 
indeling gemaakt. 
- tot dusver is er nog geen pastoraatsvergadering geweest i.v.m. corona. In november willen 
ze deze vergadering graag weer door laten gaan. Er wordt bekeken of dit fysiek of digitaal 
gaat gebeuren. 
* Predikanten/pastoraal werker. – de geplande kerst sing-in gaat waarschijnlijk níet door. 
- De dienst op Oudejaarsavond komt ook in de Nicolaïkerk i.p.v. Tjamsweer. 
- In de Adventstijd wordt er elke week een avondgebed gehouden van ongeveer een half uur. 
Dit zal zijn op 3, 10 en 16 december. 
- ds. Gerlinde bouwt langzaam haar uren weer op naar 8 uur. 
- de predikanten hebben regelmatig contact gehad met gezinnen waarin opgroeiende 
kinderen zitten. De vraag van de ouders op dit moment is vooral : hoe hou ik ze nú bij de 
kerk. Elkaar regelmatig zien is erg belangrijk; hoe kunnen we dat in deze tijd verwezenlijken. 
Ideeën zijn van harte welkom. Er wordt al gedacht aan een smartphonewandeling en 
kerstwandeling. 
* Kerkrentmeesters.- Vraagt de pastorale raad en de commissie eredienst om z.s.m. een 
begroting in te leveren. 
- de verlichting in de kerk is vervangen; met vrijwilligers zijn de lampen opgehangen. Op 12 
nov. wordt alles ingeregeld, zodat er verschillende lichtstanden gebruikt kunnen worden. 
 
10. Rondvraag. Geen 
 
11. Sluiting. Voordat de voorzitter overgaat tot de sluiting, feliciteert ze ds. Johan alvast met 
zijn verjaardag en schenkt hem namens ons allen een fles wijn. 
 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nl/
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Vanuit de Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals bij u allen wel bekend, denk ik, hebben we in juli 2020 wegens langdurige ziekte  
helaas afscheid moeten nemen van onze pastoraal werker Jenny Baron.        
Op 17 januari 2021 hoopt onze pastoraal werker Hanneke Doekes haar pensioen 
gerechtigde leeftijd te bereiken en zullen we ook van Hanneke, na ruim 7 jaar werkzaam te 
zijn geweest in het ouderen pastoraat, afscheid moeten nemen. Beide pastoraal werkers  
hebben in het pastoraat gewerkt en lief en leed gedeeld met jonge en oudere  
gemeenteleden. Er komt dus een vacature in het pastoraat van de PGA, zoals u al hebt 
kunnen lezen in de concept notulen van de kerkenraadsvergadering op 28 september j.l..                                      
 
Als moderamen zijn wij benaderd door een predikant, die graag part-time voor de PGA  in het 
pastoraat wil gaan werken. Deze predikant is ook al part-time verbonden aan een andere 
Protestantse gemeente in de provincie.  
We zijn met deze gemeente in gesprek om deze predikant samen te beroepen.  Voor de 
PGA 26%, dat is ongeveer 10 uur en 8 uur voor de andere Protestantse gemeente.                                                                                                                      
Het Breed moderamen van de classis heeft hier al goedkeuring voor gegeven om deze 
procedure te volgen. Ds. Gerlinde en ds. Johan hebben al een gesprek gehad met deze 
collega predikant. De 3 predikanten zullen samen de pastorale taken gaan verdelen en 
enthousiast gaan werken in het pastoraat  voor jong en oud!        
Om u als gemeente kennis te laten maken met deze voor de PGA “nieuwe” predikant zullen 
we proberen op een verantwoorde manier, in corona tijd, een gemeente vergadering te gaan 
organiseren. Gedacht wordt om één zo nodig twee avonden in de kerk op gepaste afstand 
een gemeente vergadering te houden, waar de eventueel te beroepen predikant zich kan 
voorstellen, de aanwezige gemeenteleden vragen kunnen stellen en we tot stemmen kunnen 
overgaan. Ook zullen we de mogelijkheid geven uw stem schriftelijk in te dienen.                                                                             
 
We hopen zo met elkaar toch, in deze lastige periode, het werk in de kerk, Gods gemeente, 
door te zetten.   
Door al onze menselijke overwegingen, moeilijkheden en beslissingen heen bouwt de Heer, 
onze God en Vader, aan zijn gemeente. De Geest, waarom we mogen bidden, wil ons laten 
zien waarop het aankomt, ook in de Protestantse Gemeente Appingedam. 
 
Nadere informatie wat betreft de gemeente vergadering volgt zo snel mogelijk. 
 
Met een hartelijke groet,                                                                                              
Adri Perdok,  preses kerkenraad PGA 
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Uit het Pastoraat 
  
 
Nieuwe wijkindeling 
 
In de loop der jaren verandert onze gemeente: het ledental neemt af en mensen verhuizen 
naar nieuwe straten en nieuwe adressen. Het maakt dat we eens in de 5 à 10 jaar naar onze 
wijkindeling moeten kijken om te beoordelen of we daarin iets zouden moeten veranderen. 
De huidige wijkindeling stamt uit 2014. We gingen toen van 15 naar 11 wijken. De 11 wijken 
bestaan uit 9 ‘gewone’ wijken en 2 speciale wijken, namelijk Damsterheerd en Paasweide.  
Momenteel is een werkgroepje van het Pastoraat bezig om een nieuwe wijkindeling te 
maken. Dit zal resulteren in 9 wijken; met andere woorden 2 minder dan voorheen. Het 
streven bij de herindeling is om de secties met de daarbij horende contactpersonen zoveel 
mogelijk intact te laten, zodat iedereen zoveel mogelijk zijn/haar zelfde contactpersoon 
behoudt. Dat zal niet altijd helemaal lukken. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. Zodra het 
werkgroepje een concept indeling klaar heeft, wordt die besproken met het Pastoraat en de 
Diaconie.  
Het is de bedoeling dat de nieuwe wijkindeling in februari-maart 2021 zijn beslag zal krijgen; 
dus pas na de Actie Kerkbalans in januari.  
 
 
 

Terugblik Allerzielen-openstelling Nicolaïkerk  
 
Op zondag 1 november konden maar 30 kerkgangers de Gedachtenisdienst bijwonen. 
Daarom was er besloten de Nicolaïkerk van vrijdagavond 30 oktober t/m zondagmiddag 1 
november open te stellen voor iedereen die graag een kaarsje wilde opsteken om een 
geliefde te gedenken. 
Toen de balans werd opgemaakt, constateerden we dat er tussen de 150 en de 200 mensen 
van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt. We zijn blij dat wij als gemeente zoveel 
mensen deze mogelijkheid konden bieden. We hopen dat we dit volgend jaar opnieuw 
kunnen organiseren. 
Vanaf deze plek een hartelijk woord van dank voor iedereen die achter en voor de schermen 
heeft meegeholpen om deze Allerzielen-openstelling mogelijk te maken! 
 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Bijbelgesprekskring – nog even geduld 
 
Verschillende mensen hebben al laten weten dat ze wel graag zouden willen doorgaan met 
de Bijbelgesprekskring. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen, beginnen we nu nog 
niet direct met bijeenkomsten, maar wachten we de ontwikkelingen nog even af tot januari.  
Wie zich nog niet had aangemeld maar toch alsnog mee zou willen doen, kan zich nog altijd 
bij mij melden: 
e-mail  - dsjvandenberg@solcon.nl 
telefoon - (0596) 788702 (evt. antwoordapparaat inspreken) 
 
Met hartelijke groet, 
ds. Johan van den Berg 
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Kerstwandeling 
 

Samen op weg naar het Kerstfeest 
 

Op kerstavond wandelen we langs het kerstverhaal in het 

historische centrum van Appingedam. 
 

Gezien de positieve Corona-ontwikkelingen, kan de 

kerstwandeling doorgaan!  

Het is verantwoord om in kleine groepjes (maximaal 4 

volwassenen) buiten het kerstverhaal te beleven.  
 

Deelnemers die zich hebben opgegeven, krijgen via de mail 
bericht over hun starttijd. 

 

Aanmelden is niet meer mogelijk, de 
wandeling is volgeboekt! 
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Uit onze gemeente 
 

Uit de pastorie 
 
We kunnen terugkijken op een bijzonder ‘gedachtenisweekend’. Bijzonder, omdat voor het 
eerst de kerk drie dagen geopend was voor ieder die een kaarsje aan wilde steken om een 
dierbare te gedenken. Bijzonder, omdat daar veel gebruik van gemaakt is. Bijzonder ook 
omdat de sfeer en de aankleding in de kerk uitnodigden tot stil zijn, herdenken, ontmoeting 
met God.  
“Houd moed, heb lief”, deze woorden waren in het voorjaar bij diverse kerken te lezen. Ik 
denk dat we deze woorden nu haast nog harder nodig hebben, nu de beperkingen ook 
Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling zullen overschaduwen. Voor veel mensen is het wel 
erg stil en duren de dagen lang. Laten we elkaar daarom juist nu niet uit het oog verliezen. 
Als bezoek niet kan, stuur een kaartje, of bel elkaar op. Als we kijken wat er wél kan, kunnen 
we met elkaar deze tijd wat mooier maken.  
Wat mijn gezondheid betreft kan ik gelukkig zeggen dat het nog steeds wat beter gaat. Ik 
werk nu 8 à 9 uur per week en dat gaat goed. De eerste kerkdienst die ik weer zal leiden is 
op Kerstmorgen. Ik doe dat samen met Didy de Vries. We hebben de taken verdeeld. Ik ben 
blij met al die mensen die meedenken, meehelpen, meedoen en, ook heel belangrijk: 
meebidden! 
Bidden helpt om moed te houden. Je vragen en zorgen, je blijdschap en dankbaarheid aan 
God toevertrouwen, dat mogen we als gelovigen altijd blijven doen. 
“Houd moed, heb lief”, ook in deze decembermaand. 
 
Hartelijke groet, ook namens Johan,  Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Kerkdiensten in Damsterheerd en de Paasweide 
Helaas hebben we door de huidige omstandigheden ook de dienst in de Paasweide van eind 
november moeten schrappen. Ook hebben we, na overleg met betrokkenen van de 
organisatie, besloten om niet meteen voor het begin van het jaar diensten te plannen. Heel 
jammer, maar het heeft ook weinig zin om dat wél te doen, terwijl het hoogstwaarschijnlijk 
dan toch niet door kan gaan. Ik probeer nu nog, voor m’n pensioen ingaat, in overleg met de 
diverse collega’s een rooster te maken voor diensten vanaf het voorjaar. 
 
Tot slot wens ik u allen toe dat de decembermaand, ondanks alles wat nu zo anders is dan u 
het misschien gewend was, toch goed zal zijn. En dat u Kerst in het bijzonder, tóch zult 
kunnen beleven als het feest van Licht in het donker, van Gods liefde die in Jezus dichtbij 
kwam.  
 
Hanneke Doekes,  met een hartelijke groet voor u en jullie allen!  
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand oktober bedraagt € 150,25. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper. 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Woef 
 
Hallo, er is weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. 
Weet u, er gaat iets veranderen in het verzamelsysteem. Nee, niet dat u moet stoppen met 
sparen, zeker niet. Elke dop is nog geld waard, dus zeer welkom. 
Naast de al bekende adressen: fam. Palsma, Farmsumerweg 42 en fam. Kampinga, ook aan 
de Farmsumerweg 103 in Appingedam, kunnen de doppen ook weer bij de fam. Perdok aan 
de Olingermeeden 56 worden ingeleverd. 
Daar staat bij het huis een grijze afvalcontainer waar u de zakken met doppen in kunt doen. 
Voor andere adressen geldt: bij niet thuis, zet ze maar in de portiek bij de voordeur, ze 
redden zich er wel mee. 
Maar u kunt de doppen ook kwijt in een mand in de kerk. 
Deze mand is geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse school, onder de trap 
naar het orgel. 
Ook in de kerk van Tjamsweer staat een inzamelbox. 
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Regelmatig zullen deze worden geledigd. 
Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
 
Namens al mijn vriendjes,  
Woef. 
 

OPROEP: Hulpgoederen voor Armenië 
 

Wie heeft hulpgoederen voor Armenië? 
Gezien de situatie in haar land is Svetlana, net als veel anderen van haar land, bezig om 
hulpgoederen in te zamelen die vanuit hier naar Armenië vervoerd kunnen worden. 
Te denken is aan krukken, rollators, verbandmateriaal, mitella’s,  stoma-materiaal, catheters 
enz. enz.  
U kunt contact met haar opnemen als u iets voor haar heeft.(tel. nr. 0596-670911) 
 
Bij voorbaat hartelijk dank!!! 
 
 

Activiteitengroep Zondagse Lunch 
 

Kerstkoffie 
 

Van harte welkom! 
 
Woensdag 9 december is er een koffieochtend van 10.00 uur tot 11.15 uur in de Franse 
School. 
Op deze ochtend is ook ds. Gerlinde aanwezig. 
Je/u bent van harte welkom! 
Natuurlijk worden alle veiligheidsregels rondom COVID-19 in acht genomen. Opgave is 
verplicht. 
 
Opgave bij: 
Janneke Pennink tel: 623813  mail, janneke@pennink.nl 
Marieke de Vries tel: 626927  mail, marieke.dijkman@hotmail.com    
 
Hartelijke groet, Activiteitengroep Zondagse Lunch 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
mailto:janneke@pennink.nl
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Kerstmiddag I.K.E. 
 
Het is al lange tijd erg stil, wat betreft de activiteiten van de I.K.E.  Het is allemaal te wijten 
aan de Corona-pandemie, waar we allemaal mee zitten, helaas. En het kan ook nog wel 
even duren, zo is de algemene gedachte. 
Toch kwam bij ons de vraag op, of we voor de Kerst nog iets konden organiseren, omdat er 
toch veel eenzaamheid is onder de mensen en er weinig onderlinge contacten zijn. 
Juist in deze tijd is daar wel behoefte aan, merken wij. 
Daarom willen we toch een middag gaan organiseren om elkaar te ontmoeten. Een middag 
met gebed, meditatie en zang van een gelegenheidskoor met traditionele kerstliederen en 
natuurlijk koffie en/of thee. 
De ontmoeting zal centraal staan, met in achtneming van de Coronaregels. 
Dit willen we doen op donderdag 17 december, om 14.30 uur in de Franse School en de 
bijeenkomst zal duren tot ongeveer 16.00 uur. 
Zo willen we toch proberen om de draad weer een beetje op te pakken. Iedereen wordt van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Wel is het noodzakelijk om u van te voren aan te melden met adres en telefoonnummer bij 
onze secretaris, dhr. Renso van der Ploeg, tel.: 681896 of per mail: rvdpg@xs4all. 
Ook als u gehaald en weer thuisgebracht wilt worden, mag u dat aan hem doorgeven. 
Wij gaan dat dan regelen. 
 
Hopelijk mogen we zo een geslaagde middag hebben, om samen op weg te gaan naar het 
feest van Kerst, de geboorte van het kindje Jezus. 
 
Namens de I.K.E. werkgroep, 
Geert Middelkamp. 
 
 

Boekpresentatie 
 
Presentatie boek  "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in Appingedam" 
 
Op donderdag 10 september ontving wethouder Annalies Usmany-Dallinga uit handen van 
Adolph Rots het eerste exemplaar van het boek "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in 
Appingedam". 
 
De restauratie van het Hinsz-orgel in 2017 vond het bestuur van de Stichting Concerten 
Nicolaïkerk een mooie aanleiding om dit boek over het Hinsz-orgel in combinatie met een 
beschrijving van de klokken van de Damster toren en het carillon te publiceren. Dirk 
Molenaar is de auteur van het deel over het Hinsz-orgel en stadsbeiaardier Adolph Rots heeft 
het deel over de klokken en het carillon voor zijn rekening genomen. 
 
Het boek kost € 5,00  en is tijdens "openingsuren" verkrijgbaar in de Nicolaïkerk. Het boek is 
voor dezelfde prijs ook te koop bij de VVV Eemsdelta en de Read Shop. 
 
De opbrengst komt ten goede aan de PG Appingedam.    
 
Het bestuur van de Stichting Concerten Nicolaïkerk, 
Wim Havinga, secretaris 
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Van de Diaconie 
 
In december wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter         
    e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. 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 
 
 
      

 
 
 
Begroting 2021 van de Diaconie 
 
Op de volgende bladzijde staat de diaconie begroting 
2021 van de Protestantse Gemeente Appingedam 
afgebeeld. Deze is besproken en beoordeeld in de 
diaconievergadering van 2 november 2020 en tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 26 oktober 2020. 
Het begroot tekort is onder meer te wijten aan 
verminderde opbrengsten collecten, onroerende zaken 
en renten op tegoeden. 
 
De volledige begroting ligt bij de penningmeester van de diaconie ter inzage. Deze kunt u 
inzien, op afspraak, in de week van 1 t/m 5 december a.s. 
Na deze periode kunt u aansluitend nog 10 dagen uw opmerkingen en/of vragen kenbaar 
maken bij de scriba van de kerkenraad.  
Met vriendelijke groet namens de diaconie, 
Jan Palsma, penningmeester tel.: 682800  
 

mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
mailto:alpieterman67@gmail.com
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Hierboven staat de diaconie begroting 2021 van de Protestantse Gemeente Appingedam 
afgebeeld. Deze is besproken en beoordeeld in de diaconievergadering van 2 november 
2020 en tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 oktober 2020. 
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

Oproep aan de Poolse autoriteiten op de aanklachten tegen 
Elzbieta, Anna en Joanna onmiddellijk in te trekken. 

De bekende Poolse activiste Elzbieta Podlesna, en medeactivisten Anna en Joanna zijn 
aangeklaagd voor het beledigen van ‘religieuze overtuigingen’. De politie beweert tijdens een 
huiszoeking bij Elzbieta posters van de maagd Maria, afgebeeld met een halo in de lhbti-
regenboogkleuren, te hebben gevonden. De drie activisten kunnen tot twee jaar cel 
veroordeeld worden. Hun rechtszaak zou op 4 november 2020 starten, maar is uitgesteld. 
Elzbieta, Anna en Joanna spreken zich al jaren uit tegen haat en discriminatie. De politie viel 
op 6 mei 2019 het huis van Elzbieta binnen toen ze net terugkwam van een ontmoeting met 
Amnesty-medewerkers in Nederland en België. 

Op de website van Amnesty International leest u de oproep een e-mail te sturen met de 
tekst:  
Aan: procureur-generaal van Polen, Zbigniew Ziobro  
 
Kopie aan: 
Embassy of Poland, His Excellency Mr. dr Marcin Piotr Czepelak 
 
Beste procureur-generaal, 
 
Ik schrijf u over mijn bezorgdheid van de beschuldigingen die zijn ingediend tegen drie 
mensenrechtenverdedigers - Elzbieta, Anna en Joanna - wegens "het beledigen van 
religieuze overtuigingen" met betrekking tot posters met de Maagd Maria met een aureool in 
de regenboogkleuren van de LGBTI-trotsvlag.  
 
Het hebben, maken of verspreiden van posters zoals deze, mag geen strafbaar feit zijn en 
wordt beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting. Elzbieta, Anna en Joanna 
riskeren nu tot twee jaar gevangenisstraf, uitsluitend vanwege hun vreedzaam activisme. De 
manier waarop ze in deze zaak het doelwit zijn van absurde beschuldigingen, komt overeen 
met een patroon van pesterijen en intimidatie van vreedzame activisten in heel Polen.  
 
Ik verzoek u dringend ervoor te zorgen dat de aanklachten tegen de drie vrouwelijke 
activisten wegens "het beledigen van religieuze overtuigingen" onmiddellijk worden 
ingetrokken. Bedankt voor uw aandacht. 
Het ondertekenen van deze brief kan op:  
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-polen-podlesna 
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Van de Kerkrentmeesters 

 
Eindejaarscollecte 

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn 
voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken 
heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven -met al zijn vreugde en verdriet- in zijn licht. 
In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichtzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons 
bestaan en maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht 
en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om 
onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op 
ons te nemen. Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze 
gemeente: erediensten, gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. 
Activiteiten die inspireren, toerusten en bemoedigen tot navolging van Christus. We kunnen 
die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van 
het jaar om een extra gift. U kunt u bijdrage overmaken m.b.v. de bijgesloten acceptgiro of 
via internetbankieren. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
 
Actie kerkbalans 
Per eind oktober bedroeg de opbrengst van de actie € 133.020,40.  Hiervan was € 5.243,93 
zonder toezegging gedoneerd. We verwachten nog € 21.412,03 van de toezeggingen te 
mogen ontvangen. Alle gevers weer hartelijk dank! Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de 
Actie Kerkbalans 2021 alweer gestart. De actie loopt van 16 t/m 30 januari en heeft als 
thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Meer informatie komt in het kerkblad van 
januari. 
 
Verlichting 
Afgelopen weken is de laatste hand gelegd aan de nieuwe bekabeling en verlichting in de 
kerk. Als u in de kerk bent geweest is u het verschil met de oude situatie vast wel opgevallen. 
Het licht laat de kerk nu prachtig uitkomen en geeft een veel meer ruimtelijk effect, ook door 
het vervallen van de oude hangende lampen. De nieuwe spotjes vallen nauwelijks op maar 
hebben een veel grotere lichtopbrengst bij een veel lager stroomverbruik. Let ook eens op de 
nieuwe lampjes in de kroonluchters! De kosters kunnen de verlichting nu met één druk op de 
knop instellen voor de verschillende gebruiksmogelijkheden van de kerk. Denk aan de 
eredienst overdag of avonds, koren met of zonder orkest, bezichtiging of boekenbeurs. Er 
worden nog 2x2 spotjes bijgeplaatst om de plafondschilderingen nog beter te laten uitkomen. 
En kijkt u ook eens naar alle details van het orgel die nu pas volop tot hun recht komen. 
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van gemeenteleden, het 
verjaardagfonds en  de stichting Nicolaïkerk. Maar de belangrijkste bijdrage is gedaan door 
de ploeg van 8 vrijwilligers die wekenlang in totaal 450 uur in touw is geweest met de 
vernieuwing van de looppaden op het gewelf, het verwijderen van ongeveer 800 meter oude 
en het aanleggen van 1400 meter nieuwe bekabeling, inclusief de stuurkabels. Er zijn in 
totaal 28 nieuwe lampen opgehangen. 
Bij dezen willen we dan ook deze vrijwilligers heel hartelijk danken voor hun vaak onder 
moeilijk omstandigheden verrichte werkzaamheden. Zonder hen was deze ingreep financieel 
niet mogelijk geweest. 
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De begroting 2021 laat een tekort zien van € 36.000. Voor zover ingediend zijn de 
begrotingen vanuit de geledingen hierin opgenomen. Er is voorzien in een predikant 
bezetting van 1,26 FTE, geen kerkelijk werkers en 0,13 FTE cantor-organist. 
 
Baten: 
De verwachte baten liggen  € 77.000 lager t.o.v. rekening 2019. Dit wordt verklaard door zeer 
beperkte huur- en buffetopbrengsten van zowel de Nicolaikerk als de Franse School. In het 
geval van de Nicolaikerk ligt de oorzaak in, naar verwachting, veel minder verhuur vanwege 
COVID 19 en bij de Franse School vanwege overgang van beheer van een fulltime 
beheerder naar vrijwilligers. Verwachting is dat opbrengsten uit rente, dividenden en 
beleggingen zullen dalen. Deels doordat  goed renderende langlopende deposito's aflopen 
en deels door de sterk volatiele aandelenmarkt waardoor we voorzien dat opbrengsten uit 
aandelen zullen dalen. In de begroting is rekening gehouden met ongeveer gelijk blijvende 
opbrengst uit collectes en vrijwillige bijdragen. 
 
Lasten: 
De verwachte lasten liggen € 52.000 lager t.o.v. rekening 2019. De grootste daling betreft de 
overgang van beheer Franse School van een betaalde kracht (1 FTE) naar vrijwilligers. 
Vanwege minder verhuur liggen de kosten van buffet en energie lager. De kosten van 
pastoraal werk blijven ongeveer op hetzelfde niveau. 
 
De begroting ligt van 7 t/m 11 december ter inzage bij de penningmeester. Als u daar 
gebruik van wenst te maken graag telefonisch een afspraak maken. 
 
Hans Veenhuis 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda december 2020 

 

 

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

Helaas kan de gourmetavond in december niet doorgaan! 

We willen het verschuiven naar het voorjaar, hopelijk kunnen we dan gezellig samen 

gourmetten. 
 

 

Corona-sluiting T-café en  

12+ activiteiten           
In verband met de aangescherpte coronarichtlijnen 

heeft de Jeugdraad met pijn in het hart moeten 

besluiten dat er tot januari 2021 geen T-café meer 

gehouden kan worden. Ook andere jeugdactiviteiten voor 

middelbare scholieren liggen tot januari stil. 

 

 

 

 

Gezocht: leiding voor Factor 12+ en 15+ 
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen is de leiding van Factor 12+ en 15+ gestopt. 

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand/ anderhalve maand Factor te geven aan de 12+ of 

15+ groep?? Dan zoeken we u!!!! 

Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en 

is er ruimte voor sociale contacten. 

Deze avonden kunt u vorm geven middels (quiz)vragen, verschillende gespreksvormen, 

een spel o.i.d. 

Factor wordt vaak met 2 personen gegeven. Misschien kent u iemand die het ook leuk 

lijkt. 

 

Is het iets voor u/jou/jullie? Dan horen we dat graag!!! 

 

Voor meer informatie: Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

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

