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30e Jaargang, nr. 4        december 2021 
 

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 6 december 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. 
 

 Met ingang van 13 december 2021 verandert het postadres van de Prot. Gemeente 
Appingedam, in verband met het opzeggen van onze Postbus 131. 
Het Postadres wordt nu voor:  
Kerkenraad Protestantse Gemeente:  
Kerkblad Prot. Gemeente:   
College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente:   
Diaconie Prot. Gemeente: 
        Wijkstraat 30, 
        9901 AJ  APPINGEDAM. 

 

 De copij voor het kerkblad van januari moet worden ingeleverd voor 19 
december, i.v.m. de feestdagen. 

 

 De redactie en alle medewerk(st)ers van het kerkblad wensen u (ondanks de 
onzekere situatie door het corona virus) hele fijne en gezegende Kerstdagen, 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 
Op de grens van Advent en Kerst 
n.a.v. Jesaja 40: 1-11 
 
Als een cesuur door de geschiedenis van Israël staat het verhaal van de Ballingschap te 
lezen. De koning van Babel heeft het laatste van het rijk van David onder de voet gelopen: 
Jeruzalem, de plek van de tempel. Wie voor het land, voor de cultuur, voor de godsdienst 
belangrijk was, werd afgevoerd. De armen, de ongeletterden bleven achter. Ze verbouwden 
wat graan in de luwte van wat eens Jeruzalems muren waren. Ze hoedden hun geiten en 
schapen tussen de ruïnes van de stad. Met Israël was het afgelopen. De vraag die daarom 
door een groot deel van het Oude Testament klinkt is: Hoe heeft het zover kunnen komen? Is 
het een straf geweest, omdat het volk niets terecht bracht van de droom van vrede en recht? 
Kunnen we nu alleen nog maar treuren om wat we verloren hebben? Zulke stemmen lieten 
zich horen onder de Joodse ballingen in Babylon. Want de weg naar Jeruzalem leek 
voorgoed versperd. Er was alleen woestijn, onbegaanbaar, onmogelijk om in te leven. 
 
En dan is er die ene stem. “Troost, troost Mijn volk, zegt uw God”, klinkt het in Jesaja 40. Wat 
is troosten eigenlijk? Maarten Luther zegt: troosten is ruimte scheppen. Wie verdriet heeft, zit 
in een benauwd hokje. Als je troost, dan zet je de deur van dat hokje open. De stem van de 
profeet wil doordringen in ieder inwendig hokje. Het Hebreeuwse woord voor ‘troost’ heeft 
met ‘berouw’ te maken. Als je getroost wordt, kom je tot het besef dat je niet meer wil zijn wie 
je was. Er zit iets in van: je losmaken van je verdriet en op zoek gaan naar een andere 
manier van zijn. In de tekst van Jesaja gaat niet om een letterlijke weg door de woestijn, 
maar om een geestelijk pad. Het gaat om een uitweg uit jouw woestijn, om een pad naar de 
toekomst. Een stem zegt: ”Roep!”. Een tegenstem zegt: ”Wat zal ik roepen?” Wie kan nu van 
troost spreken? Dat kan, zegt de eerste stem, “Klim jij op een hoge berg, verhef met kracht je 
stem en vrees niet! Zeg tegen de steden van Juda: zie, hier is uw God”.  
 
Onze wereld anno 2021 is klein geworden. Het coronavirus beheerst het nieuws. Dagelijks 
komen de grafieken over testen, besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen voorbij. 
Onze horizon lijkt zich samen te trekken tot één vraag: wanneer hebben we met elkaar het 
virus zo onder de duim dat ons leven weer gewoon kan worden? Al het andere staat daarbij 
in de schaduw. Ook de Advent en misschien zelfs Kerst.     
Deze tijd heeft iets van een confrontatie met onszelf. Die heeft iets van de Bijbelse woestijn. 
We beleven het verlies van een leven waarin we, bijna, alles konden doen wat we wilden en 
ook, bijna, alles deden wat we konden. Het was een maatschappij waarin wij allemaal ons 
eigen koninkrijkje stichtten, zonder ons veel van de ander aan te trekken. Covid-19 heeft 
daar een forse streep doorheen gezet. De vraag is nu hoe we verder willen. Willen we dat 
oude leven terug? Of is dit een keerpunt en zouden andere keuzes moeten maken? We 
zouden ons weer bewust kunnen worden van anderen naast ons, die van ons afhankelijk zijn 
zoals wij, nu of straks, afhankelijk van hen zijn. We zouden gemeenschappelijkheid kunnen 
ontdekken. En we zouden ons meer bewust kunnen zijn van dè Ander, van God in ons leven. 
Van een leven waarin wij ons door Hem gekend en gedragen voelen in onze kwetsbaarheid 
en onze betrekkelijkheid.   
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Het “Troost” van de profeet is niet zomaar een kreet; het is een opdracht. Ga aan het werk. 
Baan een weg door de woestijn, door de leegte in jezelf. Effen een pad door het gevoel van 
verlies dat je zo beheerst. Want de luister van de Heer zal zich openbaren. Om die te zien 
moet je wel van houding veranderen. Je moet je, letterlijk, bekeren: het oude loslaten en je 
ogen opendoen voor het nieuwe. Want daar komt Hij. Op een moment dat je het niet zou 
verwachten en in een gestalte die je je niet had voorgesteld. “Hij zal komen in sterkte en Zijn 
arm zal Zijn heerschappij voeren”, klinkt het hard. Dan zacht: “als een herder weidt Hij Zijn 
kudde, met Zijn arm vergadert Hij lammeren, in Zijn boezem draagt Hij hen, zogenden geleidt 
Hij.”  
 
Met Kerst lezen we weer het verhaal van de geboorte. Lucas vertelt dat herders als eersten 
de blijde boodschap horen. Zij zijn gewend voor kwetsbare dieren te zorgen. Als zwervers 
over het land genieten zij weinig respect bij andere mensen. Juist zij zijn in staat de Messias 
te herkennen in een kind in een kribbe! God prijzend gaan zij weer weg van Bethlehem. Zij 
gaan hun gewone leven weer in. Maar ze zijn vervuld van hoop en verwachting. De Heer is in 
hun midden gekomen. In hun tijd zal Zijn toekomst beginnen. Die boodschap mogen wij ons 
ook aantrekken. Wij zijn, in deze coronacrisis, niet uitgeleverd aan de macht van een virus. 
De Heer is bij ons en dat betekent toekomst. Zijn toekomst, ook in onze tijd.    
 
Ds. Rudolf Oosterdijk 
 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda voor de maand december   

 
 
 2 dec. 19.30 uur, Avondgebed, Nicolaïkerk  
 
 6 dec. 19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
 7 dec. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
17 dec. ??  Gourmetavond voor de jeugd 
 
20 dec. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
 
Donderdag 2 dec.:  
 19.30 uur,  Avondgebed in de Nicolaïkerk 
    ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
 
 
Zondag 5 dec.:  Tweede zondag van Advent 

 9.30 uur,  ds. P de Kruijf, Assen 
     

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 gemeente Eemsdelta 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.  Door deze 
coronatijd wordt er steeds meer een beroep gedaan op de diensten van de voedselbank. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
 
 
Donderdag 9 dec.:    Avondgebed in de Nicolaïkerk   
 19.30 uur,    ds. R.P. Oosterdijk 
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Zondag 12 dec.:  Derde zondag van Advent 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
         

collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur:  paars 

 
  

19.00 uur,  Kerst sing-in in de Tjamsweersterkerk 
    ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    en ds. B.B. Wolters 
 
 
 
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.  
 
 
 
Donderdag 16 dec.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 19.30 uur,   ds. B.B. Wolters 
 
 
 
Zondag 19 dec.:  Vierde zondag van Advent  
 9.30 uur,  ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven, Oostwold 
 
    collecten: - Diaconie (Binnenlands diaconaat) 
      - Kerk 
 
    kleur:  paars  
 
 
Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat – KIA (Advent 2021)  

Op adem komen in jeugddorp De Glind 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun leven al té 
veel mee. In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen bij gewone 
gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp. De ouders 
hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en opvoeding te geven. 
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door 
heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door 
speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: 
paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van 
Kerk in Actie, zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen. Doet u mee? Van harte 
aanbevolen!  
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Donderdag 23 dec.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
  19.30 uur,  ds. J. van den Berg 

 
 

 
 
Vrijdag 24 dec.:   
 19.00 uur,  Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 
    
 21.30 uur,  Kerstnachtdienst in de Nicolaïkerk 
    ds. G.M. van den Berg-de Haan en ds. B.B. Wolters 
 
 21.30 uur,  Kerstnachtdienst in de Geref. kerk (Dijkstraat) 
 
 N.B.: Over het al of niet doorgaan van deze dienst(en) heerst nog  onzekerheid, door 

de extra maatregelen door corona. Nadere berichten hierover volgen in de 
Zondagsbrief en in de plaatselijke kranten. Let u daarop s.v.p. !! 

 
     
    kleur: wit 
 
 
 
Zaterdag 25 dec.:  Eerste Kerstdag 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    
    collecten: - Diaconie (Kinderen in de knel) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kinderen in de knel (KIA) 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon 
drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner 
Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en 
drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op 
een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en 
wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de 
voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke 
dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in 
vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging 
uitgedeeld.  
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Zondag 26 dec.:  Tweede Kerstdag  
 9.30 uur,  ds. H. Fortuin, Delfzijl 
 
    collecten: - Diaconie ( ) 
      - Kerk 
 
    kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  ZOA (Zuidoost-Azië en Afrika) 
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en 
herstel. 
In Nigeria zijn meer dan twee miljoen mensen op de vlucht geslagen voor de terreur van 
Boko Haram. Dit is één van de meest gewelddadige terreurgroepen ter wereld, die 
verantwoordelijk is voor de dood van tienduizenden burgers en grootschalige ontvoeringen 
van schoolmeisjes. Het grote aantal vluchtelingen leidt tot een groot tekort aan 
basisbehoeften zoals voedsel, water en sanitaire voorzieningen en verhoogt de verspreiding 
van ziekten zoals cholera. 
We verlenen noodhulp in Nigeria. Zo verstrekken we maandelijks een geldbedrag aan de 
meest kwetsbare gezinnen waarmee ze zelf kunnen kopen wat hun gezin op dat moment 
nodig heeft. Verder werken we aan watervoorziening en hygiëne door de aanleg van 
waterputten en latrines om hiermee het overlijden van jonge kinderen tegen cholera tegen te 
gaan. Ook werken we aan wederopbouw, bijvoorbeeld door het opstarten 
van landbouwactiviteiten en het ondersteunen van lokale ondernemers.  
 
 
Vrijdag 31 dec.: Oudejaarsdag 
 19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk 
   ds. J. van den Berg 

 
 
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 gemeente Eemsdelta 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 
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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.  Door deze 
coronatijd wordt er steeds meer een beroep gedaan op de diensten van de voedselbank. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Avondgebeden in de Advent 
 
In 2020 zijn we begonnen met avondgebeden in de Advent, met een vervolg in de 
Veertigdagentijd in 2021. Deze avondgebeden konden in enkele gevallen niet bijgewoond 
worden, vanwege de lockdowns. 
De komende adventsperiode houden we weer dienst op de donderdagavond, waarvoor u van 
harte bent uitgenodigd. De Avondgebeden zijn op 2, 9, 16 en 23 december om 19.30 uur in 
de Nicolaïkerk. 
De Avondgebeden zijn korte vieringen waarin we gezamenlijk een psalm lezen; we zingen, er 
is muziek, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op de komst van Christus en Zijn 
geboortefeest. We volgen in deze diensten zoveel mogelijk de lezingen van de 
Adventskalender 2021 'In een ander licht'. Hierin staat het boek Openbaring centraal. René 
de Reuver vertelt hierover in het voorwoord van de kalender: "Het is een apocalyptisch boek. 
Apocalyptiek betekent onthulling. In dit boek onthult God via visioenen aan wie de toekomst 
is." 
De muzikale leiding is in handen van cantor Vincent Hensen-Oosterdijk. Voorgangers zijn ds. 
Gerlinde van den Berg-de Haan (2 dec.), ds. Rudolf Oosterdijk (9 dec.), ds. Ineke Wolters (16 
dec.) en ds. Johan van den Berg (23 dec.). 
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Bij de diensten 
 
 
Donderdag 2 december – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 
Avondgebed 
Zie voor meer informatie over de Avondgebeden de uitleg verderop in dit blad. 
 
Donderdag 9 december – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk – Avondgebed 
 
Zondag 12 december – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Gaudete – 
Derde Zondag van Advent 
De derde zondag van Advent is genoemd naar de Gregoriaanse introïtuszang van deze 
zondag. De naam ‘Gaudete’ (Latijn voor ‘Verblijdt u’) is ontleend aan Filippenzen 4:4 – 
Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! ‘Verblijdt u in de Here te allen tijde! 
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!’ De reden waarom ‘Gaudete’ in de adventscyclus is 
opgenomen, is te vinden in het daarop volgende vers: ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen 
bekend. De Here is nabij.’ (Fil. 4:5) De vreugde die hier wordt geuit is een verwachtingsvolle 
vreugde: vol verwachting klopt ons hart, want de Heer is nabij! Op deze zondag Gaudete is 
de schriftlezing zeker vol blijde verwachting. We lezen Lucas 1: 39-56 over Maria die Elisabet 
bezoekt: het verhaal van groeten en gegroet worden. Twee vrouwen die symbool staan voor 
vieren in verwachting. Het thema voor de Kindernevendienst is: ‘Voel jij dat ook?’ 
 
Donderdag 16 december – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. B.B. Wolters – Avondgebed 
 
Donderdag 23 december – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Avondgebed 
 
Zondag 19 december – Vierde Advent – Nicolaïkerk – 9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk 
Op de vierde zondag van Advent zijn we tot vlakbij Kerst genaderd. Het leesrooster heeft ons 
dan gedeelten uit Lucas 1 laten lezen die een dubbel spoor laten zien. Het eerste spoor gaat 
over Johannes (de Doper). Het tweede spoor gaat over Jezus. De lezing van deze zondag, 
Lucas 1: 68-79, volgt direct op de geboorte van Johannes. In de lofzang van zijn vader 
Zacharias wordt de betekenis van Johannes aangeduid: hij moet voor de Heer de weg 
bereiden en het volk bekend maken met wat hun redding zal zijn. Indirect wordt hier dus ook 
voorzegd wie Jezus zal zijn: de Heer zelf die de Redder van het volk, van de mensen zal zijn. 
Naast deze lezing uit het Evangelie leggen we Filippenzen 2: 5-11. Daarin kijkt Paulus terug 
op wie Jezus geweest is. Van twee kanten, vooraf en achteraf, wordt ons verteld van Jezus, 
de Messias, de Zoon van God. 
 
Vrijdag 24 december – Kerstnachtdienst – Nicolaïkerk, 21.30 uur – ds. B.B. Wolters en ds. 
G.M. van den Berg-de Haan 
Op het moment dat ik dit schrijf (half november) zijn we als voorbereidingsgroep aan het 
nadenken: hoe kunnen we de kerstnachtdiensten zo vormgeven dat we allemaal het goede 
nieuws van Jezus’ geboorte horen en ervaren, én dat de diensten mee te vieren zijn voor 
iedereen, of je nu het liefst thuis blijft of dat je juist graag samenkomt met anderen. We boren 
onze creativiteit aan. Hoe het precies zal gaan is te zijner tijd te lezen in de zondagsbrief, op 
de websites en op de facebookpagina’s van de deelnemende kerken.  
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Zaterdag 25 december – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Eerste Kerstdag 
In gelijke tred met het rooster van Kind op Zondag voor de Kindernevendienst lezen we 
vandaag het Kerstevangelie volgens Lucas (Lucas 2:1-20). De Kindernevendienstleiding 
heeft een extra uitgebreide kindernevendienst voorbereid: de kinderen vertrekken daarom 
vroeger dan normaal uit de dienst en komen ook pas tegen het einde van de dienst weer in 
de kerk terug. Om het toch ook een familiefeest te laten zijn, klinken er als voorbereiding kort 
voor begin van de dienst speciaal bekende (kinder)kerstliederen. We hopen dat we ze ook 
gewoon mogen meezingen. 
Deze kerstperiode zitten we opnieuw in de duisternis van de corona-dreiging. Maakt ons dat 
meer ontvankelijk voor de komst van het Kerstkind “midden in de winternacht” of leidt het 
onze aandacht juist af van dit Kind en zijn Goede Boodschap van redding? Hoeveel lijntjes 
lopen er van dit Kind naar corona en andersom? Geen één of ontelbare? Wat denk jij – wat 
denkt u? 
 
Vrijdag 31 december – Nicolaïkerk - 19.30 uur – ds. J. van den Berg - Oudejaarsdag 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen opgave ontvangen 
        
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
 
12 december  Anita de Boer 
 
25 december  Esther Jansema en Janet Ploegh 
 
 
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,  

 
 

                                                           
 

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 17 oktober       KIA, Werelddiaconaat   €   92,00 
Zondag 24 oktober       Collecte Jeugd    € 139,00 
Zondag 31 oktober       Diaconie     € 280,50 
Zondag   3 november Voedselbank     € 451,00 
Zondag   7 november Zending (KIA-Guatemala)   € 214,00 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half oktober t/m half 
november € 835,50,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
  
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  17 oktober           €  254,00   
zondag  24 oktober           €    51,00   
zondag  31 oktober           €    10,00   
zondag  07 november       €  106,00   
 
 
Jan en Aaltje Dijkema hebben dit jaar al voor ruim € 1500,00 aan tweedehands boeken 
verkocht vanuit de boerderij op Marsum. 
Een geweldige prestatie. Dank voor jullie grote inzet en het vele werk dat daaraan is 
verbonden. 
Het loont dus om zo nu en dan even de fiets te pakken en naar Marsum te fietsen voor een 
paar prachtige exemplaren. 
 
 
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 
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Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!  

 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
12 dec. 14.30 uur, da. G.F. Huis 
 
31 dec. 16.30 uur, Gedachtenisdienst, da. G.F. Huis 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
   VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING,  

GEHOUDEN OP 27 SEPTEMBER 2021. 
De voorzitter, mw. Adri Perdok-Kamp, heet iedereen welkom; voor het eerst weer helemaal 
fysiek sinds begin 2020. Ds. Johan van den Berg opent de vergadering  met het lezen van 
Psalm 87. In de psalm komt duidelijk naar voren, dat het Gods bedoeling is, dat alle volken 
een thuis vinden bij Hem. Hij wil iederéén adopteren; iedereen is gewenst.  Hierna gaat hij 
ons voor in gebed. 
De positieve gebeurtenissen uit onze kerkgemeenschap worden genoemd: we hebben een 
fijne startzondag gehad. Het beamteam is uitgebreid en ook in het jeugdwerk zijn enkele 
mensen komen helpen . 
De agenda wordt vastgesteld, evenals de notulen van 31 mei. 
We komen bij het punt mededelingen en ingekomen stukken: er is een mail van mw. Debbie 
Jager-Zwiers, waarin ze ontheffing vraagt uit het ambt van ouderling. Deze wordt haar 
verleend.                  
De jaarstukken van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn door het CCBB goedgekeurd. 
Via ds. Oosterdijk is een antieke avondmaalstafel geschonken. Die staat in de kerk 
opgesteld, zodat we kunnen kijken hoe het staat en of het in deze kerk past. In een latere 
vergadering zal beslist worden welke tafel het beste voldoet in deze kerk. 
Er wordt een gemeentevergadering gepland op 15 november. Hopelijk kan deze doorgaan. 
 
Daarna worden vanuit de geledingen de belangrijkste activiteiten gemeld: de jeugd van 18+ 
gaat samenwerken met de jeugdgroep uit Spijk/Losdorp.                                                                              
Vanuit de I.K.E. wordt gemeld dat de Joh.de Heerdienst komt te vervallen. Wel wordt 
geprobeerd om op 14 november een speciale dienst voor mensen met een beperking te 
houden.                                
Het pastoraat is nog steeds op zoek naar 4 ouderlingen!                                                                                 
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een nieuwe boekhouder. Dhr. Klaas Brontsema heeft 
aangegeven te willen stoppen met deze taak. 
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter met een dankgebed van ds. A. Troost en 
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wenst iedereen wel thuis.                                                                                                                                                                               
 
Didy de Vries-Kuiper, scriba. 

Uit het Pastoraat 
 
 
In Wijk 4-3 is nogmaals het een en ander veranderd. Als opvolgster van dhr. W. van 
Klaarbergen had mw. A. Bultema-Haveman deze Wijk overgenomen, naast de Wijk 4-2, die 
ze al had. 
Dit bleek toch te veel van het goede, zodat ze hiermee gestopt is. 
In Wijk 4-3 is nu de nieuwe contactpersoon dhr. H.T.G. (Henk) Mulder, Oranjeweg 2-A. 
Fijn, dat hij deze Wijk wil overnemen. We wensen hem veel werkplezier in deze Wijk en 
Gods Zegen daarbij. 
 
 
Het Pastoraat. 

      
  
 
 
 
 
 

Om te delen 
 
 
Afgelopen zondag 14 november hebben wij een bijzondere kerkdienst voor ons allemaal mee 
mogen maken o.l.v. dominee Gerlinde.  
Een dienst waarin “Het wordt weer licht” centraal stond en hoe dat gekoppeld kan worden 
aan ons dagelijks leven.  
De dienst begon heel fijn, gewoon met vragen van de dominee en antwoorden van 
gemeenteleden: een gesprek en een mooie start. 
We hebben gezongen met medewerking van “De Toalschatten” uit Bedum we mochten ons 
uitleven met de muziekinstrumenten ieder op zijn eigen manier en onze talenten. 
Natuurlijk ging het ook om de wereld om heen en hebben we aandacht besteed aan de 
Arbeidsmigranten in Qatar en een oproep om de petitie van Amnesty online te tekenen. 
 
Het was een prachtige ontroerende vrolijke dienst! 
 
Bartjan en Janneke Pennink 
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Uit de gemeente            
 

Factor 12+ en 15+ (hopelijk) van start in januari 
In het vorige Kerkblad stond een uitnodiging voor de startavond van de Factor 12+ en Factor 
15+ op vrijdagavond 19 november. Helaas moest deze avond in verband met de 
aangescherpte corona-beperkingen op het laatste moment worden afgezegd. 
Wel waren alle jongeren van 12 t/m 17 jaar al persoonlijk uitgenodigd en was de avond op de 
inkoop van drinken en lekkers na al voorbereid. Wij als leiding staan dus vanaf nu gewoon in 
de startblokken om met de Factor-groepen te beginnen zo gauw het weer mag en kan. Wij 
gaan ervan uit dat dat ergens in januari zal zijn.  
Voor alle jongeren en ouders die het aangaat: let goed op je brievenbus, mailbox en 
WhatsApp. Zo gauw het weer kan, krijgen jullie bericht.  
Wij zijn er klaar voor en wensen jullie alvast goede Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe! 
Het Factor-team: Esther, Krista, Janet en domie Johan 
 
 
Gespreksgroep 18+ 
De gecombineerde 18+ Gespreksgroep van Spijk-Losdorp en Appingedam-Tjamsweer-
Garrelsweer loopt onderhand lekker. Tegelijk is er nog voldoende plek voor meer 
jongvolwassenen vanaf 18 jaar. Dus als je zin hebt in een goed gesprek en leuke contacten, 
doe dan met ons mee! 
Samen proberen we wat verder te kijken dan het nieuws en onze ervaringen van alledag, 
naar die dingen die ons leven de moeite waard maken en wat dat te maken heeft met God, 
geloof en kerk. De afgelopen keer speelden we onder andere het “dilemma-spel” waar je niet 
alleen de keuze kreeg “Oude of Nieuwe Testament?”, maar ook zaken als “Thee of Koffie?”. 
Leg dát maar eens uit! 
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 

 Datum: voor de maand DECEMBER NOG NIET BEKEND – vraag Marjelle  

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
 
Bijbelgesprekskring 
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. 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. De afgelopen keer namen we ook nog een zijweg langs 
het boek Openbaring en de vraag waarom daar zo weinig uit gepreekt wordt in onze PKN. En 
dan ontdek je dat er ook na 2000 jaar in de kerk nog steeds heel verschillend over dit boek 
wordt gedacht: wat voor de één een heldere routekaart naar de Laatste Dag is, vindt de 
ander maar een verwarrend geschrift dat allerlei wilde interpretaties en duidingen oproept. 
De gespreksleider vraagt zich opgewekt af hoe dit verder gaat… 
We komen iedere eerste donderdag van de maand samen in de Franse School. We 
beginnen om 20.15 uur en ronden omstreeks 21.45 uur af. 
Praktische informatie – volgende pagina 
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Praktische informatie 
• Leiding: ds. Johan van den Berg 
• Data: de donderdagen 2 dec, 6 jan 2022, 3 feb, 3 mrt en 7 apr 
• 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 
 
Top2000-dienst wordt Nieuwjaarsdienst 
We hadden gepland om op 2 januari een Top2000-dienst te houden met zangers, 
muzikanten en aangedragen ‘Top2000-nummers’ uit de gemeente. Helaas zijn er vanuit de 
gemeente welgeteld maar twee suggesties binnengekomen: één voor een lied, en één voor 
een thema. Dat geeft voor de Jeugddienstcommissie te weinig basis en houvast om een 
complete Top2000-dienst op de rails te zetten; zeker nu we met tenminste drie lege plekken 
in de commissie zitten. Daarom hebben we besloten de Top2000-dienst voor deze keer af te 
blazen. U als gemeente heeft dan een jaartje respijt om met ideeën, opgaves en 
aanmeldingen te komen voor de Top2000-dienst 2022. 
Natuurlijk is er op zondagmorgen 2 januari wel een kerkdienst. Daar maken we dan een 
mooie nieuwjaarsdienst van en we hopen dat tegen die tijd de coronabeperkingen weer 
zover zijn versoepeld dat we elkaar dan ook een gezegend nieuwjaar kunnen wensen en 
samen kunnen genieten van oliebollen en/of appelflappen bij het koffiedrinken. 
Dus: op zondag 2 januari gaat de Top2000-dienst niet door, maar verwachten wij u wel in de 
Nicolaïkerk voor een opgewekte en warme Nieuwjaarsdienst! Tot die tijd wensen wij u een 
mooie decembermaand, gezegende Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe! 
De Jeugddienstcommissie 
 
 

    
 
 
 
 
Uit de pastorie 
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.  
Deze woorden van Paulus aan de gemeente in Filippi komen in mij op als ik kijk naar de toon 
van sommige Kamerleden, als ik boze reacties op facebook lees, als ik gemopper hoor in de 
supermarkt, als ik mijn eigen kribbigheid bespeur. Niets menselijks is ons vreemd. De huidige 
situatie vraagt veel van ons, van iedereen. We hadden gehoopt (ik in ieder geval wel en 
velen met mij) dat we de draad weer op konden pakken nu velen gevaccineerd zijn. Niet dus. 
Dan is het makkelijker om boos te zijn (op de regering, op handhavers, op ‘die anderen die 
hun gang maar gaan’) dan om vriendelijk te blijven. Ik denk dat Paulus groot gelijk had met 
zijn oproep. Want wat schieten we ermee op, met mopperen, oordelen, negatieve verhalen 
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vertellen? Niets. Ik word er tenminste moedeloos en verdrietig van. Ik wil proberen het 
goede, het positieve de boventoon te laten voeren, al datgene waarvoor ik dankbaar kan zijn. 
Ik heb de woorden van Paulus in mijn telefoon gezet (een briefje op de koelkast, een kaart in 
de vensterbank etc. kan ook), zodat ik steeds weer aangespoord word om te leven als een 
‘vriendelijk mens’. Laten we, met deze woorden in ons hart, deze decembermaand ingaan. 
Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, de ‘gewone’ dagen, het worden goede dagen als het ons 
lukt om in vriendelijkheid en vertrouwen te leven. Want: de Heer is nabij! 
 
Een hartelijke groet, ook namens Johan, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Groet uit Haren 
 
Als u dit kerkblad onder ogen krijgt, is het Sinterklaasfeest al geweest en hebben we al twee 
Adventszondagen gevierd. Het donker neemt toe. Dat is letterlijk zo. De dagen worden korter 
en steeds vroeger in de middag moeten we de lampen aandoen. Het is ook figuurlijk zo. De 
berichten over steeds meer coronabesmettingen verontrusten ons en maken weer strengere 
maatregelen noodzakelijk. De berichten over een toenemende tweedeling in onze 
samenleving - tussen gevaccineerden en ongevaccineerden - woorden ook steeds 
verontrustender. Worden we een samenleving die mensen uitsluit of zijn er andere wegen die 
zoveel mogelijk bescherming bieden? Het is een thematiek die velen van ons bezig houdt.  
Maar op de Adventszondagen ontsteken we iedere keer één licht meer aan. De Messias 
komt en Hij werpt Zijn licht vooruit! Ondanks de zorgen die wij als maatschappij hebben en 
die op ons persoonlijk wegen, mogen we daarom blij zijn. In dit laatste Kerkblad van 2021 
wens ik u blijdschap toe, in alles wat u doet en in alles wat u meemaakt. Blijdschap heeft 
voor mij met verbinding te maken. Verbinding met God en met elkaar. Het is eigenlijk het 
tegenovergestelde van eenzaamheid. Het is het beleven van de warmte en de liefde van een 
ander en van dè Ander in je leven. Blijdschap bestaat dus ook in verdriet: als je je gekend 
weet en begrepen in wat jou verdriet doet of terneer drukt. Ik hoop dat tijdens de Kerstdagen, 
of u die nu met anderen viert of alleen, iets van die blijdschap voor u voelbaar mag zijn. En 
dat u het nieuwe jaar in mag gaan in verbondenheid met de mensen om u heen en met God.  
God zegene u,  
Ds. Rudolf Oosterdijk 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

De opbrengst over de maand oktober bedraagt € 57,50. 
Bedankt voor uw/jouw bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Oproep !!! 
 
Elke eerste maandag van de maand wordt de kerk schoongemaakt door een aantal 
vrijwillig(st)ers. 
Deze groep is op zoek naar een aantal dames, die mee willen helpen om de kerk schoon te 
maken.  
Het aantal dames is gestaag gedaald, zodat er dringend enkele bij moeten komen. 
Helpt u ook mee? 
Voor koffie en/of thee wordt gezorgd. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom in de 
Nicolaïkerk. 
U weet het vast wel:   vele handen maken licht werk. 
 
Graag tot ziens op 6 december !! 
 
 
 

Kerstboom in de kerk 
 
Ook dit jaar zal er weer een mooie kerstboom in het koor van de kerk staan. 
En evenals voorgaande jaren  komt de boom ook deze keer uit de gemeente, en wel van de 
fam. Edens uit de Regentesselaan. 
Fijn dat zij gereageerd hebben op de oproep via het kerkblad. 
 
Hartelijk dank hiervoor en mooi dat de boom, die meerdere jaren bij hen in de tuin heeft 
gestaan, zijn laatste dagen in de Nicolaïkerk mag staan en dat wij er dus allemaal nog even 
van mogen genieten. 
 
De bedoeling is dat deze boom vanaf 6 december in de kerk staat te pronken. 
 
Nogmaals hartelijk dank aan  fam. Edens. 
 
 
 
 

Actie voor de Voedselbank 
 
 
Hoe kunt U helpen? 
De hele maand december staat in onze kerk de "winkelwagen". 
We vragen houdbaar voedsel, zoals rijst, pasta's, blikken soep, groente, peulvruchten, 
fruit, vlees, alles mag, als het maar houdbaar is. 
 
Ook Douwe Egbertsbonnen zijn van harte welkom! 
De voedselbank is blij met elk blik/pak voedsel. 
Doet U mee? 

 
Veel dank! 
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Met een hartelijke groet van de Diaconie. 
 
 

Kerstmiddag 
 

     Uitnodiging 
 

voor de Kerstmiddag op donderdag 16 december om 15.00 uur in de Franse School. 
(Onder voorbehoud van de corona maatregelen). 

Uitgaande van Protestantse Gemeente Appingedam, de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer en de Evangelisatiecommissie (IKE). 

De viering bestaat uit: samen zingen, koorzang, lezingen, meditatie, kerstverhaal en 
een gezamenlijke broodmaaltijd. 

Met medewerking van:  ds. R.P Oosterdijk, meditatie en gebed. 
                                         dhr. J .Weima  orgelspel 
                                         een mannen ensemble uit Appingedam 
                                          de gezamenlijke werkgroep Kerstmiddag 2021 
 

De viering duurt tot plusminus 18.00 uur. 
 
Wel moet u zich aanmelden, en wel graag voor 10 december. 
Aanmelden kan bij: Geert Middelkamp  0596 629592 of per mail:   
      geertmiddelkamp@gmail.com 
of:                          
Jetty Blok                 0596 622306          ad-blok@ziggo.nl 
of: 
Janny van Niejenhuis 0596 567953        janenjannyvanniejenhuis@hotmail.com 
 
Wel bij aanmelden aangeven of u gebruik wilt maken van de autodienst, of u een dieet  of 
glutenvrij dieet gebruikt en graag uw telefoon nummer doorgeven. 
Ook graag aangeven of er een rollator of rolstoel meegaat. 
 
U bent allemaal van harte welkom !! 
Wij heten u allen van harte welkom op deze gezamenlijke kerstmiddag. 
 
De gezamenlijke werkgroep Kerstmiddag van Appingedam ,Tjamsweer en de IKE . 
 
 

Kerstconcert 
  
Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten dat het Kerstconcert van het Christelijk 
Mannenkoor Appingedam, dat op 18 december a.s. in de Nicolaikerk zou worden gehouden,  
geen doorgang kan vinden. 
Dit i.v.m. de corona maatregelen. 
Het is voor ons als koor heel jammer en spijtig deze beslissing te moeten nemen. 
We hopen en bidden samen op betere tijden voor ons allemaal 
We  willen u wel alvast fijne en hopelijk gezonde feestdagen toewensen. 
 
We werken nu toe naar 23 januari 2022, waar we ‘s avonds om 19.00 uur mogen meewerken 
aan een IKE dienst in de Nicolaikerk. In die dienst zal ds. Ernst van Gulik uit Leek voorgaan. 
Hopelijk mag dat wel doorgaan. 

mailto:geertmiddelkamp@gmail.com
mailto:ad-blok@ziggo.nl
mailto:janenjannyvanniejenhuis@hotmail.com
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Namens bestuur, leden en begeleiding van het C.M.A.  
Voorzitter: Geert Middelkamp 
 

Van de Diaconie 
 
In december wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk        
        e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
 
 
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 
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Amnesty International 
 
 

   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

   
 
 
  
 

 

Lhbti-activist op straat in elkaar geslagen 

Teken de petitie van Amnesty International 

De Tunesische lhbti-activist Badr Baabou liep op 21 oktober 2021  
‘s avonds naar een taxistandplaats toen hij door twee mannen werd aangesproken. De 
mannen duwden hem een donkere steeg in en sloegen hem in elkaar. Toen hij bloedend op 
de grond lag, pakten ze zijn computer en mobiel. De twee zeiden dat ze agenten waren en 
dat Badr gestraft werd omdat hij een klacht tegen de politie had ingediend en lhbti’ers 
verdedigde. 
Badr Baabou is medeoprichter van een prominente Tunesische lhbti-organisatie. Hij is al 
vaker beledigd en lastiggevallen door agenten. Hij diende meerde klachten in, maar daar is 
tot op heden niets mee gedaan. 
 
Door de petitie te tekenen roept u de Tunesische openbaar aanklager op om de 
gewelddadige aanval op Badr Baabou te onderzoeken en de daders voor de rechter te 
brengen. 
Het ondertekenen van de petitie kan op de website van Amnesty International: 
www.amnesty.nl  ga naar “Kom in actie!”. Als je de actie niet direct in beeld krijgt: gewoon 
even naar beneden scrollen en op “Bekijk alle acties” klikken, dan komt hij wel weer 
tevoorschijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.nl/
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Actie Kerkbalans 2020: 
De stand t/m september is €125.139,40 waarvan €4491,90 is betaald zonder toezegging. 
Nog te ontvangen op de toezeggingen: €26.286,00. 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan! 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen”. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief 
overhandigd met het verzoek om een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 
2022 weer op u mogen rekenen! 
 
Voor de kerk van morgen. 
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker 
na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst 
van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken . Om uitnodigend te 
zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken 
we de kerk van morgen mogelijk. 
 
Samen voor onze kerk. 
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 24-29 januari komt een 
vrijwilliger het formulier bij u ophalen. Door vandaag te geven kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat.  
 
Op naar de kerk van morgen! 
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Toelichting: 
 
De begroting 2022 laat een exploitatietekort zien van € 21.650. 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 baten liggen naar verwachting op niveau 2021. Dit wordt verklaard door de nog steeds 
beperkte huur- en buffetopbrengsten van zowel de Nicolaikerk als de Franse School. In het 
geval van de Nicolaikerk zullen de verhuur mogelijkheden weer iets toenemen en bij de 
Franse School is verhuur gestopt 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. De 
waarde toename van de beleggingsportefeuille is ingeschat op € 60.000, deze wordt 
opgenomen in een bestemmingsreserve om een eventueel negatief rendement in de 
toekomst te kunnen opvangen. In de begroting is rekening gehouden met een ongeveer 
gelijkblijvende opbrengst uit collectes en vrijwillige bijdragen. 

Lasten: 

De verwachte lasten liggen ongeveer op niveau 2021. Het beheer Franse School is volledig 
overgegaan op vrijwilligers. De energieprijzen stijgen significant.  Naar verwachting zal de 
financiële administratie overgeheveld worden naar een commerciële partij, deze post is 
verhoogd tot € 5000. De kosten van pastoraal werk blijven ongeveer op hetzelfde niveau. 
 
 
De begroting 2022 ligt van 1 t/m 6 december 2021 ter inzage bij de penningmeester. Als u 
daar gebruik van wenst te maken dan graag telefonisch een afspraak maken 0596-625696. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Hans Veenhuis 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 27 - 

Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda december 2021 

 
 
 
 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 
Er zijn deze maand geen reguliere clubavonden…. maar gaan we gezellig GOURMETTEN! 

Dit doen we op vrijdag 17 december. 

Verdere informatie krijg je via je clubleiding. 

We houden rekening met de landelijke coronamaatregelen.  
 

 

T-café     
We hopen zo snel mogelijk met T-café te kunnen 

starten!!! 

Jullie worden op de hoogte gehouden.  
 

 

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

 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Op dit moment is er nog geen datum bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Appingedam, 15 oktober 2021 
 

Aan de samenwerkende kerken gemeente Appingedam 
t.a.v. ds. J. van den Berg 
 
Dankbetuiging Struikelstenen Appingedam 
 

Donderdag 23 september jl.  zijn in Appingedam de laatste 22 struikelstenen gelegd, voor de 
families Cohen, Emmering, Muller, Neerduin en de Vries.  
Daarmee hebben we het doel van onze in 2017 opgerichte Stichting Struikelstenen 
Appingedam bereikt: een blijvende herinnering aan de 76 Joodse Damsters die slachtoffer 
werden van het nazi-regime. Dit als aanvulling op het Joods Monument bij de synagoge en 
de boekenkast met levensverhalen van Joodse Damsters in de synagoge.  
 
Omdat de stenen voor de woningen liggen waar zij tot hun deportatie woonden, is duidelijk 
zichtbaar hoe ze destijds deel uitmaakten van de Damster gemeenschap. Zij allen hebben nu 
een eigen steen, met hun naam, geboortejaar, deportatiedatum en overlijdensdatum en –
plaats.  
Zoals een tekst uit de Talmoed zegt: “een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten”.  
 

Eerder vonden al drie steenleggingen plaats: in oktober 2018 voor de families Akker, 
Bamberger, Levin en Nieweg, in oktober 2020  voor de families Creveld, Hart en Kroon en in 
juni 2021 voor de familie Van der Klei.  
 

Bij alle vier de steenleggingen waren nabestaanden aanwezig, die de omgekomen 
familieleden in hun verhalen een gezicht gaven. De herdenkingsbijeenkomsten en de legging 
van de stenen zijn door de nabestaanden zeer gewaardeerd. De erkenning en de 
wetenschap dat hun familieleden ook herinnerd blijven als ze er zelf niet meer zijn, geeft 
troost en betekenis. 
 

Door de corona-regels hebben de laatste drie steenleggingen in beperkte kring moeten 
plaats vinden (alleen nabestaanden), en was het niet mogelijk ook degenen die, zoals u, een 
financiële bijdrage leverden, uit te nodigen.  
Daarom willen we  u, langs deze weg, bijzonder bedanken voor uw onmisbare steun  aan 
ons initiatief. Hartverwarmend om vast te stellen hoe dit initiatief door de Damster 
gemeenschap wordt gedragen. Daar zij wij u als gezamenlijke kerken zeer erkentelijk voor! 
 

Rond de struikelstenen hebben we ook educatieve programma’s ontwikkeld voor het basis- 
en het voortgezet onderwijs, dat zullen we in de komende periode nog verder uitwerken. 
 

Nogmaals heel veel dank ... Samen hebben we een noodzakelijke herinnering zichtbaar 
gemaakt! 
 
 

Namens het bestuur Stichting Struikelstenen Appingedam, 
Rika Pot, Yvonne Quispel, Onno Rijkens en Joan Pastoor  
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Concerten 

A Magical Christmas 
Na 2015 en 2018 doet Dualis het in 2021 voor de derde keer, namelijk een spetterend 
Kerstconcert geven samen met de blazers van de Provinciale Brassband Groningen (PBG)! 
M.m.v.:  Organist Jaap de Kok 

En presentator Ab Nieuwdorp (bekend van radio4!) 

'A Magical Christmas' is een heerlijk feest voor zowel de musici als het publiek, dat op het 
puntje van de kerkbanken zal zitten. Er klinkt een programma van Engelse en Russische 
kerstmuziek en daarmee betreden we een prachtige winterse wereld met monumentale 
werken voor koper, koor en orgel zoals het ‘Gloria’ van de Britse componist John Rutter en 
delen uit de 'Liturgia Domestica' van Alexander Gretchaninov, afgewisseld met kleine a-
capella pareltjes voor koor (o.a. van Rachmaninov, Leontovich) en hartverwarmende 
composities voor brassband (o.a. Glazunov, Tchaikovsky). 
Om het kerstgevoel helemaal compleet te maken, wordt het publiek ook uitgenodigd om mee 
te zingen met verschillende bekende Christmas Carols. 
 
Genieten op afstand – live registratie 
Extra bijzonder aan dit concert is dat het ook als cadeau wordt aangeboden aan onder 
andere zorgcentra. Om dit idee te realiseren is een professioneel productiebedrijf 
aangetrokken dat een livestream/registratie zal maken van het concert. Het gaat om een zeer 
complete registratie, met de beste geluidsapparatuur en een uitgekiende belichting en 
cameravoering, zodat ook de kijker ‘op afstand’ een optimale beleving van het kerstconcert 
zal hebben. 

Programma:  
Dmitri Shostakovich - Festive Overture, Op. 96 (arr. Peter Kitson) 
Anatoly Lyadov - Glory to God in the Highest 
Alexander Glazunov - Coronation Cantate - A Prayer (arr. Frank Bos) 
Sergej Rachmaninov - Hexapsalmos (uit: Vespers) 
Sergej Rachmaninov - Velichit Dusha Moya Gospoda (uit: Vespers) 
Georgy Sviridov - Having Witnessed a Wondrous Birth 
Alexander Gretchaninov - Gloria & Unigenitus (uit: Liturgia Domestica) 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski - March, Dance, Trepak (uit: Nutcracker Suite) 
O Come, All Ye Faithful (arr. David Willcocks) 
John Rutter - Gloria in Excelsis Deo, Domine Dus, Quoniam Tu Solus Sanctus (uit: Gloria) 
Carol of the Bells (arr. Mykola Leontovych) 
Hark, the Herald Angels Sing (arr. David Willcocks) 
Paul Lovatt-Cooper - A Christmas Finale 
 
Concertinformatie:  
 
Zondag 12 december 2021 om 15.00 uur 
Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam   
 
Entrée:  Kaarten: € 17,50 
   t/m 17 jaar: € 10,00 
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Luthers Bach Ensemble 
 
Kerstconcert Lutherse Bach Academie 
Na een periode van bijna twee jaar staat de Lutherse Bach Academie weer op het podium. 
Twee bijzondere kerstwerken zullen ten gehore worden gebracht. 
Dat is ten eerste het Magnificat van Carl Philipp Emanuel Bach, een werk dat hij kort voor de 
dood van zijn Johann Sebastian Bach voltooide. Carl Philipp Emanuel was echt een 
‘muzikaal product’ van zijn beroemde vader. Met dit Magnificat uit 1749 heeft Carl Philipp 
waarschijnlijk ook een vergeefse poging gedaan om het cantorschap in Leipzig te 
bemachtigen, de post die voor altijd verbonden zou blijven met de naam van zijn vader.   
Johann Sebastian schreef zijn eerste versie van het Magnificat voor koor en orkest in 1723 
tijdens zijn eerste jaar als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Het was zijn eerste grote 
koorwerk in Leipzig en veel ambitieuzer dan de wekelijkse cantates.  
Welkom dit bijzondere kerstconcert bij te komen wonen! 
 
Op zondag 19 december zal in de Nicolaïkerk worden uitgevoerd: 

J.S. Bach – Magnificat BWV243 
C. Ph. E. Bach – Magnificat H.772 

 
Uitvoerenden: 
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok- orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda 
 
Solisten: 
Channa Malkin, sopraan  
Lucia Caihuela,  sopraan   
Robert Kuizenga, altus   
Benedict Hymas, tenor 
 
Aanvang concert:  15.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarten: te verkrijgen via internet, bij Cigo Overdiep en bij de kerk: 
www.luthersbachensemble.nl  (ticketshop) of via boekhandel Godert Walter (Oude 
Ebbingestraat 53 Groningen) &  
Cigo Overdiep (Overdiep 4 Appingedam). 
 
Prijzen: Reguliere kaart:  € 25.00 
  t/m 18 jaar:  € 15,00. 

http://www.luthersbachensemble.nl/

