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31e Jaargang, nr. 4        december 2022 
  
Kopij                                    
 
Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 
20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag 
eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: 
jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620. 
 
 
====================================================================== 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 5 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. 
 

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

 

 De kopij voor het kerkblad van januari 2023 moet ingeleverd worden uiterlijk 17 
december. I.v.m. de feestdagen is deze keer de datum iets vervroegd. 

 

 De redactie en de makers van het 
kerkblad wensen u allen gezegende 
Kerstdagen en  
een fijne jaarwisseling. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 

 
                       
 
 
  

De vier kaarsen 

 
Er brandden eens vier kaarsen. 
Het was zo stil dat men ze kon horen 
spreken. 
De eerste kaars zei: “Ik ben de VREDE. 
Jaren heb ik mijn best gedaan. Ik 
hoopte dat de mensen geen ruzie meer 
zouden maken, geen wapens meer 
zouden gebruiken en elkaar niet meer 
zouden slaan bij een meningsverschil. 
Maar er blijft oorlog en waar een paar 
mensen samen komen blijft er ruzie 
ontstaan. Wat heeft het voor zin dat ik 

blijf branden? Niemand kan mij tegenhouden”. Haar vlammetje werd snel kleiner en doofde. 
 
De tweede kaars zei: “Ik ben het VERTROUWEN. Ik leer mensen om te geloven in het leven 
zelf en in elkaar. Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken, maar ze luisteren niet. 
Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven alleen in narigheid en in dromen, die wegvliegen als 
een veertje. Mensen vertrouwen niet eens meer op hun eigen hart. Ze geloven niet in het 
waarom van hun bestaan”. Ze stopte met praten en blies zich met het laatste zuchtje uit. 
 
Toen sprak de derde kaars met zachte stem: “Ik ben de LIEFDE. Ik heb de kracht niet 
gekregen om te blijven branden. De mensen negeren mij. Ze vergeten zelfs hun naasten te 
beminnen. Ik had zo gehoopt dat ik de mensen kon helpen om elkaar warmte te geven. Ik 
wilde hen het gevoel geven dat er altijd iemand was die van hen hield, ook al wisten ze dat 
zelf niet”. Ze wachtte niet langer en doofde. 
 
Plots kwam er een kind aan. Zij zag de drie gedoofde kaarsen. 
Ze keek naar de VREDE, waarvan het licht verdwenen was, naar het Vertrouwen die het 
nodig had gevonden zijn vlammetje te doven en naar de LIEFDE, die nog een restje warmte 
uitstraalde. “Waarom branden jullie niet langer?”, riep het kind onzeker. 
De drie kaarsen vertelden wat er allemaal gebeurd was. 
Het kind werd bleek en begon te huilen. 
 
Toen klonk de stem van de vierde kaars: “Wees niet bang, mijn kind. Zolang ik brand, 
kunnen we de andere kaarsen aansteken. Want ik ben de HOOP”. 
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer 
aan. En het kleine meisje koesterde het vlammetje van de hoop. 
Laten wij ook de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE en de LIEFDE bewaren en 
koesteren. 
 
Dan groeit het licht van Kerstmis uit tot een groot licht. 
Voor vandaag, voor morgen, voor altijd. 

HP 
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Agenda voor de maand december   

 
  
  1 dec. 20.15 uur, Bijbelgesprekskring, Franse School 
 
  2 dec. 19.00 uur, T-café, groep 7, Franse School 
 
  6 dec.   ???        Kring voor alleengaanden  
  18.45 uur, Club, groep 6 jongens, Franse School  
 
  9 dec. 19.00 uur, T-café, groep 8, Franse School 
 
11 dec.   9.30 uur, 12+ groep tijdens kerkdienst, Nicolaïkerk 
 
12 dec. 19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School  
 
13 dec. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School  
  18.45 uur, Club, groep 6 meiden, Franse School  
  19.30 uur, Factor 12+ en 15+, Franse School 
 
16 dec.   ???        GOURMETTEN voor alle groepen, Franse School  
 
19 dec. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
  19.30 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School   
 
                                                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 jan. 19.00 uur, T-café, klas 1 en 2, Franse School 
 
20 jan. 19.00 uur, T-café, klas 3 en 4, Franse School  
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Rondom de diensten    
 

 
Zondag  4 december: Tweede zondag van Advent 

 9.30 uur, Mijna Hadders-Algra  
     

collecten: - Diaconie (Voedselbank)  
   - Kerk  

 
    kleur: paars 
 
 
Toelichting bij de collecten: Voedselbank 
De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-
profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. 
Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling 
tegen te gaan. 
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 Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in 
die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed 
zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, 
de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de 
verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in 
sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als 
opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die 
aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Deze wintermaanden is er een steeds 
grotere groep die een beroep doen op ons als voedselbank  
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 

 
Zondag 11 december: Derde zondag van Advent  
  9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk 

m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk 
 
collecten: - Diaconie (Binn. Diaconaat, KiA) 

      - Kerk 
 
    kleur:  paars 
 
       

Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat, KIA, vrolijkheid in 
asielzoekerscentra 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar 
Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen 
blijven.  
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan 
honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven 
kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht 
en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
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Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de 
schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor 
kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. 
 

 
Zondag 18 december: Vierde zondag van Advent 
 9.30 uur,  mw. P. de Kruijf, Assen 
        
    collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur: paars 
     

Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  
Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 

 
 
  19.00 uur, Kerst sing-in in de Tjamsweersterkerk 
    ds. B.B. Wolters 
 
 
  
Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst 
In de dienst is de collecte bestemd voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als 
bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 

 
 
Zaterdag 24 december: Kerstavond 
  21.30 uur, Kerstnachtdienst in de Nicolaïkerk 

ds. B.B. Wolters  
m.m.v. fanfare orkest  “Juliana” uit Hoogezand o.l.v.  

Bauke Burghgraef  
         
  21.30 uur, Kerstnachtdienst in de Geref. Kerk, Dijkstraat 
    ds. Nico Dijksterhuis en dhr. Henk Noordhuis  
    m.m.v. een gelegenheidsband 
 
    collecte: - een vastgesteld doel 
 
    kleur: wit 
 
     

 
Zondag 25 december: Eerste Kerstdag 
  9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
    collecten: - Diaconie () 
      -  Kerk 
     
    kleur: wit 
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Toelichting bij de collecten:  Kinderen in de knel (KIA) 
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te 
maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En 
bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden 
de zee op. 
Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. 
Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het 
uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.  
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na 
aankomst - en helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van 
onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare 
gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  
Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

 
 
Zaterdag 31 december: Oudejaarsavond; gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
  19.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk 
  
    collecten: - Diaconie () 
      -  Kerk 
     
    kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten: Voedselbank (zie 4 december) 
 
 
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie () 
      -  Kerk 
     
   kleur: wit 
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Bij de diensten 
 
Zondag 4 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra  
Op deze tweede Adventszondag lezen we weer verder over de voormoeders van Jezus. Dit 
keer gaat het over Ruth. Het verhaal maakt duidelijk dat God en Jezus er zijn voor iedereen, 
ongeacht gender en ongeacht land van afkomst. Ruth, die niet uit Israël komt maar uit Moab, 
wordt de voormoeder van Jezus.  
 
Zondag 11 december – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Rudolf Oosterdijk 
In de Advent lezen we in de Nicolaikerk over de ‘voormoeders’ van Jezus. In de Bijbel staan 
op scharniermomenten van de geschiedenis geslachtsregisters. Geen mens is zomaar op 
aarde; ieder van ons staat in de lijn van de geslachten. Die geslachten staan opgesomd, 
bijna altijd als een reeks stamvaders. Dat hoort bij de veelal patriarchale cultuur van de 
Midden-Oosterse volken waar Israël deel van uitmaakte. Minstens even belangrijk als de 
voorvaders zijn natuurlijk de voormoeders. Soms worden zij genoemd. Op deze derde 
zondag van Advent staat Rachab centraal. Zij was geen Israëlitische, maar wordt in het 
geslachtsregister van Jezus in Matteus 1 wel als voormoeder genoemd. Over haar lezen wij 
uit Jozua 2. 
De cantorij onder leiding van onze cantor verleent medewerking aan de dienst. In de Advent 
– tijd van voorbereiding en bezinning – ligt de nadruk op het Kyrie (Heer, ontferm U) en 
zingen we geen Gloria. De cantorij zingt met ons het Kyrie van Lied 301E. Na de lezing uit 
Jozua zingt de cantorij Psalm 25B: een prachtige vertaling van enkele verzen uit de psalm 
van Huub Oosterhuis met een voorzang en refrein van Bernard Huijbers. 
  
Zondag 25 december – Nicolaikerk – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 9:30 uur – 
Eerste Kerstdag 
Op Kerstochtend ronden we het adventsproject “Levenslicht” af. Het levenslicht zien 
betekent: geboren worden. Levenslicht is ook: het licht dat God aan de mensen geeft. God 
ligt in een stal, kwetsbaar als een kind. Deze zondag staat, na de vier voormoeders Batseba, 
Ruth, Rachab en Tamar in de Adventstijd, de vijfde vrouw centraal: Maria. Matteüs vertelt 
niet veel over haar. Lucas doet dat wel, vooral in het zo bekende kerstevangelie. Dat zullen 
we uiteraard lezen op deze Kerstmorgen. 
 
Zaterdag 31 december – Kerk van Tjamsweer, 19.30 uur – ds. Rudolf Oosterdijk 
De Oudejaarsavonddienst is dit jaar in de kerk van Tjamsweer. Die kerk staat er al eeuwen 
als het godshuis van de parochie net buiten de muren van de stad Appingedam. Wij trekken 
dus op deze gedenkwaardige avond de stad uit om ons bij die gemeente te voegen. En we 
lezen Psalm 90. In vele gezinnen was het vroeger het gebruik om die psalm op de laatste 
avond van het jaar te lezen. Wij doen dat ook en leggen de psalm naast Filippenzen 4, het 
hoofdstuk waarin de apostel Paulus ons oproept: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u 
nogmaals: weest altijd verheugd”. Dat is een zinvolle oproep om mee te nemen over de 
drempel van het nieuwe jaar!     
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Kerstnachtdiensten gezamenlijke kerken  

 
Hervormde Kerk Tjamsweer; 
Baptisten Kerk; 
Gereformeerde Kerk vrijg.;  
Protestantse Gemeente Appingedam. 
 
Op 24 december zullen er uitgaande van de gezamenlijke kerken Appingedam en Tjamsweer 
weer twee Kerstnachtdiensten zijn. 
De diensten zijn in de Nicolaïkerk en in de Geref. kerk aan de Dijkstraat Oost. 
Aanvang van beide diensten is om 21.30 uur. 
Thema in deze diensten zal zijn: ‘Licht in donkere tijden’? 
 
In de Nicolaïkerk is de voorganger ds. Ineke Wolters uit Tjamsweer en is er medewerking 
van het fanfare orkest  “Juliana” uit Hoogezand o.l.v. Bauke Burghgraef. 
Organist is Wouter Schep 
Dit zal een ‘traditionele dienst’ zijn. 
 
In de Geref. Kerk zullen de voorgangers zijn ds. Nico Dijksterhuis van de Geref. kerk en dhr. 
Henk Noordhuis van de Baptistenkerk. 
In deze dienst is er medewerking van een gelegenheidsband, samengesteld uit leden van 
meerdere kerken. Ook hierbij zal ook orgelspel aanwezig zijn. 
Dit zal een meer moderne dienst zijn. 
 
In beide diensten zal er naast de muziek ook veel samenzang zijn van de ons bekende 
Kerstliederen. 
In beide kerken zal er een collecte zijn o.m. voor de onkosten en een goed doel. 
 
Na afloop is er weer een samenkomst van de beide kerken op het kerkplein bij de Nicolaikerk 
om hier samen nog te zingen: ‘Stille Nacht’ en het ‘Ere zij God’ o.lv. blazers van het fanfare 
orkest. 
Daarna is er nog Glühwein en warme chocomelk. 
 
Iedereen van harte welkom op deze kerstavond in Appingedam. 
 
Commissie Kerstnachtdiensten 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente 
 
Solwerderkerk: 24 dec. Kerstavond 19.30 uur mw. Ds. G.F. Huis 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
25 dec. 11.00 uur, Eerste Kerstdag Huib de Groot 
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Kindernevendienst 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, na een mooie startzondag is ook het jeugdwerk weer. 
begonnen. Omdat we steeds minder (aanwezige) kinderen en minder leiding hebben; gaan 
we een aantal zondagen kindernevendienst geven; de ouders zijn hiervan op de hoogte 
gebracht. 
 
Er is KND op: 25 dec.: Anita en Janet (Kerst) 
 
Lijkt het je leuk om ook kindernevendienst te gaan geven of wil je een keer meekijken; voor 
informatie kun je ons altijd bellen. 
 
Groeten van de Kindernevendienstleiding. 
Krista, Esther, Anita en Janet (0596-620234 / 06-30682955) 
 
     
 
 
 

Opbrengst collecten 
 
Opbrengst digitale collecten diaconie: 
  
Zondag   9 oktober  Missionair werk, Prot. Kerk Nederland €   66,50 
Zondag 16 oktober  Zending, KIA Indonesië   € 146,50 
Zondag 23 oktober  Bloemendienst    € 135,50 
Zondag 30 oktober  Diaconie     € 105,50 
Woensdag 2 november Dankdag voor gewas en arbeid  € 145,00 
Zondag 6 november Zending, KIA     € 155,50 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half oktober 2022 t/m  
half november 2022, €.667,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. 
Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze 
opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven. 
 
Belangrijk: In verband met de levering van accept-girokaarten, vindt de jaarlijkse actie 
‘Missionair Aandeel’ in de maand november plaats. 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag   16 oktober     €  119,27 

zondag   23 oktober     €  181,80   
zondag   30 oktober     €  121,50 
zondag   06 november €  271,95 
Digitaal ontvangen        €  997,00 
 
Extra ontvangen t.b.v. stookkosten kerk: € 190,00 
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De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  

Alle gevers  en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
 
 
 

Uit de Kerkenraad 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 

 
 
 
Verslag Kerkenraadsvergadering 24 oktober 2022. 

 
In deze vergadering werden de begrotingen 2023 gepresenteerd door de diaconie en de 
kerkrentmeesters. Na een toelichting van de beide penningmeesters heeft de kerkenraad de 
begrotingen vastgesteld. 
De collectes blijven we voorlopig in schalen verzamelen. 
In december wordt er weer een actie voor de Voedselbank gehouden, waarbij 
gemeenteleden voedsel kunnen doneren. 
De kerkrentmeesters hebben plaids aangeschaft; er staan kisten bij de ingang van de kerk. 
Mocht het te koud worden in de kerk, dan kunnen de gemeenteleden een plaid meenemen 
naar hun plaats. 
Vanuit de predikanten werd gemeld dat ze contact gaan opnemen met de boeren in onze 
omgeving om te vernemen hoe zij tegen de situatie rondom de regelgeving in Nederland 
aankijken.  
De bestaande vacatures zijn nog niet ingevuld en blijven de aandacht vragen. 
De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”. 
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Activiteiten van VORMING & TOERUSTING 

 
 De Bijbelgesprekskring komt op donderdag 1 december weer bij elkaar, om 20.15 uur 

in de Franse School. Deze keer bespreken we Genesis 2:4-25 vanuit de Naardense 
Bijbel-vertaling. De al aangemelde deelnemers hebben de tekst en de leesvragen al per 
e-mail ontvangen. Wie graag wil aansluiten, kan zich melden bij ds. Johan van den Berg 
(dsjvandenberg@solcon.nl of (0596) 788702) en krijgt dan de teksten ook toegestuurd. 

 Kring voor alleengaanden komt weer bijeen op 6 december. De voorgaande keer stond 
de groep stil bij Hanna, de oude vrouw die in de tempel is als Jozef en Maria daar komen 
met de pasgeboren Jezus. We bespraken haar leven en wat zij betekende aan de hand 
van het boekje ‘Singles in de bijbel’. In dit boekje komen o.a. de volgende personen aan 
de orde: Paulus, Ruth, Jeremia en Jezus.  Op 6 december komt het levensverhaal van 
Ruth aan de orde. 

 Op maandag 9 januari 2023 start de gesprekskring Het goede leven – zorg voor de 
schepping.  In november vond de klimaattop COP27 plaats in Sharm-El-Sheikh in 
Egypte. In de media horen en lezen we over smeltende ijskappen, droogte, 
overstromingen en andere ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering. Intussen 
gaan mensen de straat op om te protesteren, ze lijmen zich vast op opvallende plekken 
om aandacht te vragen voor de grote problemen die ze zien, en er ontstaat discussie. 
Hoe staan wij erin? Als ‘gewone burgers’, maar zeker ook als gelovigen? Hoe houdt zorg 
voor de schepping verband met ons geloof? Kortom: een heel actueel onderwerp om 
over in gesprek te gaan! Omdat de eerste bijeenkomst op 9 januari is, meld ik deze 
activiteit nu alvast, zodat u/je kunt overwegen om mee te doen. Opgave graag uiterlijk 2 
januari, zodat ik in de voorbereiding weet met hoeveel mensen ik zo ongeveer rekening 
kan houden. 

 Het zou zomaar een goed voornemen voor het nieuwe jaar kunnen zijn, om (nog) beter 
met de schepping om te gaan. Daar past het meedoen aan deze kring dan heel goed in. 

 Op dinsdag 10 januari 2023 brengen we een bezoek aan de joodse synagoge in de 
Folkingestraat in Groningen (aanvang in Groningen 19.45 uur). We worden rondgeleid 
om ons een beeld te vormen van het leven en vieren van de joodse gemeenschap in 
Groningen. Om een en ander goed te kunnen organiseren is tijdig aanmelden 
noodzakelijk, dat wil zeggen voor 28 december 2022. Dit aanmelden kan bij Mijna-
Hadders-Algra via telefoonnummer 628420 of mijna.hadders-algra@kpnmail.nl.  

 Op donderdag 19 januari om 2015 verzorgt ds. Rudolf Oosterdijk in de Franse School 
een avond over Het kerkgebouw, een gebouw om in te loven en te leven. Op de 
avond komt aan de orde hoe de kerk in de loop van de eeuwen gebruikt is en hoe we in 
de komende tijd het kerkgebouw zouden kunnen gebruiken. Graag opgeven voor 5 
januari 2023 bij ds. Oosterdijk via rpoosterdijk@hetnet.nl of telefoonnummer 0598 
786001. 

 
Het goede leven – zorg voor de schepping 
In november vond de klimaattop COP27 plaats in Sharm-El-Sheikh in Egypte. In de media 
horen en lezen we over smeltende ijskappen, droogte, overstromingen en andere ingrijpende 
gevolgen van de klimaatverandering. Intussen gaan mensen de straat op om te protesteren, 
ze lijmen zich vast op opvallende plekken om aandacht te vragen voor de grote problemen 
die ze zien, en er ontstaat discussie. Hoe staan wij erin? Als ‘gewone burgers’, maar zeker 
ook als gelovigen? Hoe houdt zorg voor de schepping verband met ons geloof? Kortom: een 
heel actueel onderwerp om over in gesprek te gaan!  
Het zou zomaar een goed voornemen voor het nieuwe jaar kunnen zijn, om (nog) beter met 
de schepping om te gaan. Daar past het meedoen aan deze kring dan heel goed in :-) 
ds. Gerlinde van den Berg 

mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
mailto:rpoosterdijk@hetnet.nl
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Verjaardagsfonds 
 

 
De opbrengst over de maand oktober bedraagt € 36,15. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds   
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
  
 
 
Het Verjaardagsfonds deelt hierbij mee, dat voor de opbrengst van 2021 de volgende 
bestemming is gekozen: 
 Een bijdrage/gift voor het nieuwe AED-apparaat.  
 
De totale kosten bedragen ca. € 1350,00. 
De opbrengst van het Verjaardagsfonds over het jaar 2021 bedroeg € 1224,14;  dit bedrag is 
aangevuld uit de reserve. 
Het AED-apparaat is belangrijk en kan gebruikt worden bij beroertes, hartfalen, een 
hartinfarct of een hartstilstand, enz. en is van groot belang voor de gemeente, voor de 
verhuur van de kerk (o.a. bij concerten; evenementen, enz) en voor de verhuur van de 
Franse School!. 
 
Het Verjaardagsfonds wil u / jullie hartelijk bedanken voor uw bijdragen en giften!! 
 
 
 
 
Tot slot een belangrijke mededeling van het Verjaardagsfonds: 
 
Per 1 januari 2023 wordt het Verjaardagsfonds opgeheven !! 
Gedurende 70 jaar hebben veel vrijwillig(st)ers zich voor het Verjaardagsfonds ingezet. 
Mooie projecten mochten we steunen met een gift. 
 
De laatste jaren merkten we dat er minder animo was om de jarigen te bezoeken en  
daarom is de knoop nu doorgehakt: het Verjaardagsfonds stopt. 
 
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de giften, die gedurende jarenlang werden  
gegeven en natuurlijk ook een ieder die gedurende deze lange tijd betrokken is geweest en  
zich hebben ingezet voor het Verjaardagsfonds. 
 
Piet Waalkes, voorz. en secr. 
Didy de Vries-Kuiper, penn.meester en administratie 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 14 - 

Activiteitencommissie 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
 
We nodigen alle belangstellenden hartelijk uit  om op iedere  maand   met elkaar gezellig te 
lunchen in de Franse school. De laatste datum in 2022 is op 4 december. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 
Op zondag 8 januari 2023 wordt er een “Nieuwjaarslunch” georganiseerd. 
 
Op beide data bent u allen van harte welkom !! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@pb.nl
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Kerstboom 
 
Zoals elk jaar willen we ook nu in december weer een kerstboom in de kerk hebben staan. 
De laatste jaren hebben we steeds een mooie boom gehad uit onze gemeente of omstreken. 
Het zou mooi zijn als dat ook dit jaar weer mogelijk zou zijn. 
 
Dus als u een mooie kerstboom in de tuin hebt staan, die u wel beschikbaar wilt stellen, 
of u weet in de omgeving iets, dan horen wij dat graag. 
 
Misschien staat uw boom dan dit jaar met kerst te pronken in de Nicolaikerk. 
U mag mij dan bellen, dan maken we een afspraak. 
 
Geert Middelkamp 06-31242124  
 
 

Kerstmiddag 
 
 

Uitnodiging voor de Kerstmiddag op dinsdag 20 december om 15.00 uur in de Franse 
School. 
 
Uitgaande van de Protestantse Gemeente Appingedam, de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer en de Evangelisatiecommissie (IKE). 
De viering bestaat uit: samen zingen, koorzang, lezingen, een meditatie, een kerstverhaal, en 
aan het einde van de middag een broodmaaltijd. 
 
Met medewerking van ds. R.P Oosterdijk: meditatie en gebed; 
                                    dhr. J .Weima:  orgelspel; 
                                    een mannen ensemble uit Appingedam; 
                                    de gezamenlijke werkgroep Kerstmiddag 2022. 
 
De viering duurt tot plusminus 18.00 uur. 
 
Wel moet u zich aanmelden, en wel graag voor 15 december. 
 
Aanmelden kan bij: Geert Middelkamp,  0596-629592 of per mail                  
        geertmiddelkamp@gmail.com 
                                Jetty Blok                 0596-622306                    ad-blok@ziggo.nl 

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 telefoonnummer doorgeven. 
Ook graag aangeven of er een rollator of rolstoel meegaat. 
 
Wij heten iedereen van harte welkom op deze gezamenlijke kerstmiddag. 
 
De gezamenlijke werkgroep Kerstmiddag van Appingedam, Tjamsweer en de IKE . 
 
 
 
 

mailto:geertmiddelkamp@gmail.com
mailto:ad-blok@ziggo.nl
mailto:janenjannyvanniejenhuis@hotmail.com
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De Groene Kerk / Werkgroep Armenië 
 
Appel en peren actie. 
 
De bestellijst zal op zondag wederom achterin de kerk liggen zodat u uw bestelling aan ons 
kunt doorgeven. De perensap is helaas uitverkocht maar we hebben nog meer dan genoeg 
appelsap! 
 
Wilt u een fles sap ophalen voor bijv. ziekenbezoek in de wijk dan kunt u die halen bij  
Lies de Boer, tel. Nr.: 0596-623788 of bij  
Anja Kampinga, tel. Nr. 06-42854114. 
 
Hartelijke groet, 
De Groene Nicolaikerk en de Werkgroep Armenië  
 
 
 

Woef 
 

 
Hallo, er is weer nieuws over de 
doppen voor onze vriendjes in 
opleiding. 
U kunt niet alleen doppen sparen, 
maar er (tijdelijk) ook creatief mee 
omgaan. 
Eén van de kleinkinderen van de Fam. 
Perdok, maakte bovenstaande 
“doppenrobot”. 
Met wat plaksel en een hoop fantasie 
kom je een heel eind. 
Maar wel na verloop van tijd weer 
afbreken, want de doppen zijn zeer 
welkom!!. 
 

De bekende adressen zijn nog steeds bereid om u en de doppen te ontvangen. 
Ook als u flessen inlevert bij de super…dop eraf. 
De laatste zending die van het depot in Hellum naar de opvang in Donderen ging, was een 
lading van 600 kg. 
En als u bedenkt dat een dop nog geen gram weegt… 
En wij zijn er blij mee. 
Dus wensen wij voor u en alle hulphonden een goed en een spaarzame wintertijd toe. 
 
De bekende adressen: Bij de fam. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam, en fam. 
Kampinga, ook aan de Farmsumerweg no. 103 in Appingedam, kunnen de doppen worden 
ingeleverd. En natuurlijk bij de fam. Perdok aan de Olingermeeden 56. 
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 kist in de Nicolaïkerk. 
Deze kist is geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse school,  
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onder de trap naar het orgel. 
Ook in de kerk van Tjamsweer staat een inzamelbox. 
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. 
 
 
 

Van de Diaconie 
 
In december wordt  de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Pieterman  
   e-mail: alpieterman67@gmail.com   tel: 624910 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.  
 
Op onze vraag in het kerkblad of er na het vertrek van Riek Vegter ook mensen waren die de 
bloemendames zouden willen komen versterken, hebben twee dames gereageerd. Zij komen 
vanaf november ons team versterken. Het gaat om  
Tiny Neumann, neumanntiny@gmail.com, telefoon 626406 en om  
Greet Bulthuis, hansgreetbulthuis@gmail.com, telefoon 624433. 
 
Ons schema ziet er nu zo uit: 
December 2022:  Annemarie Pieterman  
Januari 2023:  Bouktje Veldman  
Februari:  Tiny Neumann  
Maart:   Anja Breedijk  
April:   Greet Bulthuis  
Mei:   Anneke Weidenaar  
 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
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 
mw. Tiny Neumann   e-mail: neumanntiny@gmail.com  tel: 626406 
mw. Greet Bulthuis   e-mail: hansgreetbulthuis@gmail.com tel: 624433 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
mailto:alpieterman67@gmail.com
mailto:neumanntiny@gmail.com
mailto:hansgreetbulthuis@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
mailto:alpieterman67@gmail.com
mailto:neumanntiny@gmail.com
mailto:hansgreetbulthuis@gmail.com
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Decemberactie voor de Voedselbank 
 
Ook dit jaar weer wil de Diaconie in deze donkere decembermaand levensmiddelen 
inzamelen voor de voedselbank in deze regio Eemsdelta. 
In alle ochtenddiensten van de maand december zal onze bekende winkelwagen weer bij het 
ingangsportaal staan opgesteld. 
Hier kunt u dan voor de dienst uw meegebrachte levensmiddelen inleggen. 
 
Het is geen geheim dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank de laatste 
tijd alleen maar aan het stijgen is. 
Mensen die door allerlei omstandigheden, vaak buiten hun eigen schuld, in een financiële 
crisis  terecht zijn gekomen. 
Het kan een ieder zo maar overkomen. 
Daarom is het logisch dat er meer goederen nodig zijn om de nood te lenigen. 
De voedselbank is zeer afhankelijk van door allerlei instanties en particulieren gedoneerde 
levensmiddelen. 
Dus ook van ons als meelevende kerkgemeenschap. 
Laten we met elkaar helpen deze nood te lenigen en gaan we de winkelwagen in de kerk 
iedere zondag in deze december feestmaand rijkelijk vullen met boodschappen. 
Dit voor onze minder bedeelde medeburger in onze regio. 
Delen is ons geleerd en nu mogen we het ook in de praktijk brengen. 
De voedselbank zal voor de distributie zorgen, waar zij zeer veel ervaring in hebben. 
Zij weten welke mensen deze goederen het meeste nodig hebben. 
Hopend op een mooie en geslaagde actie, waarvan zowel gever als ontvanger alleen maar 
blij van kan worden. 
 
De Diaconie rekent op u. 
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Hierboven staat de diaconie begroting 2023 van de Protestantse Gemeente Appingedam 
afgebeeld. Deze is besproken, beoordeeld en akkoord bevonden in de diaconievergadering 
van 3 oktober 2022 en tijdens de kerkenraadsvergadering van 24 oktober 2022. 
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 5 t/m 9 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  
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Amnesty International 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 
 

 
Appingedam, 4 december 2022 
 
Aan de Edelachtbare Procureur Generaal van de Federatie 
        en minister van Justitie Abubakar Malami SAN Olaitan Ajayi, 
        Ministerie van Justitie, 
        P.M.B. 192  Garki, 
        ABUJA,  NIGERIA. 
 
Kopie aan: Ambassade van Nigeria, 
                  H.E. Mr. Dr. Enjola, 
                  Wagenaarweg 5, 
                  2597 LL  DEN HAAG.  
  
Uwe Excellentie, 
 
Wij schrijven u om onze diepe zorgen uit te drukken t.a.v. de 14-jarige Keren Happuch 
Akpagher. Zij werd verkracht op haar kostschool in Abuja en stierf enkele dagen later, op 22 
juni 2021. 
Het doktersrapport bevestigde dat ze stierf aan complicaties, veroorzaakt door haar 
verkrachting op haar kostschool. 
Tot nu toe blijft het onderzoek naar haar dood door geheimen omgeven. 
De politie autoriteiten hebben het proces uitgesteld en moeten nu de verdachten van de 
verkrachting en de daarop volgende dood voor het gerecht brengen. 
 
Met deze brief vraag ik u dringend om gerechtigheid voor Keren Happuch Akpagher door te 
vragen om een effectief en grondig onderzoek naar de verkrachting en de dood van Keren. 
Maak de bevindingen openbaar en verzeker dat diegenen die verdacht worden van 
verantwoordelijkheid een eerlijk proces zullen krijgen, zonder dat de toevlucht wordt 
genomen tot de doodstraf. 
 
Ik dank u voor uw aandacht voor deze dringende zaak. 
 
Hoogachtend, 
 
De Protestantse Gemeente Appingedam. 
 
 
Oproep  
De kleine Amnesty groep, die de maandelijkse Amnesty brief verzorgt, zoekt uitbreiding met 
1 of 2 nieuwe leden. Wie doet er mee? Voor nadere informatie en aanmelden kan je contact 
opnemen met Mijna Hadders-Algra via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl of telefonisch 
628420.  
 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
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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 2022 
Per eind oktober bedroeg de opbrengst van de actie € 120.140,36.  Hiervan was € 3672,00 
zonder toezegging gedoneerd. We verwachten nog € 23658,64 van de toezeggingen te 
mogen ontvangen. Alle gevers weer hartelijk dank!. 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 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 Protestantse Gemeente 
Appingedam een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat 
we ook in 2023 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. Na 
een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we 
dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst 
van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend 
kunnen 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 23t/m 28 januari komt een 
vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.                            
Op weg naar de kerk van morgen! 
 
Herhaalde oproep 
Graag willen we nogmaals de aandacht vestigen op de oproep voor vrijwilligers in de functie 
van (hulp)koster. Hij of zij ondersteunt de kosters bij het werk in de kerk, in het bijzonder ook 
bij evenementen waarbij b.v. het podium moet worden opgebouwd en stoelen verzet. Ook bij 
de erediensten zijn meerdere handen welkom. Het is daarbij ook mogelijk om door te 
stromen naar een volledige kosterstaak. Informatie kunt u inwinnen bij onze kosters Hans 
Grashuis en Linus de Vries. 
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Toelichting: 
 
De begroting 2023 laat een tekort zien van € 65.650 op het operationeel resultaat. Daarbij is 
het begrote onderhoud aan de licht- en geluidinstallatie in mindering gebracht op de 
bestemmingsreserve. 

De baten zijn trendmatig verlaagd en begroot op € 209.100. 

De personele bezetting blijft ongewijzigd met 1,26 FTE predikanten en 0,13 FTE cantor 
organist. Exploitatie van de Franse School en de Nicolaikerk wordt gedaan door vrijwilligers. 

De ingediende begrotingen van de geledingen zijn meegenomen in de begroting. 

De energiekosten zijn ca. 75 % verhoogd waarmee de totale lasten van energie op € 37.000 
zijn begroot. 

 
De begroting 2023 ligt van 1 t/m 6 december 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 24 - 

Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda december 

 

 

 

Club groep 5 t/m 8 

 
Dinsdag 6 december: Groep 6 jongens: Jantine en Martine 

 

Vrijdag 16 december: GOURMETTEN voor alle groepen, opgeven + informatie via de 

clubleiding. 

 

 

T-café 
 

Vrijdag 2 december: groep 7 

Vrijdag 9 december: groep 8 

Vrijdag 13 januari: klas 1 en 2 

Vrijdag 20 januari: klas 3 en 4 

 

 

Factor 12+ en 15+ 
Dinsdag 13 december 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Zondag 11 december 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

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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Persbericht bij Historisch Tijdschrift GKN nr. 46 (september 2022) 
 
 
Sinds deze zomer zijn alle 45 nummers van Historisch Tijdschrift GKN uit de periode 2002-
2021 in PDF-vorm te vinden op www.historischtijdschriftgkn.nl. 
 
Het 46e nummer van september 2022 is kortgeleden op papier verschenen. Het opent met 
aandacht voor de gereformeerde kerkgebouwen van Zeeland. Gert Mink neemt 1980 als 
ijkpunt en loopt na hoe het er anno 2022 met deze bouwwerken bijstaat. 
Van de 55 GKN-kerkgebouwen van 1980 blijken er thans nog maar 17 bij de PKN in gebruik 
voor de eredienst. In het tweede artikel herinnert Margriet Gosker eraan hoe kort geleden het 
nog maar is dat vrouwen in de Gereformeerde Kerken werden toegelaten tot het 
predikantschap. Ze zoomt in op de eerste vijf vrouwen die het waagstuk aandurfden om 
theologie aan de Theologische Hogeschool te Kampen te gaan studeren, toen het ambt voor 
hen nog niet openstond.  
De derde bijdrage verschuift de aandacht naar de Vrije Universiteit. Alle studenten van 1880 
tot 1940 zijn sinds kort met allerlei persoonlijke details terug te vinden op de website: 
www.geheugenvandevu.nl onder ‘dossiers’: database studenten 1880-1940. Peter Dillingh 
licht ons de website toe. 
 
Na de voorgaande artikelen komt een aantal vaste rubrieken aan bod. Allereerst een 
aanvulling van titels van publicaties over de geschiedenis van het gereformeerde volksdeel, 
daarna het romanfragment, met al in 1950 aandacht voor religie als risico om er depressief 
van te worden. De keerzijde komt ook aan bod. En tot slot de rubriek ‘in memoriam’. 
U vindt daar een levensbeschrijving van de overleden predikanten Reinier van den Berg, 
Gerard Dirk Hanemaayer, Auke Jelle van Nijen, Jan Ridderbos Nic-zn, Willem Jan Adrianus 
Pieter Stolk, Herman Wiersinga en AEbele van der Woude. 
 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken die in 2004 deel 
werden van de Protestantse Kerk in Nederland) verschijnt twee keer per jaar. 
Een abonnement kost € 15,00 per jaar. Losse nummers € 8,00. 
Voor informatie: www.historischtijdschriftgkn.nl. 
Aanmelding: aw.aarnoutse@xs4all.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geheugenvandevu.nl/
http://www.historischtijdschriftgkn.nl/
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Warme kamers van het Leger des Heils 
 
Vrijwilligers gevraagd. 
 
Het Leger des Heils verruimt deze winter de openingstijden van ruim honderd 
buurthuiskamers in Nederland. Iedereen die in de knel komt door de inflatie of een te hoge 
energierekening is welkom. 
Het Leger vraagt andere organisaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen en kerken om 
hetzelfde te doen. Zo wil het Leger des Heils deze winter een deken van warme kamers over 
Nederland leggen. De organisatie richt zich op Nederlanders met een smalle beurs die uit 
voorzorg kiezen voor een koud huis om extra hoge kosten te voorkomen. Het kan gaan om 
ouderen, jongeren, zzp’ers, gezinnen, studenten. 
 
Het Leger des Heils heeft mensen op het oog die overdag een warme plek zoeken om te 
werken, te ontmoeten, huiswerk te maken of spelletjes te doen. Bij de buurthuiskamers is 
iedereen welkom. 
 
Mensen die willen weten of er een warme kamer bij hen in de buurt is, kunnen terecht 
op warmekamers.nl. Ook organisaties die zich bij deze actie willen aansluiten en zelf een 
warme kamer willen aanbieden, kunnen op de website terecht. 
 
In Delfzijl gaat het om het korpsgebouw aan de Skagerrak. We zijn zelf maar een klein korps 
en kunnen vragen we om vrijwilligers, die ons hierbij willen helpen.  Heeft u tijd en zin om in 
ons korpsgebouw enkele uren per week te helpen, neem dan contact op met de korpsleider 
Johanna Hoiting: johanna.hoiting-hisken@legerdesheils.nl.  
Ook kunt u haar telefonisch bereiken op 06 25067348. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

http://warmekamers.nl/
mailto:johanna.hoiting-hisken@legerdesheils.nl
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Concerten 
 

 

Op zondag 11 december zal door het kamerkoor Dualis een concert worden gegeven in de 
Nicolaïkerk. 
Uitgevoerd zal worden de “Messiah” van Georg Friedrich Händel, een prachtig oratorium. 
 

 
 
Solisten: 
 
Kristen Witmer, sopraan 
Daniel Elgersma, countertenor 
Leon van Liere, tenor 
David Visser, bariton 
 
en het 
The Northern Consort 
 
 
Het geheel staat onder leiding van  
Leendert Runia 
 

 
Aanvang: 15.00 uur 
 
Kaarten: € 30,00 in de voorverkoop; 
  € 35,00 bij de kerk 
  € 10,00 jongeren t/m 17 jaar 

Händels geliefde meesterwerk ‘Messiah’ schildert met doeltreffende streken het verhaal van 
de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus tot een rijkgeschakeerde 
compositie. Juichende koorstukken volgen op intieme, breekbare aria’s die de luisteraar 
steeds op het puntje van de stoel houden. En dan is er ook het feest der herkenning met 
overbekende koorstukken als ‘Hallelujah’ en aansprekende aria’s als ‘Every valley’ en ‘How 
beautiful are the feet’. De zangers van Dualis maken er een bruisende uitvoering van waar 
het publiek zich moeiteloos een paar uurtjes in kan verliezen. Genieten met een grote G! 

Lustrumconcert 
Deze uitvoering van de Messiah markeert ook het vierde lustrum van Kamerkoor Dualis: in 
2001 werd het koor opgericht. De COVID pandemie zat ons in 2021 nog dwars, daarom 
vieren we ons twintig-jarig bestaan dit jaar, met de Messiah! 
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Kerstconcert Christelijk Mannenkoor Appingedam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Kerstconcert van het Chr. Mannenkoor Appingedam hopen wij te houden 

op zaterdagavond 17 december a.s. Aanvang 19.30 uur. 

Dit onder leiding van dirigent Nico Dijkman en begeleid door Jan Beukema 

Deze keer niet in de Nicolaïkerk maar in de Gereformeerde kerk aan de 

Dijkstraat Oost 73 in Appingedam. 

 

Naast het mannenkoor zal er medewerking zijn van een saxofoon ensemble 

van het Politie Orkest Noord Nederland ( PONN ) o.l.v.Lotte de Bruin 

Afwisselend zullen koor en saxofoon ensemble gaan optreden in dit 

Kerstconcert. 

Daarnaast zal er ook samenzang zijn. 

Iedereen is van harte welkom om dit concert bij te wonen. 

Kaarten à € 10,00 zijn  verkrijgbaar bij: 

 Cigo Overdiep 4 Appingedam 

 Primera Dijkstraat 71 Appingedam 

 Cigo boekwinkel Schoolstraat 6 Delfzijl 

 

 of op de avond zelf aan de zaal. 

 

De kerk is open om 18.45 uur. 
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Luthers Bach Ensemble zingt Bach’s 
Weihnachtsoratorium in Appingedam 

 
 
Roffelende paukenslagen en schallende trompetten: de uitvoering van het feestelijke 
Weihnachtsoratorium is inmiddels traditie voor het Luthers Bach Ensemble uit Groningen. In 
de decembermaand is er een uitvoering van dit meesterwerk voor kerst in Appingedam 
 
Deze uitvoering zal plaatsvinden op zondag 18 december in de Nicolaïkerk. 
 
Aanvang: 14.00 uur 
 
Uitvoerenden: 
  
Luthers Bach Ensemble & Lutherse Bach Academie (koren, solisten & barokorkest) o.l.v. 
Tymen Jan Bronda, 
Cressida Sharp, sopraan  
David van Laar, altus  
Jasper Dijkstra, tenor   
Joris van Baar, bas 
 
 
Kaarten: Jongeren tot en met 27 jaar € 15,00 
  Regulier    € 30,00. 
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