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29e Jaargang, nr. 6        februari 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 

 
 In verband met de situatie rondom corona, wordt de kerk op 1 februari NIET 

schoongemaakt. We wachten daarmee tot de maatregelen weer wat worden 
versoepeld. 

 
 
 
 

    
 
 

 Wilt u ook een huispaaskaars? Verderop in dit kerkblad staat hoe u ze dit jaar kunt 
bestellen. 

 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

 
De zin van het leven 
 
Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt,  
het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, mijn God zal 
me belonen.’ (Jesaja 49:4) 
 
Soms kan het je overvallen, de vraag naar de zin van je leven, of de zin van dit bestaan. Het 
is weer januari, er is weer een nieuw jaar begonnen. Winter, lente, zomer, herfst en weer 
winter. En in de kerk: straks begint de Veertigdagentijd, dan de Stille Week, Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren. En zo gaat het maar door. Weer je verjaardag gevierd, tulpen in huis 
gehaald en weggedaan toen ze uitgebloeid waren, een boekjaar afgesloten, aan de tweede 
helft van het schooljaar begonnen. 
Waar dient het allemaal toe? Wat heeft het voor nut? Wat is eigenlijk de zin van dit leven?  
Of zijn dat luxe-vragen? Want hoe zit het als je níet elke dag genoeg te eten hebt, als je 
dagelijks moet vechten om te overleven? Stelt je dan ook nog dat soort vragen? Of ben je 
dan alleen bezig met brood op de plank krijgen en heb je helemaal geen tijd of ruimte om na 
te denken over zoiets als de zin van het leven?  
Nee, ook dan heeft een mens het nodig om zin te zien, een doel voor ogen te hebben. Dit is 
een gedachte van Victor Frankl (geboren in 1905, overleden in 1997). Hij was een beroemd 
psycholoog. Als jonge man zat hij gevangen in een concentratiekamp en maakte er de 
gruwelijkste dingen mee. Hij zag daar dat er één ding was, waardoor je wist of iemand snel 
zou sterven: als diegene geen doel meer had. Hij schrijft: “Een gevangene die niet langer in 
de toekomst geloofde, was ten dode gedoemd. Meestal gebeurde dit vrij plotseling in de 
vorm van een crisis, waarvan de ervaren kampbewoner de symptomen maar al te goed 
kende. Hij bleef gewoon liggen en verroerde zich niet in zijn eigen uitwerpselen, en niets kon 
hem nog deren.” 
Frankl spreekt liever over ‘zinvinding’ dan over ‘zingeving’. De werkelijkheid, het bestaan 
hééft zin, zo zegt deze Holocaust-overlevende. Wat ons te doen staat is die zin in ons eigen 
leven vinden, ontdekken, opdiepen. Frankl denkt niet dat wij zelf zin aan het bestaan kunnen 
geven. Dan komt het zwaartepunt namelijk helemaal bij ons mensen te liggen. Ik moet hierbij 
denken aan de beroemde Baron von Münchhausen. Deze ‘leugenbaron’ beweerde dat hij 
ooit wegzakte in een moeras en dat hij zichzelf toen redde door zich aan z'n eigen haren 
omhoog uit het moeras te trekken. Onmogelijk natuurlijk. Dat gevoel krijg ik ook als het gaat 
over zingeving uit jezelf halen. Hoe zou ik zin aan het bestaan kunnen geven? Dat is toch 
een veel te grote last, een onmogelijke verantwoordelijkheid? 
Als we zoeken naar zin zijn we (gelukkig!) niet van onszelf afhankelijk. Altijd is er de Ander, 
God, de Schepper. Dat verzucht ook de profeet Jesaja in de Bijbeltekst die boven dit stukje 
staat. Jesaja zet de schijnbare zinloosheid van zijn leven in het licht van God de Heer. Die 
zal recht doen. De Heer zegt luid en duidelijk ‘Nee’ als mensen zeggen dat het allemaal toch 
geen zin heeft. Hij, de Bron van ons bestaan, heeft ons het leven gegeven, inclusief de 
verantwoordelijkheid om er invulling aan te geven. Geen stap voor stap gebruiksaanwijzing 
(al zou dat soms wel makkelijk zijn…), maar de taak van het leven van alledag op ons 
nemen.  
Waar die taak uit bestaat? Daar moet ieder mens zelf antwoord op vinden. Werk aan de 
winkel dus. En dat is, zeker op momenten dat de schijnbare zinloosheid je overvalt, een 
opdracht waar je wat aan hebt, die je verder helpt. 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Agenda voor de maand februari  (onder voorbehoud) 
 
  1 febr. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  9 febr. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
17 febr. 20.15 uur, Gesprekgroep 18+, online 
 
22 febr. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
 
 
    

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
 
In de vergadering van het Moderamen van januari, is besloten om voorlopig GEEN 
kerkgangers meer toe te laten in de diensten en deze alleen nog digitaal uit te zenden. Ook 
is op dringend advies van de landelijke kerk besloten dat er voorlopig niet meer door 4 
cantorijleden zal worden gezongen. De schriftlezingen worden waar mogelijk verzorgd door 
de voorganger. Dit alles om het aantal aanwezigen zo klein mogelijk te houden. 
Het is triest dat het zo moet, maar helaas kan het niet anders. 
 
 
 
Zondag 7 febr.: Sexagesima 
 9.30 uur, mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Schooldienst, i.s.m. cbs ‘De Triangel’  
 
   collecten: - I.K.E. 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Bangladesh – Beter 
bestand tegen het water.  Water staat Bengalen aan de lippen  
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een 
zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot 
gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een 
goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen 
bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op 
te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de 
programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties 
worden getraind in rampenpreventie.  
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de 
bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.  
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Zondag 14 febr.: Quinquagesima 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    Als het kan:  bevestiging van ambtsdragers 
 
   collecten: - Diaconie (Noaberschap) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
 
 
Toelichting bij de collecten: Stichting Noaberschap Appingedam 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu 
open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als 
het Noaberschap onmisbaar geworden. 
 
DOELSTELLINGEN: 
De belangrijkste doelstelling van het NOABERSCHAP is: 
Mensen die in een sociaal isolement verkeren contact en hulp te bieden zodat hun isolement 
doorbroken wordt.    
Overige doelstellingen zijn: 
Versterken van het sociaal netwerk 
Ondersteuning van de mantelzorger en bieden van een luisterend oor 
  
 
Zondag 21 febr.: Invocabit / 1e zondag van de 40-dagentijd 
         9.30 uur: ds. M. Roepers, Loppersum 
    
    
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars   
 
 
Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 
   Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
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Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Moldavië 
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen  
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan 
een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. 
In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken 
die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. 
Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, 
een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.  
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare 
mensen in Moldavië.  

 

 

Zondag 28 febr.:  Reminiscere / 2e zondag van de 40-dagentijd 
 9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra 
 
   collecten: - Diaconie (Mensenkinderen; Armenië) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
  
Toelichting bij de collecten:  Armenië (mensenkinderen) 
 
Het conflict in Nagorno-Karabach is opnieuw opgelaaid en de Armeense bewoners in het 
gebied hebben het zwaar te verduren door de vele beschietingen en bombardementen vanuit 
Azerbeidzjan. Er vallen veel slachtoffers waaronder kinderen, vrouwen en soldaten. Steden 
en dorpen worden letterlijk plat gebombardeerd. Veel ouderen, moeders en kinderen hebben 
alles achter gelaten en zijn in allerijl gevlucht naar Armenië. Ze worden opgevangen in 
scholen en kerken of ondergebracht bij gezinnen. Ook de vele gewonden worden naar 
Armenië gebracht om daar behandeld te worden. 
Dagelijks ontvangen we vele noodkreten uit Armenië: “Help ons alstublieft!!”  
Er is voedsel en kleding nodig voor de vele vluchtelingen, want ze hebben tijdens hun vlucht 
niets kunnen meenemen. De stadsbesturen die hen opvangen hebben geen reserves om 
hierin te kunnen voorzien. 
Er zijn ook veel gewonden. Artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om de zorg te 
bieden die nodig is, maar ze verliezen de strijd door een tekort aan medicijnen, medische 
hulpmiddelen. 
De problemen stapelen zich op en zijn rampzalig: het is nu winter, het aantal corona gevallen 
stijgt en nu ook nog deze oorlog. Het dreigt uit te lopen op een enorme humanitaire ramp. 
ACTIE VOOR MEDISCHE HULP 
In samenwerking met de bekende Armeens-Nederlandse Spoed Eisende Hulparts Gor 
Khatchikyan heeft Mensenkinderen een actie opgezet om de mensen in Armenië te helpen. 
We zamelen geld in voor medicijnen en allerlei medische hulpmiddelen. Daar is enorm grote 
behoefte aan. 
Laat uw hart spreken en ondersteun samen met dokter Gor en Mensenkinderen deze actie 
met een donatie en gebed. Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
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Bij de diensten 
 
Zondag 7 februari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 5e na 
Epifanie 
Deze zondag zou er een kerk&schooldienst zijn, samen met leerlingen en leerkrachten van 
De Triangel. Dat gaat helaas niet door. We hopen t.z.t. met een alternatief te komen. 
Op het leesrooster staat voor deze zondag een stuk uit Marcus 1, over de schoonmoeder 
van Petrus. Jezus geneest haar, en ook veel anderen. Maar niet iedereen. Hoe kan dat? Een 
lied dat gaat over ziek-zijn en geloven is Lied 856. Dat lied zal een rol hebben in deze dienst. 
 
Zondag 14 februari – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – zondag 
Quinquagesima, 6e zondag na Epifanie 

Deze zondag is aangewezen als de nieuwe datum voor de bevestigingsdienst van onze 
beide nieuwe diakenen, Christina Schep en Gerben van Dijk. De kans bestaat echter dat ook 
dan nog dezelfde (of strengere) corona-beperkingen gelden als op 17 januari. We hopen dat 
het deze keer wel door kan gaan, maar dat weten we pas kort van tevoren. 
Op het leesrooster staat als Evangelielezing Marcus 1:40-45 vermeld voor deze zondag. Een 
man met huidvraat (een vorm van melaatsheid) vraagt Jezus hem te genezen. Als Jezus dat 
gedaan heeft, doet Hij iets vreemds: Hij geeft de man een “ernstige waarschuwing” – in onze 
vorige bijbelvertaling staat zelfs: met een strenge vermaning zond Hij de man terstond weg. 
In het oorspronkelijke Grieks is het nóg scherper verwoord: Hij sprak hem bars toe en joeg 
hem weg. Wat zou dáár nu achter zitten? 
In het leesrooster staat daarbij als lezing uit het Oude Testament het verhaal van Naäman uit 
2 Kon. 5. Wij lezen (waarschijnlijk) een ander OT-gedeelte: Jesaja 53 : 1-4. U mag alvast 
bedenken waarom… 
 
Zondag 28 februari – Nicolaikerk, 9.30 uur –Mijna Hadders-Algra – zondag 
Reminiscere, 2e zondag van de 40-dagentijd 
Op deze zondag lezen we over de ontmoeting van Elia en Mozes met Jezus in goddelijke 
verschijning, en over Elia, die na een tocht door de woestijn, mismoedig bij de berg Horeb is 
aangekomen. God vraagt Elia tweemaal: “Elia, wat doe je hier?” Het leidde tot het thema 
“God vraagt: wat doe je hier? – over opstaan in leven en dood”. 
 

Persoonlijk Lied in coronatijd 
 
De komende tijd mag nog niets gezongen worden in groepsverband. En dat maakt de 
diensten erg sober. Natuurlijk klinkt het grote orgel en af en toe een digitaal lied, maar dat is 
het dan ook wel. De commissie eredienst heeft daarom het plan opgevat om het Persoonlijk 
Lied weer nieuw leven in te blazen, voor zolang er sprake is van voornamelijk digitale 
diensten. 
Een aantal jaren hebben maandelijks Persoonlijke Liederen geklonken in de Nicolaïkerk. 
Hieraan voorafgaand kon de gemeente luisteren naar de inleiding op het persoonlijke lied. 
Veelal waren dit ontroerende verhalen waardoor wij elkaar een beetje beter leerden kennen. 
Elke zondag tot Pasen is er plaats in de dienst voor een Persoonlijk Lied. De commissie 
eredienst nodigt u dan ook van harte uit om uw lied in te zenden. Dat kan bij de cantor-
organist per mail of post. U vindt zijn gegevens achterin het kerkblad. 
U kunt uw inleiding à 100/150 woorden als video-opname, maar ook als mail of brief 
inzenden met uw lied. Dat lied kan worden afgespeeld vanaf internet (graag de link 
doorgeven), maar misschien wilt u liever dat de organist het speelt. Als u een opname op cd 
heeft, kan dat natuurlijk ook. Doe de cd dan bij de cantor-organist in de brievenbus. 
 
Namens de commissie eredienst,  Vincent Hensen-Oosterdijk 
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen oppasdienst deze maand      
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
OOK VOOR THUIS ! 
Kindernevendienst – Veertigdagentijdproject  
 
Ondanks de corona-beperkingen zorgt de Kindernevendienst-leiding ervoor dat de kinderen 
van de basisschool toch het project voor de Veertigdagentijd kunnen volgen. Het thema van 
het project is dit jaar: Levensweg. We lezen daarin verhalen over Jezus’ weg naar Pasen. De 
deelthema’s en bijbellezingen per zondag zijn: 
Eerste zondag:  Marcus 1:12-15  - Wat een plek! 
Tweede zondag:  Marcus 9:2-10  - Tussen Hemel en aarde 
Derde zondag:  Johannes 2:13-22  - Heilig huis 
Vierde zondag:  Johannes 6:4-15  - In het gras 
Vijfde zondag:  Johannes 12:20-33  - Onder de grond 
Zesde zondag:  Marcus 11:1-11  - Op weg 
Pasen:   Johannes 20:1-18  - Een nieuwe start 
 
De Kindernevendienst regelt dat bij de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd het 
bijbehorende gezinsboekje ‘Levensweg’ wordt bezorgd. Dat gebeurt trouwens ook bij de 
gezinnen met kinderen die meedoen met de 12+. In het boekje staat materiaal voor iedere 
dag van de Veertigdagentijd: voorleesverhalen, vragen om over door te praten met elkaar, 
gebedsteksten, spelletjes enz. enz. 
Daarnaast is er iedere zondag een podcast met een ingesproken bijbelverhaal waarbij je een 
verwerking kunt doen, bijvoorbeeld als de ouders naar de preek van de kerkdienst kijken. De 
podcasts zijn te vinden op www.kindopzondag.nl/digitaal/. 
 
Als de richtlijnen het weer toelaten, gaat de leiding ook de Kindernevendienst in de Franse 
School weer oppakken. Nog niet direct iedere zondag, maar wel regelmatig. Zo gauw daar 
nieuws over is, krijgen de ouders daar bericht over.  
 
Ondertussen regelt de Kindernevendienstleiding dat er elke zondag werkbladen en een 
verhaal op de website van de kerk staan. Klik daarvoor bovenaan de homepage www.pg-
appingedam.nl op “Digidienst”. Bovenaan de liturgie van de zondag kun je dan doorklikken 
op “uitleg” en “werkbladen”. 
 
 
 
 
 
 

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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Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
 
 
Zes donderdagavonden in de Veertigdagentijd zijn er weer avondgebeden, zoals ook in de 
Adventsweken. De avondgebeden beginnen telkens om 19.30 uur, de eerste keer op 
donderdag 18 februari.  
De avondgebeden zijn bedoeld als een extra bemoediging en als bezinningsmoment 
onderweg naar de Stille Week en Pasen: brokjes geestelijk manna onderweg naar de 
vervulling van Gods beloften. We hopen dat we u als gemeenteleden er een plezier mee 
kunnen doen.  
De opzet van een avondgebed bestaat uit een ‘combinatie’ van liederen, schriftlezing, muziek 
en gebed. Het neemt alles bij elkaar een klein halfuur in beslag. Het orgel wordt bespeeld 
door Vincent Hensen-Oosterdijk en als zingen is toegestaan, wordt dat verzorgd door leden 
van de cantorij. 
Wanneer het bijwonen van kerkdiensten weer mag, kunt u zich voor de avondgebeden net zo 
opgeven als voor de gewone zondagse diensten. Natuurlijk zijn ze ook via internet te volgen 
op kerkdienstgemist.nl, en wel op de donderdagen 18 februari, 25 februari, 4 maart, 11 
maart, 18 maart en 25 maart om 19.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
Tot nader order worden er GEEN diensten georganiseerd in het  
Singelkerkje in 2021 
 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
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Opbrengst collecten 

 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 13 december        Bloemendienst             €  145,50 
Zondag 20 december        Prot. Kerk (Daarom Kerst)   €  214,00 
Kerstnachtdienst    St. ‘Struikelstenen’, via PGA  €  135,00 
1ste Kerstdag 25 december Kinderen in de knel              €  391,50 
Zondag 27 december  ZOA (Chr. hulporganisatie)  €  413,50 
Oudejaarsavond   Voedselbank     €  343,00 
Zondag 3 januari 2021  Lukulu, Zambia; proj. Fam. Arntzen €  581,00 
Zondag 10 januari 2021  Jeugd               €  139,00 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half december 2020 t/m 
half januari 2021, €. 1.302,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
   
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Zondag  20 december     € 137,50   
Zondag  27 december     € 792,00   
Zondag  03 januari         €   20,00   
Zondag  10 januari          € 294,00   
Zondag  17 januari          € 192,00   
 
 
 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 Alle gevers en geefsters; HARTELIJK DANK !! 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
Verslag gemeentevergadering 28 december 2020 om 20.00 uur in de Nicolaïkerk. 
 
Deze avond wordt i.v.m. Covid-19 digitaal uitgezonden; daarnaast mogen er maximaal 30 
gemeenteleden in de kerk de vergadering bijwonen. Er waren, naast de medewerkers, 16 
mensen aanwezig. 
Op deze avond stelt ds. R.P. Oosterdijk uit Haren zich voor aan de gemeente i.v.m. het 
uitbrengen van een beroep op deze predikant. Na de gemeentevergadering kan er door de 
aanwezige gemeenteleden gestemd worden. Voor de overige gemeenteleden is er op 
dinsdag 29 december de gelegenheid om in de middag en avond hun stem uit te brengen in 
de Franse School. 
De voorzitter van de kerkenraad, mw. Adri Perdok, heet iedereen van harte welkom. Een 
speciaal welkom aan ds. en mevr. Oosterdijk. 
Hierna opent ds. Gerlinde van den Berg de avond met woord en gebed. 
We luisteren naar orgelspel van onze organist Vincent Hensen-Oosterdijk. 
De voorzitter geeft een verslag van de gang van zaken van de afgelopen tijd: hoe ds. 
Oosterdijk de voorzitter en de scriba van de kerkenraad benaderde over de vacature die zou 
ontstaan als, na Jenny Baron, ook Hanneke Doekes stopt met haar werk als pastoraal 
werker. Na diverse gesprekken werd er in de kerkenraadsvergadering van  28 september 
toestemming gegeven om te onderzoeken of we ds. Oosterdijk parttime konden beroepen 
voor pastorale taken in onze gemeente . 
De voorzitter van de kerkrentmeesters, dhr. Roelf Kok, is toen druk aan de slag gegaan om 
alle officiële stukken rond te krijgen. 
We gaan het beroep samen met de Protestantse gemeente Kantens, Stitswerd, Rottum 
uitbrengen. Ook hiermee zijn gesprekken geweest. Ds. Oosterdijk is op dit moment 
gedetacheerd naar Kantens e.o.  
In een extra kerkenraadsvergadering op 1 dec. is o.a. het werkplan besproken. De 
kerkenraad gaf toestemming om de beroepingsprocedure te starten. Een werkgroep, 
bestaande uit 5 kerkenraadsleden, is toen aan de slag gegaan om deze 
gemeentevergadering voor te bereiden. 
Daarna geeft de voorzitter het woord aan ds. Rudolf Oosterdijk om zich voor te stellen aan de 
gemeente. Hij is hier niet geheel onbekend, omdat hij al enkele malen is voorgegaan in een 
dienst. Ds. Oosterdijk is vanaf de zomer van 1997 predikant in de Herv. Kerk van Haren, dus 
al 23 jaar. Het is goed, zo zegt ds. Oosterdijk, om nu iets anders te zoeken. Sinds 2018 is hij 
gedetacheerd naar Kantens e.o. Daar werkt hij 8 uur per week. Hij zou graag Appingedam er 
bij hebben. 
Ds. Oosterdijk vertelt iets over zijn levensloop. Hij heeft gestudeerd in Leiden. Tijdens zijn 
studie is hij getrouwd met Hélène; samen kregen ze 2 dochters. Hij werd predikant in 
Schaarsbergen en daarna in Haren. 
Jezus werd steeds belangrijker voor hem. Ds. Dietrich Bonhoeffer sprak hem erg aan. In  
Haren heeft hij de laatste jaren geleerd dat veel vrijwilligers de boel draaiende houden. Er 
werd niet alleen veel voor de kerkmensen gedaan, maar ook naar buiten toe is het belangrijk 
om Christus te laten zien. Hoe kun je iets betekenen voor de burgerlijke gemeente. Hij hoopt 
dat in een volgende gemeente door te kunnen zetten. 
Kerkmuziek en liturgie hebben zijn belangstelling evenals kerkarchitectuur.  
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Daar kan hij heel enthousiast over vertellen. 
Na het verhaal van ds. Oosterdijk krijgen de gemeenteleden de gelegenheid om vragen te 
stellen. Dhr. Martien v. Bostelen vraagt waarom Haren nog een Herv. Gemeente is. Ds. 
Oosterdijk antwoordt dat het SOW-proces daar een lang proces is. Ze waren al begonnen 
voordat hij naar Haren kwam en het is nog steeds niet afgerond. De kerken onderling doen 
veel samen, alleen bestuurlijk nog niet. 
 
Dan zijn er nog vragen schriftelijk gesteld door dhr. Bartjan Pennink. Ds. Oosterdijk 
beantwoordt ze : 
1.  We leven in een “nieuwe” tijd; coronatijd met veel gedoe, maar deze tijd moet ook 
nieuwe mogelijkheden geven. Hebt u hier een idee bij en hebt u voorbeelden van nieuwe 
mogelijkheden? 
Antwoord: als voorbeeld noemt hij het sneller digitaliseren van onze samenleving; ook wat de 
kerk betreft. Daar moeten we gebruik van maken. Ook om gemeenteleden te bereiken. Er 
komen andere vormen van communicatie; daar zullen we op moeten inspelen. 
2.  Van welke kwaliteiten die u heeft zullen we zeker gaan genieten of hoopt u dat we 
gaan genieten als u hier komt werken? 
Antwoord: Ds. Oosterdijk legt graag dingen uit. Zingen vindt hij ook erg fijn. Maar wat hij ook 
belangrijk vindt in het pastoraat is: zwijgen. Eerst alleen maar luisteren, zodat een ander zijn 
verhaal kwijt kan. Samen zoeken naar een weg om verder te gaan 
3.  U werkt nu ook al in Kantens en daar gaat mijn volgende vraag over: a. welke opties 
ziet u voor Appingedam om daar van te leren? b. welke dingen, opties, zou Kantens van ons 
kunnen leren? c. wat kunnen Kantens en Appingedam van elkaar leren? 
Antwoord: a. het zijn 2 heel verschillende gemeentes. In Kantens kán veel, mensen zijn 
bereid om mee te gaan, doordat het een kleine gemeente is. b. vindt hij nu nog lastig om te 
beantwoorden. c. naar elkaar luisteren. 
4.  Van nieuwkomers moet je altijd leren. Wat kunnen we van u leren over onszelf (denkt 
u)? 
Antwoord: Dat is afwachten; daar is hij zelf ook wel nieuwsgierig naar. Hij hoopt gewoon zijn 
bijdrage te kunnen geven. 
5.  U houdt van oude kerken en hebt daar een mooi stuk over in Trouw geschreven. 
Welke (specifieke) plek in deze Nicolaïkerk spreekt u het meest aan en waarom? 
Antwoord: het koor! In de Middeleeuwen was dit de meest heilige plek; alleen de pastoor en 
de koster mochten er komen. Later was dát de plek waar het Heilig Avondmaal werd gevierd. 
Dhr. Geert Middelkamp vraagt of ds. Oosterdijk voor zou willen gaan in een dienst voor 
mensen met een beperking. Dat zou hij erg moeilijk vinden. Dat komt té dichtbij vanwege zijn 
persoonlijke gezinssituatie. 
Tenslotte deelt de voorzitter mee dat de stemgerechtigden in de kerk hun stembriefje bij de 
uitgang kunnen inleveren. Morgen, dinsdag, kunnen de andere gemeenteleden hun stem uit 
komen brengen. Daarna worden de stemmen geteld en wordt de uitslag via de website 
bekend gemaakt. Tot en met 8 jan. kan er dan nog bezwaar worden gemaakt tegen de 
gevolgde procedure. Geen bezwaren en voldoende vóór-stemmen? Dan kan er overgegaan 
worden tot het uitbrengen van een beroep. 
De voorzitter bedankt ds. en mw. Oosterdijk voor hun komst en natuurlijk ook de 
gemeenteleden in de kerk en thuis. 
Ter afsluiting leest ze met ons Lied 262:  
                       Deze dag, het werk gedaan, 
                       nacht daalt op de aarde; 
                       laat je zorg om morgen gaan, 
                       God zal je bewaren. 
 
D.H.de Vries-Kuiper, scriba                
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Uit het Pastoraat 
  
Wijken en ouderlingen 

 
Pastoraat  - het omzien naar elkaar - is een belangrijke taak in onze gemeente. 
In september zijn er 2 ouderlingen afgetreden. Deze plaatsen zijn helaas (nog) niet gevuld. 
Op dit moment zijn er 4 wijken vacant! 
Omdat het niet altijd duidelijk is welke ouderling welke wijk heeft – maar vooral welke 
ouderlingen een beetje oppassen op de wijken die vacant zijn, is onderstaand schema.   
Deze ouderlingen hebben dus eigenlijk een dubbele wijk. De taken  van de waarnemende 
ouderlingen is voornamelijk  administratief  (LRP) en een goed contact onderhouden met de 
contactpersonen van deze vacante wijken.  
Heel spijtig is het dan dat het daardoor ook niet altijd mogelijk om veel bezoeken af te 
leggen, maar U mag altijd zelf bellen of contact opnemen met de waarnemende ouderling. 
We hopen en bidden dat er toch gemeenteleden zich geroepen voelen om mee te werken 
aan de opbouw van onze gemeente. 

 

Voorzitter: Mevr. Cathrien van Ramshorst 
Scriba: Mevr.A. Kloosterhof-Tiesma 
 
 
 

 
Wijk nr  

 
Ouderling 

Adres Telefoonnr. 
(0596)  

Email adres 

1 VACANT – waargenomen 

door Thijs Lubach 
   

2 Dhr. T.Lubach Parksingel 30 625844 t. lubach@ziggo.nl 

3 Mevr. Gea Voshart-Timmer Stadsweg 21 626417 Fam.voshart@hetnet.nl 

4 Mevr. Joke Smit-Stuurwold Westerkade 25 682010 jsmitstuurwold@gmail.com 

5 Mw. Cathrien van Ramshorst-
Wiertsema 

Kloosterweg 6, Krewerd 624771 Ramshorst7@hetnet.nl 

6 Mw. Debbie Jager-Zwiers W. Huismanlaan 61 785823 debbiezwiers@gmail.com 

7 VACANT-waargenomen door 

Gea Voshart-Timmer 
   

8 VACANT waargenomen door 

Joke Smit-Stuurwold 
   

9 VACANT waargenomen door  

Cathrien van Ramshorst 
   

19 Mw. Alie Bos Hertoginnelaan 34 627755 e.bos61@kpnplanet.nl 

11 Dhr. Jaap Weima Mr.S.Reijndersplen 8 624623 jaapweima@kpn.nl 

 Mw. Afien Kloosterhof-
Tiesma 

Fazanstraat 4 624890 artiesma@ziggo.nl 

Ouderling 
met 
speciale 
opdracht 

Mevr. Mijna Hadders-Algra Regentessenlaan 17 628420 m.hadders-algra@umcg.nl 

Jeugd VACANT    
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Van de Commissie eredienst 
  
In dit pas begonnen jaar 2021 hebben we als gemeente al weer de brochure gekregen voor 
het bestellen van de Paaskaars, die voor in de kerk staat. De Commissie eredienst zal zich in 
de eerstkomende vergadering daarover buigen, om een mooie, passende kaars uit te kiezen. 
 
Ook kunt u dit jaar weer ‘huispaaskaarsen’ bestellen. Deze keer zijn er vier verschillende 
afbeeldingen, in 4 groottes. Het gaat om (van links naar rechts): 
 

 
 

C. Beschermde aarde: Deze versiering staat symbool voor de bescherming van 
God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de 
Corona-pandemie. 

D. Zon, vissen en druiven: Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de 
vermenigvuldiging van twee vissen, de belichaming van Christus om de 
mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware 
wijnstok noemt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. 

E. Chi-rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en 
Rho (Grieks PX of ChristusMonogram/Pax Christus = Vrede Christus). 

F. Vredesduif: Een Chi-Rho kruis met daaronder de VREDESDUIF in een 
oranje/geel medaillon. 

 
De prijzen zijn:  De kaarsen van 25 cm. kosten € 20,50; die van 30 cm. kosten € 27,00; 
   De kaarsen van 40 cm. kosten € 33,75; die van 60 cm. kosten € 58,95. 
 
Veel mensen zijn aan huis gekluisterd. Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de 
Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven.  
Op blijde momenten, maar ook in een zorgelijke periode kunt u veel steun aan zo’n kaars 
beleven. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u 
dierbaar zijn. Op deze kleurenafdruk kunt u de kaarsen goed bekijken. 
In deze periode, waar zoveel maatregelen onze vrijheid beperken, kunt u een huispaaskaars 
bestellen bij:  Gea Kolk, Heiliggravenweg 16.  tel.: 0596-623313.   
E-mail: jankolkappi@hotmail.com 
In kleur kunt u alle kaarsen bekijken op: boca.nl 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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De groene Nicolaïkerk 
 
 

Een mooi 2020 én 
2021 
 

In 2020 liepen veel dingen anders dan gedacht, er 
gingen ook veel dingen goed of zelfs beter dan we 
verwachtten. Graag staan we even stil bij wat 2020 
ons gebracht heeft: 
 Onze oproep aan religieuze organisaties en 

scholen in Appingedam om samen de Houd 
Nederland Schoon te organiseren werd positief 
ontvangen. Alhoewel de actie niet doorging zijn 
we toch blij met de positieve reacties om in 
breed verband bezig te zijn met (vervuiling in) 
onze omgeving.  

 In maart plaatsten we de doppenkist in de 
garderobe, hier kunt u doppen inleveren voor 
stichting Hulphond Nederland.  

 En in mei plaatsten we de ‘groene’ ruilkast 
naast de entree. Hier kunt u goede spullen die 
u over heeft neerzetten voor een ander of 
(gratis) meenemen voor uzelf.  

 Ook bereidden we een groene kerkdienst voor 
en  

 hebben speciaal daarvoor een Groninger rap-
clip opgenomen met de 12+ groep. Dat was 
heel erg leuk en we willen in 2021 de dienst 
graag samen vieren.  

 De Groene Kerk Nederland heeft de PGA in 
het visier: onze eenvoudige en ludieke acties 
spreken tot de verbeelding. Daardoor zjn wij 
regelmatig gevraagd wat te komen vertellen op 
evenementen. In 2020 ging onze inbreng voor 
de landelijke kerkenbeurs in Groningen en voor 
het Inspiratiefestival op Terschelling helaas 
niet 

 door. Voor 2021 staan deze en meer 
evenementen op het programma. Ook in 
Appingedam! 

 Tot slot de Appels-&-Perenactie. Voor ons was 
dit vooraf een spannende actie: gaat dit lukken 
in coronatijd? We waren daarom blij verrast met de grote animo vanuit onze gemeente: 
mensen die overgebleven fruit wilden plukken/ rapen, flessen beplakken en vooral de 
470 flessen biologische sap wilden afnemen – soms voorzien van een royale gift: Super! 
In totaal heeft de actie € 396,47 opgeleverd voor het ‘Blij met Bijen’ project van 
Mensenkinderen. Hiermee kunnen arme mensen in Armenië een inkomen opbouwen. 
Mede namens de werkgroep Armenië: heel erg bedankt!!  
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Dit jaar willen we de afgelaste acties oppakken, uiteraard de Appels-&-Perenactie en 
misschien nog wat meer! Veel gaat waarschijnlijk een beetje anders – coronaproof – zodat 
het door kan gaan. Bijvoorbeeld een alternatieve Houd Nederland Schoon wandelroutetocht, 
dat klinkt ook een stuk gezelliger? En hoe maken we met online middelen de groene 
kerkdienst mogelijk? U leest het al, veel ideeën en enthousiasme, maar ook nog veel te 
denken en doen! Doet u dit jaar weer mee? Graag! 
 
Heeft u ideeën en/ of wilt u een keer meedoen? Gebruik dan groene-nicolaikerk@pg-
appingedam.nl of 0620583398 (Maarten Vieveen) om ons te bereiken via een mailje, 
telefoontje of appje. 
 
Uit de pastorie 
 
Ik moet deze dagen denken aan een bekende grap van Herman Finkers: De cursus ‘Omgaan 
met teleurstellingen’ gaat wederom niet door. Het is momenteel weer een heel toepasselijke 
uitspraak, bij alles wat afgezegd moet worden: feestjes, verjaardagen, uitstapjes, 
kerkdiensten met bezoekers, gespreksgroepen, bruiloften etc. Niemand ontkomt er aan: 
bezoek afzeggen, winkelen uitstellen, alleen nog digitaal vergaderen. 
Tegelijk zie ik ook dat mensen contact blijven zoeken, om er toch het beste van te maken: 
elkaar wat vaker bellen, samen een online pubquiz doen, een appje of een kaartje sturen. 
Dat kan gelukkig allemaal wel. 
Wat we ook kunnen is terugkijken op mooie kerkdiensten in december. Op Kerstmorgen heb 
ik, samen  met Didy de Vries, weer een kerkdienst geleid. Ik was blij dat ik dat kon doen. Het 
deed mij goed om weer op de kansel te staan. 
Over die dienst kreeg ik overigens een paar keer dezelfde vraag: ‘Waar kan ik dat filmpje 
vinden dat we toen zagen, over Jezus’ geboorte, maar dan zoals het in deze tijd gegaan zou 
kunnen zijn?’ Dit is de link: https://www.youtube.com/watch?v=GkHNNPM7pJA. Maar 
naar www.youtube.nl gaan en in de zoekbalk digital nativity story intypen werkt ook.  
In het vorige kerkblad schreef Johan dat ik begin februari weer mijn gewone werkuren hoopte 
te kunnen maken. In overleg met de bedrijfsarts is dat nog even uitgesteld, vooral omdat de 
kinderen niet naar school kunnen vanwege de lockdown. Dat brengt toch extra drukte met 
zich mee. Ik blijf voorlopig dus doen wat ik deed: 8 à 9 uur per week werken.  
In die uren besteed ik de nodige tijd aan (het voorbereiden van) kerkdiensten, doe ik 
pastoraat (vooral telefonisch, omdat bezoeken vanwege Corona tot een minimum beperkt 
moeten worden), en de noodzakelijke overleggen (zoals met onze nieuwe aanstaande 
collega). Als er dan nog tijd overblijft lees ik vakliteratuur. In alle beroepen is het noodzakelijk 
om ‘bij te blijven’ op je vakgebied, en voor predikanten is dat niet anders. Dat doe ik 
overigens met veel plezier. Het inspireert en motiveert om over geloof, kerk en theologie te 
lezen en te leren.  
Johan en ik zien vol verwachting uit naar de komst van onze ‘nieuwe’ collega, ds. Oosterdijk. 
We hebben al een aantal gesprekken met hem gehad, en die geven ons alle vertrouwen in 
een prettige, zegenrijke samenwerking. 
Er is niks mis mee om achterom te kijken, en de teleurstellingen te zien. Maar laten we niet 
vergeten om daarna weer vooruit te kijken, hoopvol over wat ons wacht aan goede dingen. 
 
Een hartelijke groet, ook namens ds. Johan,  ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
Voorjaarsvakantie ds. Johan en ds. Gerlinde van den Berg-de Haan: 
Van 20 t/m 28 februari hebben de dominees Van den Berg samen met hun kinderen 
voorjaarsvakantie. Bij crisissituaties in die week, is het eerste aanspreekpunt de secretaris 
van het Pastoraat, Afien Kloosterhof-Tiesma (tel. 624890 of 06-40416027), bij geen gehoor 

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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kunt u contact opnemen scriba Didy de Vries (tel. 623385). Zij weten wie er als vervanger 
voor onze predikanten beschikbaar is. 

 
 
Gesprekskring 18+ gaat online: 
In januari is onze Gesprekskring 18+ online gegaan en weer opgestart. De eerste avond was 
vooral om weer eens goed bij te praten. Als er 18-plussers c.q. jongvolwassenen zijn die het 
leuk zouden vinden om met ons mee te doen, dan horen we dat graag. Kom gerust eens 
‘meekijken’ of deze manier van met elkaar in gesprek zijn over wat het leven de moeite 
waard maakt, bij jou past. De deelnemers proberen om de beurt een onderwerp aan te 
dragen. Het afgelopen seizoen varieerde dat van bijbelverhalen tot de boerenprotestacties. 
Als je vragen hebt of direct mee wilt gaan doen, kan je je melden bij ds. Johan van den Berg 
(dsjvandenberg@solcon.nl of 0596-788702). 
De data van onze online-meetings zijn voorlopig vastgesteld op de volgende 
donderdagavonden van 20.15 tot 21.30 uur: 17 februari, 10 maart, 31 maart, 21 april en 12 
mei. 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Minecraft uitdaging voor tieners: 
 
De PaasChallenge Minecraft Edition is een spel om kinderen en jongeren van 9 tot 17 jaar 
kennis te laten maken met de wereld van het paasverhaal. Het spel is speciaal ontwikkeld 
voor kinderen en jongeren die graag games in Minecraft spelen. Of voor hen die dat graag 
eens willen ontdekken! 
Om het spel te downloaden en te installeren: ga naar de website www.jongprotestant.nl en 
zoek op ‘Minecraft’. Klik op de resultaatpagina op “PaasChallenge 2020 - Minecraft Edition” 
en je vindt alle nodige informatie en download-links. Veel speelplezier! 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand december bedraagt € 249,25. 
Hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Hartelijk dank - pensioen 
 
Beste mensen, 
 
Na bijna 15 jaar (begonnen op 1 maart 2006 in Kabzeël en vanaf 1 januari 2010 in de Franse 
School) ben ik per 1 januari met vervroegd pensioen gegaan. 
Graag wil ik jullie allen bedanken voor deze fijne tijd en in het bijzonder de vrijwilligers Abel, 
Adri, Annie en Oena, waar ik altijd een beroep op kon doen en de anderen die geholpen 
hebben als de nood hoog was, hier durf ik geen namen te noemen omdat ik bang ben er 
iemand te vergeten. 
En natuurlijk Geert, waar ik ook altijd een beroep op kon doen en vaak ‘s avonds nog even 
kwam helpen zodat we samen naar huis konden 
Natuurlijk zijn er ups en downs geweest maar gelukkig hebben de positieve ervaringen de 
overhand . 
Naast de vergaderingen e.d. hebben we mooie dagen / avonden gehad. 
Ik denk aan de toneelavonden in Kabzeël en aan de marktdagen van de zendingswerkgroep. 
Deze waren druk, maar zo gezellig. 
Ik denk aan het pietenhuis van Carin, aan de koffieochtenden van het Noaberschap. Het 
schaaktoernooi van de scholen, sectiemiddagen, pub quiz van Macdonalds en zo kan ik nog 
wel even doorgaan: geweldig. 
En dan is je laatste dag aangebroken en met een dubbel gevoel ga je dan nog één keer naar 
de Franse School samen met onze oudste kleinzoon en onze kleindochter , 
Je kijkt nog even in het rond, onze kleinzoon zei: “ik vind het toch wel jammer Oma, want nu 
kan ik nooit meer met jou mee naar de Franse School”. 
Dan pak je nog even wat persoonlijke dingen en dan doe je de deur dicht met tranen in je 
ogen, het deed me toch wel wat hier alleen te staan.  
 
Marieke en Janneke, samen met alle vrijwilligers wil ik veel sterkte, plezier en alle goeds toe 
wensen. 
 
Mannie  en Geert Middelkamp, 
Overdiep 3-B. 
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Uit de Jeugdraad 
 
 
 

 
Sirkelslag YOUNG  

LITE 

 

Online feestje! vrijdag 5 februari om 20.00 uur organiseren we voor de jeugd 
van 12-17 jaar een online sirkelslag. We spelen allerlei leuke spelletjes 

met/tegen elkaar. Je speelt het spel thuis en je staat online in verbinding met de 
andere jongeren die meedoen. Opgeven kan via de app (0637476260) of mail 
(nathalieknol@outlook.com) vóór 4 februari. Je mag je vrienden/vriendinnen 

ook vragen om online mee te doen, zij mogen zich ook opgeven! Stuur bij 
opgave gelijk het e-mailadres waar we de uitnodiging voor Teams naar mogen 
versturen. Het belooft een gezellige avond te worden, dus geef je allemaal snel 

op! 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  met een hartelijke groet 
van de gemeente naar een aantal gemeenteleden gegaan 
 
In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. mw. Anneke Weidenaar    
     e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
mw. Anneke Weidenaar    e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk             e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nathalieknol@outlook.com
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
 
Handtekeningen actie Amnesty International 
 
Nieuwe Amerikaanse president moet gevangenis Guantánamo Bay sluiten. 
 
In de gevangenis in Guantánamo Bay houden de Verenigde Staten 40 mannen voor 
onbepaalde tijd vast. 
De meesten van hen zijn nergens voor aangeklaagd en niet één gevangene heeft een eerlijk 
proces gehad. Ze zijn allemaal moslim en velen van hen zijn gemarteld. 
 
Roep de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op  om de gevangenis in Guantánamo 
Bay te sluiten !! 
 
Sommige gevangenen, onder wie Toffiq al Bihani, zitten al 17 jaar in Guantánamo Bay. 
Al Bihani werd gemarteld door de C.I.A. In 2010 mocht hij bij gebrek aan bewijs de 
gevangenis verlaten, maar 10 jaar later wacht hij nog steeds op overplaatsing. 
 
De site waarop u uw handtekening kunt plaatsen, vindt u op: 
 
https://amnesty.nl/forms/petitie-joe-biden-sluit guantanamo 
 
 
 
 
 
  
Namens de Prot. Gemeente Appingedam. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://amnesty.nl/forms/petitie-joe-biden-sluit
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
Actie Kerkbalans: 
 

Het kan u haast niet ontgaan zijn: in januari is 
de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Heeft 
u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u 
daar hartelijk voor bedanken! Zo niet, dan 
verzoeken wij u alsnog te doen. 
 
 
Uw bijdrage is dit jaar nog belangrijker dan ooit. De schadelijke gevolgen van het corona-
virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed 
functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard 
nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra 
uitgaven gedaan om contact te houden met de gemeenteleden. Uw geld wordt goed besteed! 
 
De stand van de Actie Kerkbalans 2020 bedraagt per december € 150.988,35. Een prachtig 
bedrag waarvoor we alle gevers hartelijk willen bedanken. Er staat nog een bedrag van  
€ 4.907,33 van de toezeggingen open. We hopen dat ook dit bedrag nog spoedig 
binnenkomt. 
 
 
====================================================================== 
 

 
Protestantse Gemeente APPINGEDAM 
College van kerkrentmeesters 
Wijkstraat 30-32, 9901 AJ Appingedam 
 

Geachte contactpersoon. 
 
Door de laatste ontwikkelingen in verband met het coronavirus hebben we besloten om extra 
maatregelen/richtlijnen te geven. We vragen uw begrip voor de extra moeite in het belang 
van ons aller gezondheid. 
 
We houden rekening met een aantal situaties. 
 
Inleveren als er geen avondklok of totale lockdown is. 
Regelmatig komt het voor dat over een of meerdere adressen een toelichting moet worden 
gegeven. 
Als het mogelijk is vragen we u dit zo veel mogelijk thuis al op uw loopbrief of op een 
contactformulier te schrijven. 
(Denk dan wel even om vermelding van uw wijk en sectie. (Voorbeeld Wijk 5, sectie 3) 
 
De verplichting om een mondkapje te dragen geldt ook in de Franse School. 
Bij de ingang staan pompjes om uw handen te ontsmetten. 
Voor het inleveren van de enveloppen loopt u door de gang van de Franse School tot zaal 3. 
(laatste deur rechts) 
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In de gang en de zaal staan strepen op 2 meter afstand van elkaar waar u achter kunt 
wachten als er nog mensen voor u geholpen worden.  
We hopen daardoor dat u wel droog en warm staat als er tegelijk veel contactpersonen 
komen om in te leveren. Er staan een paar stoelen om te gaan zitten. 
 
In zaal 3 zitten Gea Kolk en een kerkrentmeester om de enveloppen in ontvangst te nemen. 
Met een paar tafels zorgen we ervoor dat de nodige afstand in acht wordt genomen. 
Als het niet nodig is om mondeling een toelichting te geven leg dan uw enveloppen op de 
tafel voor u. 
Moet u wel iets willen vermelden: er staat een stoel. 
Vervolgens loopt u door naar de deur van de gang naar de keuken. Er staan pijlen op de 
grond. 
Deze deur openen en, vriendelijk verzoek, ook weer achter u sluiten. 
U kunt vervolgens door de nooduitgang/-deur rechts naar buiten.  
Via het paadje rechts om weer naar de voorkant van de FS. 
 
Er is een avondklok 
Er zijn (waarschijnlijk) twee situaties denkbaar. 

1. De avondklok gaat in om 20.00 uur. 
In dit geval is de inlevering op 2 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.45 
uur. Als het u niet lukt om op deze tijdstippen te komen neem dan even contact op met 
Roelof Hadders om uw formulieren in te leveren. 
 

(z.o.z.) 
2. De avondklok gaat in om 18.00 uur. 

U kunt uw enveloppen inleveren op dinsdag 2 februari en woensdag 3 februari van 15.00 uur 
tot 17.45 uur 
 
Er is een totale lockdown 
Waarschijnlijk een wel heel pessimistische gedachte maar voor het geval dat. 
U houdt de enveloppen thuis en wacht op nader bericht. Waarschijnlijk via uw eigen 
wijkouderling of -diaken. 
 
Via deze brief onze dank voor uw inzet en aandacht. 
 
Vriendelijke groet 
College van kerkrentmeesters. 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda februari 2021 

 

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

I.v.m. de corona lockdown gaan de fysieke clubavonden t/m 9 februari 

niet door. De groepsleiding laat weten of er in plaats daarvan iets 

anders wordt georganiseerd. 

 

Onder voorbehoud: 
Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 23 februari 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 25 februari  
 

 

Corona-sluiting T-café en  

12+ activiteiten           
In verband met de aangescherpte coronarichtlijnen 

heeft de Jeugdraad met pijn in het hart moeten 

besluiten dat er tot nader orde geen T-café meer 

gehouden kan worden. Ook andere jeugdactiviteiten voor 

middelbare scholieren liggen tot voorlopig stil. 
 

We willen binnenkort een online spelavond organiseren, 

we houden jullie op de hoogte 

 

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

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

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

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

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

is er ruimte voor sociale contacten. 

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

een spel o.i.d. 

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

lijkt. 

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

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

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

 
 

 14 januari 2021 
 
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis 
Groningen-Drenthe, 
 
Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog 
altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds 
de afgelopen maand golden ook voor de komende weken van kracht. Met name de 
verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat 
een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.  
 
Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die 
plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is 
inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van 
enkele gemeenteleden in deze vieringen. 
 
Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten 
dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week 
geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het 
bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.  
 
Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep 
overgenomen en doet een dringend verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden 
tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, en ook de bespeling van 
blaasinstrumenten, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Groningen-
Drenthe, sluiten wij ons bij deze dringende oproep aan.  
 
Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij 
nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. De verdere regelingen in het 
coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het Breed Moderamen van onze 
classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen 
online aan te bieden.  
Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel 
mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij 
strikte urgentie zou u bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.  
De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:  
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-
bijeenkomsten/ 
en 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-
zingen-tijdens-kerkdienst/ 
 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
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Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die 
de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen 
geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen 
die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, 
in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen 
tijden. En mogen wij ook elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren 
in ons midden.  
 
De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
(Psalm 65:1b) 
 
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis 
Groningen-Drenthe,   
 
ds. J. Hommes,  classispredikant Groningen-Drenthe 
 
 
 
 
 
 
==================================================================== 
 
 
 
 
 

Bericht over  het beroepingswerk 
 
Beste gemeente leden, 
 
De kerkenraad is verheugd  u te kunnen meedelen dat Ds. R.P. Oosterdijk, predikant te 
Haren, het beroep als parttime predikant  in de Protestantse Gemeente Appingedam  en de 
Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd-Rottum heeft aangenomen.                                         
We hopen met ds. R.P. Oosterdijk en ds. Gerlinde van den Berg- De Haan  en ds. Johan van 
den Berg  op een Gezegende samenwerking  tot Eer van God en tot opbouw van onze 
gemeente.                                                                                                                                            
In het kerkblad van maart zullen we meedelen op welke datum  de bevestiging zal 
plaatsvinden,  samen met de Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd- Rottum  .. 
Vertrouwende  dat  na deze heftige lockdown, waarin we nu verkeren, er iets meer ruimte 
komt om er met elkaar een feestelijke bevestigingsdienst van te maken. 
 
Met een hartelijke groet aan u allen namens de kerkenraad,, 
Adri Perdok-Kamp, preases.   
 


