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30e Jaargang, nr. 6        februari 2022 
  
Kopij 
 
Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 
 
====================================================================== 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 7 februari 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. 
 

 In het kerkblad van januari is vermeld, dat groeperingen, commissies, verenigingen, 
enz, binnen onze kerkelijke gemeente stukken hebben waar grotere hoeveelheden 
van vermenigvuldigd moeten worden, kunt u contact opnemen met dhr. P.M. (Piet) 
Waalkes. 
Wel moeten deze stukken kant en klaar worden aangeleverd !!! 
Het minimum aantal afdrukken /prints: 20 exemplaren of meer, alleen in zwart/wit. 
Zijn adresgegevens zijn: dhr. P.M. (Piet) Waalkes, 
    Abel Eppensstraat 54,  9902 HL  Appingedam. 
    Tel. 0596 – 626891. 
    e-mail: pmwaalkes@kpnmail.nl 
Graag vooraf contact opnemen !!! 
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Meditatie 
 

 
Het is februari. Roelof en ik ervaren dat de tijd snel voorbij gaat. Nu nog sneller dan toen we 
nog in het UMCG werkten. Met dat laatste zijn we kortgeleden gestopt. We zijn dus in een 
nieuwe tijd, een nieuwe levensfase gekomen. Dat stemt tot nadenken – meer nog dan 
voorheen – over hoe je de resterende levenstijd zou willen besteden. Wij zijn zeker niet de 
enigen met dit soort gedachten en de vragen van “Wat is zinvol en wat niet? Waar liggen de 
prioriteiten?” 

Kerkelijk gezien is het in februari de tijd na Epifanie, de openbaring van de Heer aan de 
magiërs, de wijzen uit het Oosten. We lezen in deze periode over de gelijkenissen en de 
wonderen van Jezus, en over de discussies van Jezus met de farizeeën en de 
schriftgeleerden. Het is de tijd waarover Jezus zelf zegt “De tijd is aangebroken, het 
koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws” (Marcus 1:15). Deze 
oproep geldt ook voor ons, elke dag weer opnieuw. Die oproep brengt ons bij de zin van het 
leven. 

Wat bedoel ik daarmee? De oproep heeft twee elementen. Het eerste element is “Geloof 
dit goede nieuws!”. Maar dat is toch niets nieuws? Dat doen we toch allemaal als leden van 
de Protestantse Gemeente Appingedam? Of dit daadwerkelijk zo is, kan een ieder voor 
zichzelf beantwoorden. Als het antwoord “ja” is, betekent dit ook dat onmiddellijk gehoor zou 
moeten worden gegeven aan element twee: “Kom tot inkeer!” Het betekent, denk ik, dat je 
elke dag je eigen handelen en spreken kritisch tegen het licht houdt en bedenkt of dit past bij 
het koninkrijk van God. Dat is niet gemakkelijk. Weliswaar maken de meesten van ons 
vermoedelijk geen grove fouten, zoals diefstal of moord. Maar in het intermenselijke verkeer 
slaan we toch dikwijls de plank mis. Dan zijn we te ongeduldig en luisteren we niet voldoende 
naar wat de ander nu echt aan ons wil vertellen. Dan denken we toch weer te veel aan 
onszelf. Dan dienen we de afgod “ik” en zijn we niet vervuld van de Heilige Geest.  

In dezen is er niets nieuws onder de zon, om met Prediker te spreken. De Bijbel staat bol 
van verhalen waarin er sprake is van mensen die nogal aan hun eigen belang denken. We 
kunnen bijvoorbeeld denken aan de farizeeën en schriftgeleerden. Was het zo fout wat zij 
verkondigden? Nee, zeker niet. Zij probeerden immers net als Jezus de Wet en de Profeten 
uit te leggen. Wat er scheef ging, is dat zij aan hun positie te veel macht toe kenden en hun 
uitlegregels in beton goten. De regels waren belangrijker geworden dan de inhoud van de 
Wet en de Profeten (ook hier niets nieuws onder de zon – denk maar even aan de 
toeslagenaffaire). Wat die inhoud was en is glashelder. Samengevat luidt die inhoud: Heb de 
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en heb uw 
naaste lief als uzelf. Precies daarom zei Jezus tegen de mensen in zijn en onze tijd: “Kom tot 
inkeer en geloof dit goede nieuws”. 

Wat dat betekent is mooi verwoord in lied 361. Dat lied vertelt het volgende: 
 
1. Er heeft een stem gesproken, 

de Heer was daar! 
Antwoord Hem vastbesloten, 
sta voor hem klaar. 

 
2. Behoud het woord, de gaven, 

Met wakkere zin; 
volhardt uw taak te dragen 
en leef daarin! 
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3. Hebt Gij uw knecht genodigd? 
Wie ben ik, Heer? 
Roekeloos, kleingelovig, 
zwak en niets meer.  

 
4. Het woord, van God gegeven, 

brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 

 
5. Leer ons eenvoudig leven 

niet afgeleid. 
Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 

 
6. De tijden slaan als golven 

over ons hoofd. 
Wie in Hem blijft geloven 
wordt niet verdoofd. 

 
7. De koning nu der eeuwen, 

eeuwig de Heer, 
Heerlijk, onzienlijk, enig, 
zij kracht en eer! 

 
Het betekent dat we worden opgeroepen om elke dag opnieuw voor de Heer en dus ook voor 
zijn kerk klaar te staan. Ook al slaan de coronatijden ons als golven over het hoofd. We 
houden moed, want we weten dat God, Jezus en de Geest altijd bij ons zijn. En zoals de 
Ander ons nabij is, zo mogen wij de ander ook nabij zijn.  
 
        Mijna Hadders-Algra 
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Agenda voor de maand februari (onder voorbehoud)  

 
 
  7 febr. 15.00 – 17.00 uur, Inleveren enveloppen Kerkbalans, Franse School 
  19.00 – 20.00 uur, Inleveren enveloppen Kerkbalans, Franse School 

19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur,     Vergadering Diaconaat, Franse School  
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
 
 8 febr. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
 
21 febr. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
       
 

     
 
 
 
 
 
 
     
 

Rondom de diensten  (onder voorbehoud)  
 
 
Zondag 6 febr.:  5e zondag na Epifanie 

 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
   [Schoolkerkdienst, m.m.v. cbs. ‘De Citer’ – uitgesteld] 

     
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. 
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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 13 febr.:  Zondag Septuagesima 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
         

collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
    Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  

Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
  
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat t.b.v. Nepal – 
Werkgelegenheid voor jongeren. 
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het platteland - hoog is, vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden slecht en 
de lonen laag. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge 
arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de 
coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vielen hun inkomsten in één klap 
weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De 
jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en coaching. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
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Zondag 20 febr.:  Zondag Sexagesima     
 9.30 uur,  mw. Mijna Hadders-Algra 
     
 
    collecten: - Diaconie (Roemenië) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Roemenië (Familie 
Sponsorplan Roemenië) 
FSR is een Christelijke organisatie die, geïnspireerd door Gods liefde, om wil zien naar de 
allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt 
aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger.  
Het aantal gezinnen dat leeft in armoede is relatief gezien op het Roemeense platteland 
groter dan in de steden. Leven in armoede betekent in de eerste plaats een gebrek aan 
eerste levensbehoeften zoals voedsel, water en elektra. De gevolgen van een leven in 
armoede reiken echter veel verder. 
Armoede betekent onder andere ook minder gevarieerd eten en daardoor een tekort aan de 
noodzakelijke mineralen en vitaminen. Mensen hebben hierdoor minder weerstand en een 
grotere kans op ziekte of gezondheidsklachten. Mensen die ziek zijn kunnen vaak ook niet 
werken. Dit betekent dan weer geen inkomen voor deze Roemeense gezinnen. Zo ontstaat 
er dus een vicieuze cirkel die zonder hulp van buitenaf maar moeilijk doorbroken kan worden.  
In de praktijk betekent een leven in armoede dat sommige gezinnen het regelmatig een dag 
zonder eten moeten doen. In andere gezinnen is wel brood, maar wordt de warme maaltijd 
overgeslagen.   FSR helpt in deze situaties door gezinnen maandelijks een voedselpakket te 
geven. Dit pakket bestaat uit een aantal basisbehoeften waaronder meel, olie, rijst of pasta. 
Hiermee worden deze gezinnen in ieder geval een deel van de maand geholpen. 
 
 
Zondag 27 febr.:  Zondag Quinquagesima  
 9.30 uur,  ds. G.J. Gardenier, Beilen 
 
    collecten: - Diaconie (Armenië) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
 19.00 uur,  Welkomstdienst 
     

m.m.v. Chr. Mannenkoor, Assen 
 
    collecten: - I.K.E. 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
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Toelichting bij de collecten:  Armenië (mensenkinderen) 
Het is nauwelijks voor te stellen, maar in Moldavië en Armenië worden elke winter arme 
mensen in het ziekenhuis opgenomen met bevroren ledematen. Vingers, tenen en soms 
zelfs voeten moeten geamputeerd worden. En elk jaar weer horen we dat er mensen 
doodgevroren zijn… 
Duizenden arme gezinnen en ouderen vechten elke winter tegen de meedogenloze vrieskou. 
Wie geen kolen of hout voor de kachel heeft probeert te overleven door zoveel mogelijk kleren 
aan te trekken en in bed te blijven liggen. Maar als je huis een krot is met kieren en gaten, dan is 
dat niet afdoende. Dat heeft vreselijke gevolgen zoals bevriezing van ledematen of zelfs mensen 
die overlijden. 
Vanwege alle ellende – stijgende voedselprijzen, werkloosheid, lage pensioenen, corona – 
liggen mensen ‘s nachts urenlang te klappertanden. Ondertussen piekeren ze zich suf: “Kan 
ik morgen mijn kinderen nog eten geven? Kunnen we kolen of hout voor de kachel 
kopen?” Veel arme gezinnen staan voor een onmogelijke keuze: “Besteden we het kleine 
beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout?” Het is de keuze 
tussen honger lijden of kou lijden. En sommigen hebben zelfs helemaal geen geld meer… 
Een warm gebaar 
We willen daarom een warm gebaar maken en deze kwetsbare medemensen helpen. We 
gunnen ze een warme winter. Help alstublieft mee: 1 zak brandhout, kolen of briketten kost 
ongeveer 30,- Euro. Een gezin heeft gemiddeld 10 zakken nodig om de strenge winter door 
te komen. Uw warme gebaar betekent voor deze mensen: (over)leven!! 
Alvast bedankt voor uw medeleven en warme steun! 

 

  
 
   

Bij de diensten 
 
Van de I.K.E.: 
 
Of de schooldienst op 6 februari a.s.in de morgendienst door zal kunnen gaan, hangt mede 
af van de corona maatregelen, maar de kans is inmiddels klein schat ik in. 
Ds. Johan van den Berg zal daar neem ik aan ook over schrijven.  
 
Verder staat er voor 27 februari a.s.om 19.00 uur een zangavond gepland in de Nicolaïkerk.  
In deze dienst is er medewerking van groot Christelijk Mannenkoor uit Assen o.l.v. dirigent 
Bert Duijst en organist Ronald IJmker. 
Zij gaan deze week weer beginnen met de repetities en hopelijk is er tegen die tijd zoveel 
versoepeling dat het door kan gaan. 
De leiding deze avond is in handen van mevr. Petra de Kruijf, ook uit Assen.  
 
Het belooft een mooie zangavond te worden met dit grote Mannenkoor, samenzang en 
woord en gebed. 
We komen  er op terug in de Zondagsbrief en de regio kranten. 
 
Namens de IKE: 
Geert Middelkamp  
 
 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fa.s.in%2F&data=04%7C01%7C%7C3e9e40a8f1884709596208d9daaf7783%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781269415137734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FbFillnTux4hzI%2FZTkud8z3YvnG6eOANcMKcv3oN6hc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fa.s.om%2F&data=04%7C01%7C%7C3e9e40a8f1884709596208d9daaf7783%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781269415137734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YUKdkHwMVzW%2FARB0AgvAwsSGbyWfdxWKzY2uAMrzLkM%3D&reserved=0
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Bij de diensten 
 
 
Zondag 6 februari – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg 
Traditioneel is deze eerste zondag in februari gereserveerd voor de School-Kerkdienst met 
een van beide protestants-christelijke basisscholen in Appingedam, De Triangel en Ce Citer. 
Voor dit jaar was De Citer aan de beurt. Vanwege de coronaperikelen was er helaas te 
weinig tijd en zekerheid om dit goed voor te bereiden. Daarom proberen we deze dienst door 
te schuiven naar zondag 13 maart a.s.  
Vandaag is in de doorlopende Evangelielezing uit Johannes hoofdstuk 11:1-16 aan de beurt. 
Jezus krijgt te horen dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is en wil naar hem toe. De leerlingen 
raden het af, omdat Jezus’ vijanden Hem willen doden. Maar Jezus, die weet dat Lazarus is 
gestorven, zet door: “Ik ga hem wakker maken.”  
 
Zondag 13 februari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Zondag 
Septuagesima 
We lezen verder in Johannes 11: de geschiedenis van de opwekking van Lazarus, de broer 
van Maria en Marta. Het leesrooster knipt dit verhaal in vieren; elke zondag in februari staat 
er een stukje op het rooster. Vorige week lazen we het eerste gedeelte. Tip: lees het 
hoofdstuk thuis eens in zijn geheel door. Het is een geschiedenis vol beweging, emotie, 
betekenis. Deze zondag lezen we vs. 17-27. Jezus is onderweg naar het huis van Lazarus, 
maar Marta komt hem al tegemoet om te vertellen dat Lazarus gestorven is. 
 
Zondag 20 februari – Nicolaikerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra  
We lezen deze zondag verder in het Johannes evangelie. Aan de orde komt het stuk over de 
opstanding van de dode Lazarus. Centraal in de viering staan Jezus’  woorden:  Ik heb je 
toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?” 
 
 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen opgave ontvangen 
        
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
Als er geen KND is:  Achter in de kerk liggen kleurplaten, tekenpapier en puzzels en 
potloden, zodat de kinderen zelf iets kunnen maken. 
 

Nieuwe leiding is van harte welkom!   
Hartelijke groeten namens de KND-leiding,  

 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 19 december       Binnenlands Diaconaat (KIA)   €  304,00 
Zondag 25 december       Kinderen in de knel (KIA)    €  365,00 
Zondag 26 december       ZOA       €  254,00 
Zondag 31 december Voedselbank      €  372,00 
Zondag   2 januari  Lukulu ziekenhuis, (project fam. Arntzen) €  749,50 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half december 2021 t/m 
half januari 2022, €. 1.337,50,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
De deeldoosjes hebben in 2021 €. 113,34 opgebracht voor Kinderen in de Knel. 
Voor de ‘Gelukssteen’ is een extra gift van €. 100,-- en voor de Bloemendienst  
€. 50,--binnengekomen in december. 
Voor de uitzendingen van Kerkdienstgemist.nl is een gift van €. 100,-- binnengekomen. 
 
  
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  19 december          € 160,00   
zondag  26 december          € 816,00   
 
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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Collecten 
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn we tijdens de corona pandemie afgestapt van het fysiek 
collecteren tijdens de kerkdiensten. 
Met andere woorden: we zijn afgestapt van het van hand tot hand doorgeven van de collecte 
zakken. Dit om lichamelijke contacten en dus besmettingen te voorkomen. 
 
Hiervoor in de plaats is het digitaal collecteren via de computer algemeen goed geworden en 
de opbrengsten hebben hier nauwelijks onder te lijden gehad. 
Zoals we hebben vernomen zijn er ook mensen die het met de computer lastig vinden. 
Om aan deze laatste groep mensen tegemoet te komen wordt er vanaf 1 januari 2022, naast 
de digitale versie, weer gecollecteerd tijdens de kerkdiensten. 
Niet weer met de bekende collectezakken, maar met een tweetal schalen, na de dienst, bij 
de uitgang. 
Welke schaal van de kerk is en welke van de diaconie word duidelijk aangegeven. 
Wanneer we hier exact mee starten hangt uiteraard af van het einde van de corona lockdown 
periode, wanneer de diensten weer bezocht mogen worden. 
Zo hopen we ieder, zowel digitaal als fysiek, tegemoet te kunnen komen en het op een 
veilige manier te doen. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters en de diakenen. 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
Geen opgave ontvangen 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 

Vorming en Toerusting 
 

We zijn nog steeds van plan de avond van Vorming & Toerusting over het thema “Jullie 
doden zullen herleven, lijken zullen opstaan!" (Jesaja 26:19) te organiseren.  
Deze avond wordt geleid door Dr. Michaël van der Meer en Vincent Hensen-Oosterdijk. Op 
deze avond komen verschillende teksten van binnen en buiten de Bijbel aan de orde. Zo 
proberen we zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood.  
 
Van der Meer verzorgt de inleiding. Hij is docent godsdienst aan het Hermann Wesselink 
college te Amstelveen en tijdelijk docent Oude Testament aan verschillende Nederlandse 
universiteiten. Vincent Hensen-Oosterdijk, onze cantor-organist, zorgt voor de muziek en de 
begeleiding van de samenzang, die de inleiding afwisselt en ondersteunt.  
 
De avond zou eerst in oktober plaats vinden. Door de opvlammende corona schoven we de 
avond door naar februari. Maar dat was iets te optimistisch. We overwegen nu om de avond 
of in de zomer of in de herfstvakantie van dit jaar te houden.  
We houden u en jullie op de hoogte.  
Voor nadere informatie: Mijna Hadders-Algra: telefoon 628420 of  
mijna.hadders-algra@kpnmail.nl 
 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
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Van de commissie eredienst 
 

Op het moment van schrijven is de jaarwisseling nog niet zolang achter de rug en leven we in het jaar 
2022. Wel hebben we als gemeente al weer de brochure ontvangen voor het bestellen van de 
Paaskaars, die voor in de kerk staat. De commissie eredienst zal zich er, met de predikanten over 
buigen om een mooie, passende kaars uit te zoeken. Ook u kunt ook dit jaar weer ‘huispaaskaarsen’ 
bestellen. Er zijn dit jaar weer vier verschillende afbeeldingen (zie hiernaast en hieronder),  
in vier groottes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 

                  C                               D      E                            F 
 

Het gaat om: (van links naar rechts):  
C. Eucharistie- of Avondmaalsviering:   

Voorafgaande aan zijn lijden, sterven en verrijzen, viert Jezus op Witte Donderdag het 
Paasmaal met zijn leerlingen. Het brood en de wijn zijn de tekenen van het Lichaam en het 
Bloed van Christus in het  
vieren van de maaltijd. Als teken dat Jezus daadwerkelijk is verrezen uit de doden, verschijnt 
Hij aan zijn leerlingen aan het meer                    
van Tiberias en laat voor hun ogen de  
wonderbare visvangst (vissen) gebeuren. 

 

D. Nieuw begin: In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach 
en is hiermee het symbool van een nieuw begin na de zondvloed. In het daarop volgende 
hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft 
daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed. 

 Het teken van het verbond is de regenboog. 
 

E. Chi-rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of 
Christus Monogram/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 € 22,35; die van 30 cm. kosten € 29,45; 
   De kaarsen van 40 cm. kosten € 36,80; die van 60 cm. kosten € 64,25. 
 

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.  
In deze periode, waar zoveel strenge 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: www.boca.nl. 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Uit de gemeente            
 

 
Factor 12+ en 15+ (hopelijk) van start in februari 
De coronacrisis heeft voor de start van de Factor 12+ en Factor 15+ opnieuw oponthoud 
gegeven. Eind januari (na het schrijven van dit stuk) is er hopelijk voldoende duidelijkheid 
over óf en zo ja hóé we de groepen kunnen opstarten. Zo gauw het kan zorgen wij als leiding 
dat de jongeren daarover bericht krijgen. Dus voor alle jongeren en ouders die het aangaat: 
let goed op je brievenbus, mailbox en WhatsApp. Hopelijk tot gauw! 
Het Factor-team: Esther, Krista, Janet en domie Johan 
 
 
Gespreksgroep 18+ 
Als je dit leest zijn wij op 20 januari weer bij elkaar geweest, in levenden lijve of digitaal. We 
lazen toen verder vanaf Genesis 12:10 en trokken met Abram en Sarai naar Egypte. We 
blijven in februari – de datums zijn nog niet afgesproken – met hen verder trekken naar het 
land Kanaän en hebben nog heel wat avonturen voor de boeg. 
Praktische informatie 

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

 Frequentie: eens in de 2 à 3 weken 

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

 Volgende datum: donderdag ?? februari (wordt onderling geregeld) 

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
 
 
Bijbelgesprekskring 
Ook hier zijn we helaas sinds november niet verder gekomen vanwege de beperkingen door 
de coronacrisis. In januari konden we helaas niet bij elkaar komen, zodat de eerstvolgende 
datum op 3 februari is (onder voorbehoud, let op je mailbox). We zijn in het bijbelboek 
Handelingen onderweg met de apostel Paulus. Hij is onderhand samen met Barnabas 
onderweg op zijn eerste zendingsreis door Klein-Azië. We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal 
en leggen daar ook andere vertalingen naast, om zo wat dieper in de bijbelteksten door te 
kunnen dringen.  
Praktische informatie 
• Leiding: ds. Johan van den Berg 
• Data: de donderdagen 3 feb 2022, 3 mrt en 7 apr 
• Tijd: 20.15 tot 21.45 uur 
• Plaats: de Franse School 
• Inlichtingen bij ds. Johan van den Berg: telefonisch 788702 of via 

dsjvandenberg@solcon.nl 
 
Uit de pastorie 
Terwijl ik dit schrijf is het nieuwe kabinet net begonnen aan zijn werk. Er wordt druk 
gedebatteerd over de plannen en de eerste werkbezoeken zijn gebracht. Ik hoorde premier 
Rutte in een van zijn toelichtingen de aandacht richten op al die mensen die er in deze 
lastige tijd het beste van proberen te maken. Dat zien we gelukkig ook veel gebeuren om ons 
heen. Om domineeszoon Rutger Bregman  te citeren: “De meeste mensen deugen”. Als we 
dat in het oog houden, is deze lastige tijd beter vol te houden. De meeste mensen zijn 
behulpzaam, eerlijk, vriendelijk. Let maar ’s op, dat is echt zo. Ja, ook bij mij blijft een 
vervelende opmerking langer hangen dan al die vriendelijke blikken, mensen die geduldig op 
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mij wachten etc. Ik probeer me daar bewust van te zijn, en meer aandacht te hebben voor 
het goede dat ik zie, hoor en meemaak. Dat maakt het leven van alledag toch prettiger. 
Intussen gaan heel veel dingen gelukkig ‘gewoon’ door: de groene topjes van sneeuwklokjes 
zijn alweer te zien, de mezen komen snacken van de vetbollen, en iedere week wordt op 
talloze plekken het evangelie verkondigd.  
Tenslotte een luistertip: op de smartphone kun je de app Eerst dit! downloaden. Met deze 
app kun je iedere werkdag een korte meditatie over een stukje bijbeltekst beluisteren. 
Iemand leest een bijbelgedeelte, vertelt er iets over en spreekt daarna een kort gebed uit. 
Alles bij elkaar duurt het ca. 9 minuten. ’s Morgens om zeven uur zit-ie vanzelf in je telefoon. 
Zelf luister ik hem meestal ’s avonds, als ik naar bed ga. Ik vind het een mooie manier om 
met het geloof en de bijbel bezig te zijn. En soms hoor ik in de overdenking een gedachte 
waarvan ik denk: Hé, die past mooi in de preek van a.s. zondag. Soms krijg je ook extra 
afleveringen, over ‘moderne profeten’ zoals Desmond Tutu en Angela Merkel. Of 
afleveringen die ingaan op specifieke vragen over de bijbel: hemel en hel in de bijbel 
bijvoorbeeld, of over lijden, geld of seks. Boeiende gesprekken waar je ook nog wijzer van 
kunt worden. Deze app is een relatief nieuwe manier om je geloof te voeden. Als het bij je 
past: grijp je kans! 
 
Een hartelijke groet, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand december bedraagt € 157,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
. 
 

Zingen naar de zondag 
 
Wederom moeten we helaas meedelen dat de zangdienst van Zingen naar de Zondag van  
5 februari a.s. in de Dijkstraatkerk niet door kan gaan door de corona maatregelen.  
Het is jammer, maar het komt nog weer te vroeg of de corona duurt te lang. 
Het is maar hoe je het bekijkt. 
 
We richten ons nu op zaterdag 2 april in de Nicolaïkerk om 19.00 uur  
Op die avond zal ds. Ineke Wolters voorgaan en is er medewerking van Lieneke van 
Eijkelenburg  en haar moeder met zang . 
We hopen dat deze bijeenkomst dan wel door kan gaan. 
 
Namens de commissie: 
Geert Middelkamp  
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  met een hartelijke groet 
van de gemeente gegaan 
 
Voor de Kerstdagen zijn er kerststukken, namens de R.K. Nicolaas Parochie, Ned. Herv. 
Kerk Tjamsweer, Prot. Gem. Delfzijl, Ver.van Vrijzinnig Prot. Appingedam en de Prot. Gem. 
Appingedam gegaan naar de volgende instellingen: 
      Damsterheerd; 
      Paasweide; 
      De Zijlen; 
      Vliethoven; 
      Hospice de Schutse; 
      Revalidatiecentrum Eemsdelta.  
 
     Ook zijn er 3 boeketten bloemen gebracht naar de Woonhaven Opwierde. 
 
In februari 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.  
 
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 
 
 

Vrijwillige steunouders gezocht in Eemsdelta 
 

Heb je een plekje over in je hart, huis en gezin om een ander gezin te ondersteunen? 
Geef je dan op als vrijwillige steunouder bij Cadanz Welzijn. Dit kan al vanaf één 
dagdeel per week. 
 
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Voor alle ouders is het fijn om dat niet alleen te 
hoeven doen. Maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig 
heeft. Daarom is Cadanz Welzijn gestart met Steunouder en Samen Oplopen in de 
gemeente Eemsdelta. Ze zijn daarvoor op zoek naar vrijwillige steunouders die één of twee 
dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. En naar vrijwilligers die ouders 
een paar uur per week kunnen ondersteunen bij praktische vragen die deze ouders hebben. 
 
Redenen waarom ouders een beroep doen op Steunouder of op een vrijwilliger van Samen 
Oplopen zijn heel divers, vertelt coördinator Judith Bos; "Gezinnen kunnen overbelast zijn om 
uiteenlopende redenen. We zien vaak mooie dingen ontstaan. Zo is er in deze regio een 
meisje met autisme/adhd. Het meisje komt nu eens per twee weken een dag bij een gezin op 
een boerderij. Bij het kennismakingsmakingsgesprek tussen vraag- en steunouder klikte het 
meteen tussen het kind om wie het ging en een van de kinderen uit het gezin. Ze gingen 
vissen en trokken de hele middag met elkaar op." 
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Vrijwilligers hoeven niet altijd van alles met de kinderen en gezinnen te ondernemen. Vaak 
helpt het bieden van een luisterend oor, het spelen van een spelletje of samen dingen op een 
rijtje zetten al heel veel. Nieuwsgierig of Steunouder of Samen Oplopen iets voor jou is? 
Meer informatie is te vinden op www.steunouder.nl/eemsdelta of www.samen-
oplopen.nl/Eemsdelta. 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 2021: 
De stand t/m september is € 142.986,48 waarvan € 6414,98 is betaald zonder toezegging. 
Nog te ontvangen op de toezeggingen: €10.365,00. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
Actie Kerkbalans 2022. 
Het kan u haast niet ontgaan zijn: de stukjes in het kerkblad, de landelijke aandacht, de 
posters en de contactpersonen die de toezeggingen kwamen halen en brengen. In januari 
vond de landelijke Actie Kerkbalans 2022 plaats! Meer dan 2000 kerken deden mee, zo ook 
onze eigen gemeente. 
Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen wij u daarvoor hartelijk bedanken. Zo niet, dan 
verzoeken we dit alsnog te doen! 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is 
onmisbaar voor onze gemeente om, zeker in en na de coronatijd, weer vooruit te gaan. Om 
ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zicht hebben. Door 
vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld 
wordt goed besteed! 
Daarom willen we iedereen die nog niet heeft gereageerd: wilt u dat deze maand alsnog 

doen? De inkomsten van Actie Kerkbalans zijn van essentieel 
belang voor het goed functioneren van onze kerk. 
Als laatste een dankwoord aan alle vrijwilligers die de Actie dit 
jaar weer mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie 
inzet! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. 

 
 
Giften: 
We mochten een gift van €100,00 ontvangen voor Kerkdienst 
gemist. Onze hartelijke dank hiervoor.  
Vanaf heden zullen we bijzondere giften weer, anoniem,  in het 
kerkblad vermelden.  
Misschien dat het ook u inspireert? 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.steunouder.nl%2Feemsdelta&data=04%7C01%7C%7Cebb8cd6e63a4482a221d08d9dc4bf614%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783041097609571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UGewNl261xIHnE4NxHgLDgGf%2BzegeWRcoG5ZgItB2IA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samen-oplopen.nl%2FEemsdelta&data=04%7C01%7C%7Cebb8cd6e63a4482a221d08d9dc4bf614%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783041097609571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3v894z8mR6cLiyQ81YDzEFEGkmETkSs7CE0xUtqFFSw%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.samen-oplopen.nl%2FEemsdelta&data=04%7C01%7C%7Cebb8cd6e63a4482a221d08d9dc4bf614%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637783041097609571%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3v894z8mR6cLiyQ81YDzEFEGkmETkSs7CE0xUtqFFSw%3D&reserved=0
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda februari 2022 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 
Jongens/meisjes groep 5: Marieke en Emma:  donderdag 10 februari 

Jongens groep 6: Christina en Maarten: maandag 7 februari 

Meisjes groep 6: Maartje, Nathalie en Maria: woensdag 9 februari 

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

Meisjes groep 8: Jantine en Martine: dinsdag 15 februari 

 
 

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

starten!!! Helaas is het met strenge maatregelen nog niet 

mogelijk. 

Jullie worden op de hoogte gehouden.  
 

 

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

 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Er is nog geen nieuwe datum bekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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KAMP 2022  
 

Ja ja… jullie lezen het goed!!! We gaan, als alle 
maatregelen het toelaten, eindelijk weer op 
clubkamp!!!  
En het is een heel nieuw kamp: 
Nieuwe hoofdleiding én een nieuwe locatie!!!! 
 
Noteer het in je agenda: 
 
CLUBKAMP 2022 
Datum: Vrijdag 17 juni, zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 
Voor wie: Kinderen groep 5 t/m 8 + klas 1 en 2 
Locatie: Camping Klein Finland, Wagenborgen 
Verder informatie volgt zo snel mogelijk 
 
Maar….we kunnen geen kamp organiseren zonder enthousiaste vrijwilligers! 
 
Lijkt het je leuk om als jeugdleiding (16+) of leiding mee te gaan op clubkamp? Geef je dan 
alvast op via pgaclubkamp@gmail.com.  
 
Daarnaast zoeken we ook nieuwe leden voor de bouwploeg.  
Lees de oproep en geef je op!! 
 
We gaan er met elkaar een gezellig en spectaculair kamp van maken!!! 
 
Groetjes van de hoofdleiding 
René, Daphne, Marieke en José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden gezocht voor de 
bouwploeg!!!! 

 
Elk jaar wordt er een kampweekend georganiseerd als afsluiting 
van het clubseizoen. Een onderdeel van dit kamp is onze 
spectaculaire SURVIVALtocht. 
 
Onze bouwploeg kijkt ernaar uit om hun creativiteit en 
handigheid weer in de praktijk te brengen maar kan hierbij nog 
wel wat extra man/vrouw-kracht bij gebruiken. 
 
Lijkt jou dit leuk? En ben je 18 jaar of ouder? 
Twijfel dan niet en stuur een mail naar pgaclubkamp@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:pgaclubkamp@gmail.com
mailto:pgaclubkamp@gmail.com


 

 
- 19 - 

Historisch Tijdschrift GKN december 2021 
 
Gereformeerden en de Olympische Spelen van 1928 
 
In 1928 werden in Amsterdam de Olympische zomerspelen gehouden . De Gereformeerde 
Kerken zagen dat als een bedreiging en een kans, zo blijkt uit het pas verschenen nummer 
45 van het Historisch Tijdschrift GKN. Tom-Erik Krijger beschrijft dat men enerzijds beducht 
was voor sportverdwazing en ontoelaatbare wedstrijden op zondag. 
Een regeringsplan om de spelen te subsidiëren werd dan ook door de gezamenlijke 
confessionele meerderheid in de Tweede Kamer weggestemd. Tegelijk zagen zeven 
gereformeerde kerken in Amsterdam kans om tijdens de spelen een bruisende 
evangelisatiecampagne op de zetten, waarvoor in het hele land een formidabel werkkapitaal 
bijeen werd gecollecteerd. Ruim een half miljoen traktaten werden verspreid vanuit een vaste 
tent op het terrein. 
Prof. Dr. Herman Bavinck (1854-1921) is beroemd geworden om zijn vierdelige dogmatiek, 
die tot ver in de 20e eeuw werd herdrukt. Dirk van Keulen beschrijft in dit nummer hoe 
Bavinck zich zijn hele leven ook met de Ethiek heeft beziggehouden. 
De dogmaticus schetste in een notendop het verschil: in de dogmatiek gaat het over: wat 
doet God voor en in ons? En in de ethiek: wat doen wij voor God? 
Het manuscript over Gereformeerde Ethiek dat Bavinck naliet, werd pas in 2019 uitgegeven, 
ingeleid en geannoteerd door de schrijver van dit artikel. 
In het derde artikel beschrijft Egbert Terpstra het streven van ds. B.A. Bos (1902-1977) om, 
nadat hij eerst met overtuiging de Vrijmaking van 1944 had ondersteund. Die kerkscheuring 
eind jaren veertig weer ongedaan te maken. De lijmpoging mislukte en Bos keerde in 1950 
terug naar de Gereformeerde Kerken, maar stapte aan het eind van zijn leven over naar de 
Christelijke Gereformeerde Kerken. Terpstra typeert hem als een man die eenheid zocht, 
maar verdeeldheid bracht. 
In memoriams of personalia zijn opgenomen over de overleden predikanten M. Dijkstra, C.J. 
van der Drift, Adrianus van Egmond, G.H. Harms, H.J.G. Jaspers Focks, M. van Krimpen, J. 
Kroeze, D. Kronemeijer, J. van Leeuwen, J.D.B. van der Meulen, J.S. Siegers, J.D. te 
Winkel. 
 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland die 
in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt twee maal per jaar. 
Een jaarabonnement kost € 15,00. 
Informatie en aanmelden: f.rozemond@zigg.nl. 


