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29e Jaargang, nr. 5        januari 2021 
  
 

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

Van de redactie 

 
 Op maandag 4 januari beginnen we weer met de maandelijkse schoonmaak van de 

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

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

 Alle medewerk(st)ers van dit Kerkblad wensen u allemaal een heel goed, maar 
vooral GEZOND nieuw jaar !! 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

Lezen: Joh.1 : 1 - 9 
Tekst: Joh.1 : 5a: “Het licht schijnt in de duisternis…” 

                    
 
Wanneer u deze meditatie leest, lieve mensen, dan is kerst al weer achter ons en wellicht is 
de jaarwisseling ook al geweest. En ligt er weer een nieuw jaar voor ons. 
En een ieder vraagt zich nu ook nu weer af: wat zal 2021 ons (mij) brengen. 
De één heeft grote verwachtingen, misschien al door gemaakte plannen of gebeurtenissen 
die op tal staan. 
Of plannen die uitgesteld mogen worden door de voortgaande Covid 19 perikelen met de 
daarbij gaande maatregelen. 
Een ander durft niet vooruit zien vanwege de ellende die het afgelopen jaar over haar of hem 
is gekomen door diezelfde virus. 
Voor hen is de toekomst niet zo helder en rooskleurig en is hun verwachting meer in de trant 
van: we zien wel en laten we maar afwachten. 
Hoe dan ook: voor allen geldt dat er nog veel in het duister ligt. 
 
In bovenstaande tekst uit Johannes1 wordt gesproken over licht in het donker. 
En ook voor het komende jaar hebben wij een gids wat als een  licht op ons pad kan worden 
genoemd. Het Woord van God. 
 
De Bijbel is die gids. Een goede gids. 
Een gids die gelezen mag worden. 
Ja, eigenlijk uitgeplozen mag worden, van A tot Z, van Genesis tot Openbaring. 
Een boeiend boek voor mensen van God. En voor hen niet alleen. 
De apostel spreekt in Joh.1 over “het Vleesgeworden Woord”.  
Dat is Jezus Christus. 
Zijn geboorte hebben we pas geleden gevierd: Kerst. 
Door zijn komst heeft Johannes enerzijds het duister in de wereld des te beter gezien. 
Maar anderzijds: het Licht is gaan schijnen. 
Zo vergaat het u wellicht ook. 
In diepe duisternis gezeten door ik weet niet wat voor een voorval, en dan toch…het Licht 
hebben mogen zien. 
Jezus, die je toch weer bij de hand neemt en zegt: kom maar, geef je ellende maar aan mij, 
leg je hand maar in mijn hand en laat je maar leiden. 
Wat een heerlijke ontdekking dat je dat mag en kunt geloven en doormaken. 
 
Ja, lieve mensen, ook voor het jaar 2021 mag Hij de beste Gids zijn. 
En eigenlijk hebben we dan twee gidsen die nauw met elkaar verbonden zijn. 
De Bijbel en de Hoofdpersoon in het Nieuwe Testament: Jezus de Messias. 
Laten we daarom maar in de buurt van Hem blijven en goed naar Hem luisteren. 
Zouden we dan niet allemaal kunnen belijden:  
“Het Licht van deze wereld is ook voor mij reddend verschenen?’ 
 
HP. 
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Agenda voor de maand januari  (onder voorbehoud) 
 
  4 jan. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
12 jan. 19.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
19 jan. 14.00 uur, Verg. Commissie eredienst, Franse School 
 
21 jan. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
25 jan. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
 
    

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
 
Zondag 3 jan.: Epifanie 
 9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra  
 
   collecten: - Diaconie (Lukulu Ziekenhuis, Zambia) fam. Arntzen 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:  Lukulu ziekenhuis, Zambia (project familie Arntzen) 
Medische missie 
Lukulu District Hospital is het ziekenhuis in Zambia, Zuidelijk Afrika, waar mijn vrouw en ik 3 
jaar hebben gewerkt. Zambia is een ontwikkelingsland.  
Van 2003 tot 2006 hebben we getracht met volle overgave, samen met de lokale bevolking 
en het ziekenhuispersoneel, het leven voor de mensen in Lukulu iets dragelijker te maken. 
Een van de grote problemen toen was het elektriciteitsprobleem: elektriciteit is er vaak niet 
en elk moment, dat het er niet is, is er ook geen water. 
Elektriciteit en water: in een ziekenhuis waar dit niet 24/7 is, kun je absoluut niet de zorg 
leveren die je zou willen leveren: onderzoeken zijn niet mogelijk, zonder water kun je je 
handen niet eens wassen, koelkasten voor vaccins werken niet en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. 
 We hebben dit jaar samen met diverse Lionsclubs in Amerika, in Nederland, Duitsland en 
een aantal andere Europese landen en Mongu (Zambia) zonne-energie voor het ziekenhuis 
weten te realiseren. Ook kleinere donoren hebben bijgedragen, heel hartelijk dank! We 
hebben het zonne-energiesysteem in de eerste week van december jl. kunnen openen in 
Lukulu. Een fantastisch resultaat! 
Dit resultaat smaakt natuurlijk naar meer: we hebben het plan om voor de 
Gezondheidsposten door het hele district Lukulu van zonne-energie te voorzien. We zijn 
ervan overtuigd dat dit haalbaar is. We werken weer samen met Our Energie Foundation, 
een Nederlandse stichting die zich ten doel heeft gesteld zonne-energie en schoon 
drinkwater in ontwikkelingslanden te realiseren. 
Ook zamelen we nog steeds geld in voor medische instrumenten voor het ziekenhuis.  
Ook nu is uw hulp weer van harte welkom. Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Zondag 10 jan.: 1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     
   collecten: - Diaconie (Jeugd) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Er wordt gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk. We denken hierbij aan verschillende 
activiteiten voor en door de jeugd, zoals T-café, diverse clubs, soos en de kindernevendienst. 
De jeugd is de toekomst van de kerk. Daarom zijn deze activiteiten belangrijk en verdienen 
deze onze steun. 
 
 
Zondag 17 jan.: 2e zondag na Epifanie  
         9.30 uur: ds. J. van den Berg 
   Onder voorbehoud: Viering van de Maaltijd van de Heer 
    
   collecten: - Diaconie (De Open Hof, Groningen) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen   
 

Toelichting bij de collecten:  : Open Hof 

De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. 
Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden 
'gerechtigheid' en 'barmhartigheid' leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de 
deelnemende kerken. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Zij zijn de kurk waarop de 
Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende 
relaties. 
De doelgroep van de Open Hof bestaat hoofdzakelijk uit: maatschappelijk kwetsbare mensen 
aan de rand van de samenleving, zoals daar zijn: 

 dak- en thuislozen, 

 druggebruikers, 

 mensen met een psychische handicap, 

 prostituees, 

 eenzamen, 

 illegalen, 

 vluchtelingen. 
Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de 
samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van de tweedeling 
alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker 
wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, 
verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je 
kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is 
waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om 
met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een 
dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven. 
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Zondag 24 jan.:  3e zondag na Epifanie 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
   collecten: - Diaconie (Miss. werk; Kerk in Actie) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
 
 19.00 uur, Welkomstdienst 
   ds. E.A. van Gulik, Leek 
   m.m.v. sopraan Lieneke  van Eijkelenburg uit Musselkanaal  
 
 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Missionair werk) 
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een 
mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken 
naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor  hun dorp 
of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse 
Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn 
we een kerk van betekenis. 
 
 
Zondag 31 jan,: 4e zondag na Epifanie / Septuagesima 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 

collecten: - Diaconie (Hospice ‘de Schutse’) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
 
 19.00 uur, Afsluitende dienst in het kader van de Week van het gebed 
 
 
 
 
Toelichting bij de collecten: Hospice ‘De Schutse’, Appingedam 
De Schutse voor vrijwillige palliatieve zorg in Noordoost-Groningen 
Stichting De Schutse levert al jaren een waardevolle bijdrage aan vrijwillige palliatieve 
terminale zorg in Noordoost-Groningen. Dat doen wij met veel toewijding in ons hospice en in 
de thuissituatie. Naast subsidies die wij jaarlijks ontvangen, zijn wij sterk afhankelijk van 
donaties, giften en legaten. Elke gift draagt bij aan onze doelstelling en het in stand houden 
van onze vrijwilligerszorg. 
Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 7 - 

Bij de diensten 
 
Zondag 3 januari – Nicolaikerk, 9.30 uur – mw. Mijna Hadders-Algra – Epifanie 

Op de zondag van Epifanie gedenken we dat Jezus is verschenen; hij heeft zich 
geopenbaard. De buitenwacht begroet hem. In de Evangelie-lezing van deze zondag bestaat 
die buitenwacht uit de magiërs, de wijzen uit het Oosten. Deze geleerden gaan op weg, ze 
volgen een ster. Eerst op basis van wetenschap, later steeds meer geleid door geloof. Het 
thema van deze dienst is dan ook: Gelovig op weg – welke ster volgen wij? Welke keuzes 
maken wij in ons dagelijks bestaan, door wie of wat laten wij ons leiden? 
 
Zondag 10 januari – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – 1e na Epifanie – 
Zondag Doop van de Heer 
Op deze zondag staat traditioneel een van de evangelielezingen over de doop van Jezus in 
de Jordaan op het leesrooster. Dit jaar is dat Marcus 1:1-13. In vers 11 zegt God tegen 
Jezus: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” Meteen daarna volgt Jezus’ 
verzoeking in de woestijn, veertig dagen lang. Wat zou ons dat kunnen leren over ‘gedoopt 
zijn’? De oudtestamentische lezing is Jesaja 55:1-11. 
 
Zondag 17 januari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – 2e na Epifanie – 
Kanazondag – Viering Heilig Avondmaal – bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Op deze zondag willen we voor het eerst sinds een jaar weer samen het Heilig Avondmaal 
vieren. De diakenen hebben een systeem bedacht waarbij dat veilig kan. Ook hopen we in 
deze dienst, voorafgaand aan de avondmaalsviering, twee nieuwe diakenen in het ambt te 
mogen bevestigen: Christina Schep en Gerben van Dijk. Hierbij moet worden vermeld dat het 
allemaal wel is gepland, maar dat we op het moment dat dit neergeschreven wordt, in 
verband met de maatregelen rond COVID-19 nog geen zekerheid hebben of het door kan 
gaan. 
Wat we wel zeker weten is dat de evangelielezing voor deze zondag Johannes 2:1-11 is: 
Jezus op de bruiloft in Kana. Het is de lezing die ieder jaar op deze zondag op het rooster 
staat. Vandaar dat deze zondag ook wel Kanazondag wordt genoemd. Dit bijbelverhaal is 
natuurlijk heel toepasselijk bij de viering van de Maaltijd van de Heer. In het verhaal komen 
zelfs diakenen voor: ‘diakonos’ is namelijk het Griekse woord voor (tafel)bediende. Voor onze 
nieuwe diakenen zit hierin een speciale bemoediging, waarover ik in de preek meer hoop te 
zeggen. 
 
Zondag 24 januari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan 
Het Gemeenschappelijk Leesrooster geeft voor deze periode lezingen uit Marcus. Het is nl. 
een zogenoemd B-jaar. Maar het zou heel goed kunnen dat ik daar van afwijk. Hoe 
essentieel de evangeliën ook zijn, ik wil ook graag andere bijbelgedeelten voor het voetlicht 
brengen. Op het moment dat ik dit schrijf (half december) heb ik daar nog geen besluit over 
genomen, dus dat blijft nog een verrassing. 
 
Zondag 31 januari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – 4e na Epifanie 
Op deze zondag lezen we onder andere Marcus 1:21-28 waar een bezeten man in de 
synagoge van Kafarnaüm Jezus lastig valt. Jezus bevrijdt de man van zijn bezetenheid en 
iedereen vraagt zich af wie Jezus eigenlijk is. Zeker als ze Hem ‘met gezag’ horen (s)preken. 
We zouden ons kunnen afvragen welke plek wij in dit verhaal innemen: die van de bezeten 
man (waar zitten wij in verstrikt?) of die van de verbaasde toeschouwers en hoorders die is 
afvragen: wie is Jezus eigenlijk (wie is Jezus voor ons)?  
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Welkomstdienst 
 
 
IKE avonddienst   
 
Op zondag 24 januari zal er om 19.00 uur, uitgaande van de IKE, weer een evangelisatie 
dienst zijn in de Nicolaïkerk.  
Voorganger in deze dienst is ds. Ernst van Gulik uit Leek. 
 
Hoe de dienst er precies uit zal gaan zien, is nog een beetje onduidelijk in deze corona tijd. 
Wel is duidelijk dat de dienst, net als de morgendiensten uitgezonden wordt naar  de 
huiskamer, om het te volgen via ‘kerkdienst gemist’. 
Maar hopelijk kunnen we ook nog met een beperkt aantal mensen de dienst bijwonen. 
 
Er is medewerking van de sopraan Lieneke  van Eijkelenburg uit Musselkanaal, samen met 
haar begeleider . 
Zij is o.m. bekend van ‘Nederland zingt’. 
 
Namens de IKE, 
Geert Middelkamp  
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
      
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 november       Diaconie               €  253,00 
Zondag 22 november       Pastoraat PKN   €  106,50 
Zondag 29 november KIA, (Kinderen, Oekraïne)  €  148,50 
Zondag   6 december Voedselbank    €  528,50 
Zondag   8 november Jeugdwerk (JOP)   €  128,00 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half november t/m half 
december, €. 739,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  22 november   €    87,00   
zondag  29 november   €  106,50   
zondag    6 december   €  205,00   
zondag  13 december   €  457,00   
 
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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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 



 

 
- 11 - 

 
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 Jaap Weima 
   

9 VACANT waargenomen 

door  Cathtrien 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    

 

 
Afscheid   
 
Zoals velen die dit lezen, al weten: op 17 januari hoop ik de pensioengerechtigde leeftijd te 
hebben bereikt en vanaf die tijd ben ik niet meer in dienst van de PGA. 
Ik heb hier 7 ½ jaar in het ouderenpastoraat gewerkt – vandaar dat ik ook onder het kopje 
‘Ouderenpastoraat’ nog wat zal schrijven. 
Ik heb echter niet alleen met de mensen van mijn “wijk” te maken gehad, maar ook, in 
diverse situaties en omstandigheden (b.v. vervanging tijdens vakantie; op vergaderingen; in 
kerkdiensten), met anderen in de gemeente. De gemeente, overigens, waar ik lid van ben 
sinds we hier in 1996 kwamen en waar ik lid van hoop te blijven, zolang we hier nog wonen.   
 
Ik wil iedereen waar ik mee samengewerkt heb, die me geholpen heeft (ook in periodes van 
ziekte) en me geïnspireerd heeft, daarvoor van harte bedanken. Ik ben heel blij dat ik hier 
mocht werken, en zoveel vertrouwen heb gekregen.   
 
Namens de kerkenraad waren, bij verrassing, voorzitter Adri Perdok en scriba Didy de Vries 
aanwezig, toen in m’n laatste pastoraatsvergadering afscheid van me werd genomen. Na 
fijne afscheidswoorden, overhandigde Adri mij een prachtige bos bloemen, en een mooie 
afdruk van twee foto’s van mijn bevestiging (september 2013) als ouderling-kerkelijk werker, 
door ds. Lafeber.    
 
Onze persoonlijk situatie is niet zo dat we een rustige tijd tegemoet gaan, maar ik neem 
daarin het meeleven en goede wensen mee van velen hier.  
Jullie en u allen wens ik veel goeds toe, in jullie persoonlijke leven, en in het voortgaande 
werk voor de gemeente.   
Met hartelijke groet, 
 
Hanneke Doekes  
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Kerstwandeling 
 

 
     
 

Actie Kerkbalans:  Balanceren op de slappe was? 
Ook dit jaar gaat er weer een klein legertje gemeenteleden op pad om de enveloppen van de 
Actie Kerkbalans rond te brengen en weer op te halen. Ze komen niet voor zichzelf langs 
maar voor ons, voor u en mij. De toezeggingen voor de jaarlijkse financiële bijdrage zijn in 
onze gemeente broodnodig om het werk van onze kerk overeind te kunnen houden. Daarbij 
moet trouwens altijd worden beseft dat dat kerkenwerk niet alleen een zaak is van “wij voor 
ons eigen”, maar van “wij voor elkaar EN voor de Damster samenleving”. De Kerk is er 
namelijk voor de wereld en niet om zichzelf in stand te houden. Maar als we er voor de 
wereld willen zijn, hebben we voor onszelf wel een goede basis nodig van waaruit we ons 
werk kunnen doen en gaande houden: de Franse School en de Nicolaïkerk, die in principe 
ook beschikbaar zijn voor buitenkerkelijke activiteiten (trouwens: ook de erediensten zijn een 
openbaar toegankelijke activiteit), het jeugdwerk waar ook kinderen hartelijk welkom zijn die 
geen lid zijn van onze gemeente, het vormings- en toerustingswerk waarvoor hetzelfde geldt, 
het pastoraat door vrijwilligers en professionele krachten waar ook niet-gemeenteleden een 
beroep op mogen doen, onze bijdragen in natura en in geld aan acties in en voor 
Appingedam, enz. enz. Het zijn allemaal manieren om als Protestantse Gemeente 
Appingedam handen en voeten te geven aan het Evangelie van Jezus. Door onze inzet en 
aandacht laten we zien dat God oog heeft voor de mensen en van ze houdt. 



 

 
- 13 - 

In onze oude Heidelbergse Catechismus staat in het hoofdstuk over de Apostolische 
Geloofsbelijdenis de vraag: “Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen?” Die 
onderlinge verbondenheid van Jezus’ volgelingen (de heiligen) is namelijk een van de 12 
geloofsartikelen. Het antwoord luidt: dat we allemaal deel hebben aan en mogen putten uit 
alle schatten en gaven van Jezus; én dat iedere gelovige ‘zich geroepen moet voelen om zijn 
gaven tot nut en heil van de andere leden bereidwillig en met vreugde te gebruiken’.  
Dat laatste is essentieel: we hebben van God door Christus op allerlei manieren allerlei 
gaven en schatten gekregen – en het is Gods bedoeling dat we die graag en met blijdschap 
inzetten voor de gemeente. Waarom “bereidwillig en met vreugde”? Omdat je dankbaar en 
blij mag zijn áls je iets kunt geven in inzet, tijd en geld. Want dat is niet vanzelfsprekend. En 
omdat je blij kunt zijn dat je iets moois en goeds doet voor een ander. Als je met tegenzin en 
ergernis je bijdrage geeft, kan je hem beter in eigen portemonnee houden – met zuur geld 
wordt geen blijmoedige kerk gebouwd. Als je met pijn in het hart en een diepe zucht je 
bijdrage toezegt, is het een zaak van de goede balans: weet dat zo’n offer kostbaar is in 
Gods ogen, maar besef ook dat God van ons geen zelfkastijding vraagt, ook niet op 
financieel vlak. Gebruik je verstand en bid om Gods zegen over je keuze, of je nu in die 
situatie besluit om wel of niet te geven. 
“Bereidwillig en met vreugde” – het zou boven alle werk in en voor de kerk mogen staan. 
Want met een tobbende navelstaarkerk kan onze Heer denk ik niet zoveel beginnen als zijn 
handen en voeten in de wereld. Laten we proberen elkaar goede moed in te spreken, en ook 
met de slappe was zo’n stevig fundament onder het kerkenwerk te leggen dat we ook 
financieel aardbevingsbestendig worden. Dat scheelt heel wat energievretende zorgen over 
het naakte voortbestaan. Zo kunnen we ons onbezorgd richten op het échte werk van de 
Kerk: Goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen (Luc. 2:10). 
Balanceren op de slappe was: laten we zorgen dat het geen tobberig gestress wordt, maar 
een vreugdevol en uitdagend spel! Dat gun ik ons van harte. 
ds. Johan van den Berg 
 
Bijbelgesprekskring – pas op de plaats 
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen kan de Bijbelgesprekskring ook in januari nog 
niet weer bij elkaar komen. We wachten op betere tijden. 
 
Met hartelijke groet, 
ds. Johan van den Berg 
 
Uit de pastorie 
Allereerst willen we iedereen in de gemeente van harte veel heil en zegen wensen voor het 
nieuwe jaar. Het is een wens die dieper raakt dan in voorgaande jaren, juist omdat het niet zo 
makkelijk en vanzelfsprekend is om “heil en zegen” te ontwaren in lockdown-tijd. Gelukkig 
zien we ook telkens weer dat mensen manieren vinden om elkaar ondanks alle praktische 
beperkingen te ontmoeten en een hart onder de riem te steken. Wij willen op deze plek dan 
ook iedereen van harte bedanken voor alle goede wensen die we kregen voor de Kerstdagen 
en het nieuwe jaar, en ook al die goede beterschapswensen die we de afgelopen maanden 
kregen.  
We kunnen gelukkig melden dat het qua gezondheid met ons allebei flink de goede kant op 
gaat. Gerlinde hoopt begin februari weer haar gewone werkuren te kunnen maken en Johans 
schouder is onderhand zo ver hersteld dat fysiotherapie niet meer nodig is. Zoals veel andere 
ouders zullen we opnieuw een tijdje online-lerende kinderen in huis hebben. Tot nu toe 
hebben we er vertrouwen in dat dat goed zal gaan verlopen.  
Ook ons heeft het (mogelijk) beroepen van een derde predikant natuurlijk beziggehouden de 
afgelopen tijd. Er zijn goede gesprekken gevoerd die ons het vertrouwen geven dat áls het 
tot een beroep komt, we een vakkundige en sympathieke collega krijgen waarmee we goed 
en vruchtbaar kunnen samenwerken in en voor onze gemeente. 
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Tot slot willen we iedereen bedanken die begin december een donatie heeft gedaan in 
Johans digitale collectebus voor Kerk in Actie. Er zat uiteindelijk ruim 1.400 EUR in voor de 
vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden, waarvan het grootste deel binnen de eerste 
drie dagen al bij elkaar was! Daar zijn veel kinderen mee geholpen en dat stemt ons 
dankbaar. En dat is ondanks alles een mooi gevoel om het nieuwe Jaar des Heren 2021 mee 
te beginnen. 
Met een hartelijke groet uit de pastorie, ds. Gerlinde & ds. Johan 
 
Telefonisch spreekuur en vrije dag dominees Van den Berg 

We merken dat er soms wat onduidelijkheid is over het telefonisch spreekuur en onze vaste 
vrije dag. Daarom dit berichtje. 
Omdat er de afgelopen twee maanden niemand van het telefonisch spreekuur gebruik heeft 
gemaakt, komt het vanaf januari te vervallen. U kunt natuurlijk gerust bellen met ons, alleen 
is er niet meer de garantie dat u tussen 9 en 10 uur ’s morgens zeker een van ons beiden 
thuis treft. Er is altijd de mogelijkheid om uw boodschap in te spreken en wij bellen u dan 
z.s.m. terug. 
Daarnaast herinneren we er nog een keer aan dat de vrijdag onze vaste, gezamenlijke vrije 
dag is. Omdat we merken dat ondanks onze deeltijdfunctie we onderhand toch iedere dag 
wel voor de kerk aan het werk zijn, willen we die vrijdag graag extra bewaken. Natuurlijk 
maken we daarbij een uitzondering voor crisissituaties. 
Hopelijk zijn de onduidelijkheden hiermee verholpen en maken we zo samen een heldere 
start in het nieuwe jaar! 
ds. Gerlinde en ds. Johan van den Berg 
 
Ouderenpastoraat   
 
Allereerst wil ik u en jullie allemaal van harte veel goeds wensen voor het nieuwe jaar – een 
jaar waarin hopelijk de corona al gauw niet meer zo’n stoorzender en dreiging is,  zodat 
ontmoetingen weer makkelijker mogelijk zijn, ook in diensten in onze kerk, in de Paasweide 
en in Damsterheerd. 
 
Kerkdiensten in Damsterheerd en de Paasweide 
Na overleg met betrokkenen van de organisatie in de Paasweide, hebben we in november al 
moeten besluiten  om niet meteen voor het begin van het jaar diensten te plannen, maar pas 
vanaf het voorjaar. Gezien de maatregelen die al vóór de tweede coronagolf in 
Damsterheerd golden, zal dat zéker zo gelden voor Damsterheerd. Heel jammer allemaal, 
maar het heeft ook weinig zin wél te plannen voor het hele jaar, terwijl hoogstwaarschijnlijk 
de diensten in de eerste maanden toch weer geschrapt moeten.  
Heel positief is, dat ik vanuit de kerk van Tjamsweer (ds. Wolters) en de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt (ouderling/preeklezer Mark de Rooij) de toezegging heb dat zij ook weer 
diensten willen verzorgen. De collega’s hier (of in eerste instantie, in ieder geval ds. Johan 
van den Berg) willen ook diensten gaan verzorgen, maar zij wachten voor de planning nog 
even af wat voor afspraken er gemaakt kunnen worden met de nieuwe collega die hier 
hopelijk gauw kan komen in de vacatures van Jenny Baron en van mij. Ik geef met een 
gerust hart de organisatie van de diensten binnenkort in hun handen! 
 
Afscheid:  
In vervolg op het voorgaande: gelukkig wordt hier heel veel werk verzet door vrijwilligers, die 
dat grotendeels zélf allemaal regelen. De contactpersonen, ouderlingen en diakenen, maar 
ook b.v. de vier vrouwen die de Bijbelclub in de Zijlen verzorgen (helaas nu al een tijd niet 
door corona) en degenen die veel werk doen voor de Kerst- en Paasmiddagen. Ik had 
natuurlijk een rol in het pastoraat en b.v. ook bij die middagen, maar er is gelukkig veel dat 
ook zonder mij, of door een andere pastor voortgezet kan worden. Dat is erg fijn om te 
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weten! Maar dan moeten er ook wel steeds voldoende vrijwilligers zijn, dat is wel een punt 
van zorg, vooral wat de ouderlingen betreft!  
In mijn algemene “afscheidsstukje” schreef ik al woorden van dank. Maar hierbij ook nog 
speciaal voor de ouderlingen, contactpersonen en diakenen waar ik het meest mee te maken 
had: het was erg fijn om met jullie te mogen samenwerken in het pastoraat, bij kerkdiensten 
in Damsterheerd en de Paasweide en bij begrafenissen en crematies. Hierbij ook een woord 
van dank aan de organisten, aan Gea Kolk, aan m’n collega-pastores, van nu en eerder. Ik 
vergeet vast wat, of iemand...m’n excuus dan.  
Wie ik zeker óók wil noemen, dat bent u en jij, de gemeenteleden bij wie ik op bezoek mocht 
komen. De laatste tijd, noodgedwongen, bijna alleen per kaartje of telefoon. Bedankt voor het 
vertrouwen dat u me gegeven hebt in het contact! 
Er is veel waar ik aan terugdenk, ook van gesprekken met de mensen die niet meer in leven 
zijn, met familieleden om hen heen. Veel situaties – mooie, moeilijke. Dingen die goed 
gingen, waardering die ik kreeg. Ook wel dingen die ik anders had willen doen, fout heb 
gedaan en niet meer goed kan maken. Al die dingen, mooie en minder mooie, zullen zeker 
nog weer in mijn gedachten terugkomen. Wat de mooie dingen betreft: ik ben heel blij dat ik 
die mee heb gemaakt en hier en daar wat heb mogen betekenen voor mensen op moeilijke 
momenten in hun leven.  
En nu stop ik dan met dit werk. Al wat vroegtijdig (leek het) was ik aan ‘t afscheid nemen, 
maar dat kan natuurlijk ook niet op het laatst van iedereen tegelijk. Bovendien heb ik nog wat 
vakantie over én is het zó al 17 januari, mijn pensioendatum. Daar komt bij dat de situatie bij 
mij thuis zorgelijk is, door de ernstige ziekte van mijn man. Gelukkig heb ik van 
kerkenraadswege en door collega’s Johan en Gerlinde van den Berg de ruimte gekregen om 
de tijd te nemen die ik hier thuis nodig heb voor mijn man, en voor ons contact met kinderen 
en kleinkinderen, juist ook in deze tijd van zijn ziekte. 
Door dit alles, is er (ook op mijn verzoek) al in de pastoraatsvergadering van begin december 
afscheid van mij genomen. Met een verrassingsbezoek vanuit de kerkenraad, waarover ik in 
het stukje “Afscheid” al schreef, maar ook dus afscheid door de ouderlingen en Johan van 
den Berg. Voorzitter Cathrien sprak me namens de pastorale raad hartelijk toe en gaf me 
mooie cadeaus: een flinke boekenbon en van elk van de ouderlingen een mooie kaart met 
persoonlijke woorden- erg fijn om te lezen en te bewaren. En ook nog het nieuwe boekje over 
het orgel en de klokken van onze kerk – interessant en heel mooi als aandenken aan de kerk 
waarin ik heb mogen werken. Johan sprak me toe als collega, ook heel fijn, en las de mooie 
woorden van Psalm 121 in een op mij toegepaste, persoonlijke vorm: Sla je ogen op naar de 
bergen, van waar komt je hulp?  Je hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt 
heeft… Zo kreeg ik die woorden als een aanbeveling mee, woorden die ik zelf ook vaak voor 
mensen gelezen heb. In een afscheidsdienst, in een “gewone” dienst, in het pastoraat. 
Woorden als troost voor wie iemand verloor aan de dood, voor wie zelf afscheid moet gaan 
nemen, maar ook voor wie in andere situaties bemoediging zoekt: dat God je wachter is, de 
schaduw aan je rechterhand, die je behoedt voor alle kwaad en waakt over je leven. En zoals 
ik dan zo vaak heb gezegd – we weten maar al te goed dat dat niet betekent dat ons dan 
geen kwaad kan overkomen. Dit is de taal van het geloof, dat zegt: en toch, ik ben daarin niet 
alleen, God gaat naast me mee.  
Ik wens u , jullie, ons  allemaal  toe dat we dat ervaren, in deze moeilijke tijd van de 
coronacrisis, in ziekte en alles wat moeilijk kan zijn. En natuurlijk wens ik jullie en u voor uw 
verdere leven ook nog veel ander moois toe! 
Met hartelijke groet, en tot ziens, 
 
Hanneke Doekes  
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand november bedraagt € 71,--. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
     
 
    
 
 
 
 
 
 
Verjaardagsfonds: 
 
Hierbij deelt het Verjaardagsfonds u / jullie mee, na óók de Kerkenraad te hebben ingelicht, 
dat het Verjaardagsfonds unaniem heeft besloten om een bijdrage te geven van € 1.000,00 
voor het ‘lichtplan’ (de nieuwe verlichting) in de Nicolaïkerk. 
De nieuwe verlichting kan voor diverse doeleinden gebruikt worden: uiteraard voor de 
kerkdiensten, maar ook voor o.a. concerten met of zonder orkest, bijeenkomsten, lezingen, 
de boekenbeurs, tentoonstellingen, enz. enz. 
Door middel van één knop kan de verlichting centraal gestuurd worden, zodat opbouw, 
afbreken en gesjouw met bouwlampen niet meer nodig is !! 
In de klassieke kroonluchters in het midden van het schip van de kerkzijn ook nieuwe 
lampjes aangebracht. Ook is het orgelfront nu prachtig verlicht ! 
 
De nieuwe verlichting is bovendien energie zuiniger !!! 
 
Verdere informatie hierover heeft u / hebben jullie kunnen lezen in het kerkblad van 
december 2020 (Pag. 35 onder de rubriek “Van de Kerkrentmeesters”. 
 
Het Verjaardagsfonds wil iedereen HARTELIJK BEDANKEN voor zijn / haar bijdrage!!! 
 
Mede door uw / julli bijdrage en van anderen, o.a. ‘Stichting Nicolaïkerk’, enz. en het vele 
werk dat door vrijwillig(st)ers is gedaan, is dit prachtige resultaat mogelijk gemaakt!! 
 
Ook dank aan alle contactpersonen en anderen, die bij de gemeenteleden langs zijn gegaan 
met Verjaardagszakjes en felicitatiekaarten. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
P.M. Waalkes, secr. / voorzitter 
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   Het verhaal  van de kerstboom in de kerk 
 
Ook dit jaar stond er weer een mooie kerstboom in de Nicolaïkerk, die afkomstig was uit een 
tuin in Appingedam.  
Na onze oproep in het vorige kerkblad, kwam een er reactie dat er in de Gerrit 
Raapstraat  een mooie boom stond in de tuin van een sloopwoning.  
Bij Woningstichting Marenland geïnformeerd of wij deze boom mochten gebruiken voor de 
Nicolaïkerk.  
Marenland reageerde, dat dat prima was, anders werd hij toch vernietigd.  
 
Nou blijkt dat deze boom ongeveer 10 jaar geleden gepland is door de fam. Pijper, als 
bewoners van deze woning. Hij had dat jaar als klein boompje dienst gedaan als kerstboom 
in de huiskamer  van de fam. Pijper.  
Mw. Pijper, tegenwoordig woonachtig aan de George van Saksenlaan 5, hoorde hiervan. 
Haar man is inmiddels helaas overleden. 
Zij was blij maar ook ontroerd dat haar kleine boompje, inmiddels uitgegroeid tot een boom 
van ruim 7 meter nu nog in de kerk mocht staan tot dienst van de gemeente . 
Een heel mooi gebaar vond ze. 
Ze is inmiddels met Thijs Lubach en Anneke Weidenaar naar de kerk geweest om haar boom 
te bewonderen. Ze was diep ontroerd en vond het prachtig mooi om te zien, evenals ook 
haar kinderen. 
Zo zie je maar weer, wat een mooi verhaal zo’n klein boompje nog kan geven aan vele 
mensen in onze gemeente.  
 
Geert Middelkamp.  
 
 

Boekpresentatie 
 
Presentatie boek  "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in Appingedam" 
 
Op donderdag 10 september ontving wethouder Annalies Usmany-Dallinga uit handen van 
Adolph Rots het eerste exemplaar van het boek "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in 
Appingedam". 
 
De restauratie van het Hinsz-orgel in 2017 vond het bestuur van de Stichting Concerten 
Nicolaïkerk een mooie aanleiding om dit boek over het Hinsz-orgel in combinatie met een 
beschrijving van de klokken van de Damster toren en het carillon te publiceren. Dirk 
Molenaar is de auteur van het deel over het Hinsz-orgel en stadsbeiaardier Adolph Rots heeft 
het deel over de klokken en het carillon voor zijn rekening genomen. 
 
Het boek kost € 5,00  en is tijdens "openingsuren" verkrijgbaar in de Nicolaïkerk. Het boek is 
voor dezelfde prijs ook te koop bij de VVV Eemsdelta en de Read Shop. 
 
De opbrengst komt ten goede aan de PG Appingedam.    
 
Het bestuur van de Stichting Concerten Nicolaïkerk, 
Wim Havinga, secretaris 
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Bloemendienst 
  

 
Er zijn afspraken gemaakt met bloemenwinkel De Zwaan: zij gaan het verzorgen van de 
bloemen voor onze kerk volledig overnemen. Dus zowel de zondagse bloemen als de 
gelegenheidsbloemen. De Zwaan gaan de zondagse bloemen op de zaterdag rondbrengen. 
Als een contactpersoon, diaken of een ouderling bloemen wil ophalen voor bv een ziek 
kerklid of voor een jubileum dan moet er een formulier in de winkel worden ingevuld zodat er 
een goede declaratie kan plaatsvinden naar de penningmeester van de diaconie. De Zwaan 
heeft een bestaande lijst met bedragen gekregen, waarop staat hoeveel er voor welke 
gelegenheid kan worden besteed. Er komen kaartjes van de kerk in de winkel te liggen zodat 
er altijd een kaartje bij de bloemen kan worden gedaan. 
 
Namens de Diaconie, 
Jan Palsma en Annemarie Pieterman. 
 
 

Van de Diaconie 
 
 
In januari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Bouktje Veldman   

e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
 
 
Namens de gezamenlijke kerken zijn voor de Kerstdagen bloemstukken bezorgd bij: 

Damsterheerd;  
De Paasweide; 
Verpl. Vliethoven;  
Revalidatiecentrum Eemsdelta; 
De Zijlen; 
Hospice de Schutse.  

 
Bij  Woonhaven Opwierde worden 3 boeketten bezorgd voor in de huiskamers. 
 
De vijf Kerkgemeenschappen zijn: 

R.K. Nicolaas Parochie te Delfzijl; 
N.H. Kerk te Tjamsweer; 
Protestantse Gemeente Delfzijl; 
Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Fivelgo; 
Protestantse Gemeente Appingedam. 

 
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:veldmang@hotmail.com
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 

Amnesty Actie PGA:  

 

In verband met de corona-maatregelen kunnen we niet met elkaar een papieren brief 
ondertekenen. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten zwijgen. Ook nu kunnen we opkomen 
voor mensen die gevangen genomen zijn omdat zij een beroep doen op het recht van vrije 
uiting van mening of omdat zij opkomen voor de rechten van anderen. We kunnen via het 
internet een petitie ondertekenen. 
Op zondag 3 oktober besteden we aandacht aan een van de lopende petities van Amnesty. 
Op het moment van schrijven (net voor de deadline van de kopij voor het kerkblad) loopt 
onderstaande actie. U hoeft natuurlijk niet tot 3 januari te wachten om hem te tekenen. Mocht 
de actie afgelopen zijn op zondag 3 januari, dan besteden we aandacht aan een van de dan 
lopende acties.  
 
Misschien denkt u: wat een gedoe, moet ik weer naar zo’n website. Ja, het is even gedoe. 
Maar denk eens, dat het jouw kind zou zijn, die gevangen gezet of gemarteld werd. Dat het 
jouw vader, jouw moeder, jouw beste vriend zou zijn…. Wat zei Jezus ook al weer: “Ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar mij toe” (Mat 25:36).  
 

Belarus (Wit Rusland): Laat oppositieleider Maryia Kalesnikava 

onmiddellijk vrij 

 
Mogelijk 5 jaar cel wegens een valse aanklacht 
Op 7 september werd de bekende Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava op 
klaarlichte dag opgepakt en weggevoerd door gemaskerde mannen in burgerkleding. Al snel 
bleek dat de Belarussische autoriteiten hierachter zaten. Ze werd naar de grens gebracht 
maar weigerde haar land te verlaten. Nu wordt ze beschuldigd van het ‘ondermijnen van de 
nationale veiligheid’ en kan 5 jaar gevangenisstraf krijgen. 
 
Roep Belarus op om oppositieleider Maryia Kalesnikava onmiddellijk vrij te laten.    
Maryia Kalesnikava heeft geen enkele misdaad gepleegd. De autoriteiten willen haar de 
mond snoeren en een afschrikwekkend signaal afgeven. In Belarus gaan vreedzame 
demonstranten al wekenlang massaal de straat op om te demonstreren tegen president 
Loekasjenko. 

Ga naar deze link en teken de petitie: 

Kom in actie! Kom samen met Amnesty International op voor vrijheid 

 
 
 
 
 
  
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie?gclid=EAIaIQobChMIsJqtq-DJ6QIVELTVCh2SDg_7EAAYASABEgIak_D_BwE
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Van de Kerkrentmeesters 
 
Eindejaarscollecte: 
 
Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn 
voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken 
heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven -met al zijn vreugde en verdriet- in zijn licht. 
In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichtzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons 
bestaan en maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht 
en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om 
onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op 
ons te nemen. Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze 
gemeente: erediensten, gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. 
Activiteiten die inspireren, toerusten en bemoedigen tot navolging van Christus. We kunnen 
die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van 
het jaar om een extra gift. U kunt u bijdrage overmaken m.b.v. de bijgesloten acceptgiro of 
via internetbankieren. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
 
Kerkbalans 2021. Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de 
noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: “Geef 
vandaag voor de kerk van morgen”. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk 
centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten. 
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de 
inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een 
huishouden is  een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. 
Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen. 
U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus anders zal verlopen dan eerdere 
jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. 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 gemeenteleden. Denk aan de 
videodiensten en de verminderde opbrengsten bij collecten.  
Tussen 16 en 22 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We 
hopen dan ook dat we (weer) op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.  
De stand van dit jaar  per ultimo november 2020 bedraagt €140.237,40. We hopen dit jaar 
nog €14.230,70 te mogen ontvangen van de voor 2020 toegezegde gelden. 
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Praktische informatie. De dozen met formulieren zullen dit jaar bij de wijkouderlingen 
worden afgeleverd in week 1 waarna ze naar de contactpersonen kunnen. De formulieren 
kunnen vanaf zaterdag 16 januari worden bezorgd en uiterlijk zaterdag 30 januari weer 
worden opgehaald. Inleveren kan op dinsdag 2 februari in de Franse School van 15.00 tot 
17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.  
Bij verhindering kan dit ook bij een van de kerkrentmeesters. 
 
Afscheid mevrouw Mannie Middelkamp-Wijnholds: 
 
Vanaf 1 januari zal mevrouw Mannie Middelkamp met welverdiend pensioen gaan. Ruim 12 
jaar was ze beheerder en het gezicht van de Franse School. Ze zorgde ervoor dat alle 
kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten mogelijk werden. Door de corona-maatregelen is een 
regulier afscheid niet mogelijk maar we hopen er in overleg met Mannie op een of andere 
manier toch aandacht aan te kunnen schenken. We willen haar in ieder geval alvast op deze 
plaats heel hartelijk danken voor haar grote en langdurige inzet voor onze gemeente. 
 
Nieuw beheer Franse school en Nicolaïkerk: 

 
Op 14 december kwamen oude en nieuwe vrijwilligers bijeen om de gang van zaken door te 
spreken over de voortgang van het beheer van de Franse school en de Nicolaïkerk na  
1 januari 2021. Door het afscheid van onze beheerder Mannie Middelkamp-Wijnholds als 
beheerder van de Franse School en het overlijden van Jan Kolk, beheerder van de kerk, is 
het nodig de organisatie over te nemen met behulp van vrijwilligers. Gelukkig bleken er 
genoeg aanmeldingen te zijn om de continuïteit in het beheer te waarborgen.  
We zijn heel blij dat Janneke Pennink-Dijkman en Marieke de Vries-Dijkman te kennen 
hebben gegeven gezamenlijk de taak van het beheer voor Nicolaïkerk en Franse School op 
zich te nemen. Zij zullen ervoor zorgen dat voor alle activiteiten in de Franse School en de 
Nicolaïkerk de vrijwilligers worden ingeroosterd en verzorgen de inkoop.  Ze zijn bereikbaar 
via telefoonnummer 629911 (nr. kerk en Franse School) of het e-mailadres: 
marieke.dijkman@hotmail.com .  
 
Gea Kolk-Scheltens gaat gebruik/verhuur van de Nicolaikerk, in overleg met beheer, 
coördineren.  tel. 623313 of jankolkappi@hotmail.com.   
De kosters behouden uiteraard hun taken. Bij het gebruik van de kerk zal (in principe) altijd 
een van onze kosters aanwezig zijn. 
Om een goede organisatie te houden/krijgen is er regelmatig overleg tussen beheer, 
coördinatie kerk en kosters. Daarbij is ook altijd een kerkrentmeester aanwezig die het 
overleg zal leiden. 
We willen alle vrijwilligers veel succes wensen. 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda januari 2021 

 

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

I.v.m. de corona lockdown gaan de clubavonden t/m 19 januari niet 

door! De leiding zal je op de hoogte houden 

 

Onder voorbehoud: 
Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 26 januari 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 28 januari 
 

 

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 voorlopig stil. 
 

We willen in januari 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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Open College over Johann Sebastian Bach start op  
11 januari 2021 
 
Heb je na een periode van stilstand door het coronavirus 
weer zin in het volgen van een interessant Open College?  
Meld je dan aan bij TVG (Theologische Verdieping 
Groningen) voor vier avonden over het leven en werk van 
Johann Sebastian Bach. De avonden worden gegeven in de 
aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, waar ruimte is 
voor maximaal 30 cursisten en waar de 1,5 meter regel 
gegarandeerd  kan worden. 
 

De  colleges zijn in handen van Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden en worden 
afgesloten met een orgelconcert door Wim van der Laar jr. uit Hoogezand.  
Waar op 15 februari 2021 het orgelconcert wordt gehouden is op dit moment nog niet 
bekend. De feiten op een rijtje: 
 
Wanneer: 11 en 25 januari en 8 en 15 februari 2021 
 
Locatie: Willem Lodewijk Gymnasium Verzetsstrijderslaan 220, Groningen 
 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
 
Kosten: € 40,- 
 
Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van der Laar jr. 
 
Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvg-groningen.nl/
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