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30e Jaargang, nr. 5        januari 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 3 januari zal de kerk weer worden schoongemaakt.  

Doet u ook weer mee?  U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
 Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 

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

 

 De redactie en alle medewerk(st)ers van het kerkblad wensen u (ondanks de 
onzekere situatie door het corona virus) een heel goed, maar vooral gezond 2022. 
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Meditatie 
 

N.a.v. Gezang 314:4 (LvdK) 
 
Nog even en we sluiten het oude jaar af en beginnen met een nieuw. Op die overgang 
wensen we elkaar veel geluk. Gelukkig Nieuwjaar, zeggen we dan, of veel geluk in het 
nieuwe jaar. 
Wij “grunnegers” zeggen het nog korter: veul geluk of veul zeeg’n. 
Op een fietstocht in de vakantie kwamen wij langs een viswedstrijd. 
Er zaten vissers in kleine groepjes bij elkaar, steeds verder een klein groepje. 
Sommigen zaten alleen. Al fietsende zagen wij bordjes staan met het opschrift: viswater 
hengelsportvereniging HOG. Wat zou dat nu betekenen? 
Bij het clubhuis van de vereniging zagen we de betekenis van de naam: Hoop Op Geluk. 
Zij hoopten op geluk om zo een goede vangst te krijgen. 
 
Eigenlijk doen wij ook niets anders dan hopen. 
Hopen op dit, hopen op dat, hopen op zus en zo….ja en we hopen ook op geluk. 
Wij zijn wat dat betreft ook echte HOG-ers. 
 
Hopen is een gunstige verwachting koesteren t.o.v. iets dat men wenst of begeert. 
Dat is me nogal wat. Want wanneer ik dan naar de eerste regel van ons tekstlied kijk dan 
lees ik daar: “Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader”. 
En dan bekruipt mij het gevoel van: doen wij dat echt? 
Begeren wij zo de dag van de wederkomst van Jezus dat wij daarvan zingen en hopen? 
Nou ja, het zou wel zo moeten zijn, maar of we dat ook doen?..... 
Hebben we het niet veel te druk met al onze “dingetjes” dat we daar niet te veel aan denken? 
Want zo een hopen is er ook klaar voor zijn. 
Klaar voor het moment dat de Heer echt verschijnt en zegt: kom maar. Dan moeten we in 
ons innerlijk daar helemaal voor in zijn. We kunnen niet zeggen: nog even geduld Heer, ik 
moet nog even dit of dat doen. Nee, dan is de tijd er en dan moet het gebeuren. 
 
Lieve mensen, ik denk dat er niet veel mensen zijn die zo op de komst van Jezus zitten te 
wachten dat zij niets anders meer doen. Dat is ook niet goed, denk ik. 
We hebben tenslotte ook een taak hier op aarde. 
Maar in geestelijk opzicht kunnen we ons er wel voor klaarmaken natuurlijk. 
En dan ons buigen met de volken voor Jezus, aller hoofd. Dat betekent geloof in de 
toekomst, hoe lang dat ook nog zal duren. Dat  betekent bidden om wijsheid en hoop. 
Dat  betekent…ja een ieder vult zelf maar in. 
 
Een nieuw jaar komt eraan. Ieder van ons heeft weer nieuwe voornemens. 
Elk heeft weer nieuwe plannen voor het komende jaar. 
 
De vissers hadden de hoop op een goede vangst. 
Laten wij onze hoop vestigen op Hem die ons vangt en meeneemt naar daar waar hemel en 
aarde één worden. 
Laten we ook in 2022 goede HOG-ers zijn. 
 
Henk Perdok. 
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Agenda voor de maand januari (onder voorbehoud)  

 
 
 3 jan.  19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
   
10 jan. 20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
 
11 jan. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
21 jan. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
24 jan. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
31 jan. 20.00 uur,     Vergadering Diaconaat, Franse School  
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Rondom de diensten  (onder voorbehoud)  
 
In verband met verzwaarde maatregelen vanwege corona, worden de komende weken 
de diensten gehouden ZONDER aanwezig publiek. 
Na zondag 9 januari is er weer een persconferentie en zodra het weer kan en mag, 
zullen wij u daarvan in kennis stellen. 
 
Zie ook de website: pg-appingedam.nl 
 
Zondag 2 jan.:  Epifanie 

 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     

collecten: - Diaconie (Lukulu ziekenhuis, Zambia) 
      - Kerk  
 
    kleur:  wit 
 
 
 
Toelichting bij de collecten: Lukulu ziekenhuis, Zambia (project familie Arntzen) 
Medische missie 
Lukulu is een provincie in het uiterste westen van Zambia. Zambia ligt in het binnenland van 
Zuidelijk Afrika, ten zuiden van de Sahara. Zambia ontwikkelt zich, maar het is nog steeds 
een arm ontwikkelingsland. De budgetten voor medische voorzieningen zijn er minimaal. Het 
overgrote deel van de bevolking is ook te arm om medische zorg te betalen. Het gebied (de 
provincie District Lukulu) is uitgestrekt en dunbevolkt. Er wonen 90.000 inwoners op 16.000 
vierkante kilometer. (Ter vergelijking: Groningen telt 580.000 inwoners op minder dan 3.000 
vierkante kilometer). 
B. Arntzen vertelt: 
Lukulu District Hospital is het ziekenhuis in Zambia, Zuidelijk Afrika, waar mijn vrouw en ik, B. 
Arntzen 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. 
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. 
Het is een jaar terug dat B. Arntzen daar was voor de officiële in gebruikstelling van de 
electriciteitsinstallatie. Zonnepanelen bedekken twee grote daken, een batterijvoorziening 
kan gebruikt worden voor de nacht. “Er zijn inmiddels echt levens gered doordat er nu 24 uur 
per dag geopereerd kan worden, wat voorheen niet mogelijk was. En dat voor het enige 
ziekenhuis in de regio!” 
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 9 jan.:  Eerste zondag na Epifanie / Doop van de Heer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
         

collecten: - Diaconie (Jeugd) 
      - Kerk 
 
    kleur:  wit 

 
  
 
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 16 jan.:  Tweede zondag na Epifanie    
 9.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
    Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
    collecten: - Diaconie (De Open Hof) 
      - Kerk 
 
    kleur:  wit 
 
 
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 23 jan.:  Derde zondag na Epifanie  
 9.30 uur,  dhr. H.C. Perdok 
 
    collecten: - Diaconie (Kerk in Actie) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 

 19.00 uur,  Welkomstdienst - GAAT NIET DOOR: zie pagina 17  
     
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Missionair werk) 
Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo 
wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van 
pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. 
Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een 
groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden 
vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
 
 
Zondag 30 jan.:  Vierde zondag na Epifanie 
 19.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 

 
 

collecten: - Diaconie (hospice ‘De Schutse’) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 

 
 

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. 
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Bij de diensten 
 
Zondag 2 januari – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Nieuwjaarsdienst 
Op het moment dat dit geschreven wordt, is net bekend dat er een volledige lock-down aan 
staat te komen. Of we deze Nieuwjaarsdienst dan ook samen kunnen vieren, is nog maar de 
vraag. Toch zal de dienst – desnoods alleen als uitzending – gevierd worden. De Top2000-
dienst was al afgelast wegens weinig animo, maar vanuit de 12+ Groep kwamen er 
onverwacht toch nog een stuk of zes liedsuggesties binnen. Het plan is nu om daar over een 
tijdje iets mee te doen in een Jong-en-Ouddienst. In de Nieuwjaarsdienst lezen we het 
verhaal van de wijzen uit het Oosten (Mat. 2:1-12)  – een verhaal waar ik als Achterhoeker 
altijd weer van opleef… Maar belangrijker dan dat is de vraag die dit verhaal ons meegeeft: 
Hoe ga jij nu verder, nadat je het Kind in de kribbe hebt ontmoet? 
 
Zondag 9 januari – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag ‘Doop van de 
Heer’ – Eerste zondag na Epifanie 
In het stukje van 16 januari hieronder kan u/je lezen over de betekenis van ‘Epifanie’. 
Vandaag beginnen we samen met Kind op Zondag aan een serie lezingen uit het Evangelie 
van Johannes, met als thema “Ken je mij?”. We lezen Johannes 1:19-34. Vanuit Jeruzalem 
worden priesters en Levieten naar Johannes de Doper toegestuurd, om te onderzoeken wie 
hij is. Johannes verklaart dat hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept in de woestijn. 
Ook vertelt hij dat Jezus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt – de 
Zoon van God. Hoe reageren wij op die bijzondere claim? 
 
Zondag 16 januari – Nicolaïkerk, 9.30 uur - Ds. R.P. Oosterdijk – Tweede van Epifanie 
In de maand januari tellen de zondagen vanaf Epifanie, 6 januari. Wij kennen die datum als 
‘Driekoningen’, maar in het Oosterse Christendom wordt dan het verhaal van Jezus’ doop in 
de Jordaan gelezen. Hoe dan ook, het woord ‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’. Het gaat op 
dat feest om de onthulling van wie Jezus eigenlijk is. Die onthulling is er niet alleen op die 
datum maar die gaat nog een aantal zondagen door. Op 16 januari, de tweede zondag na 
Epifanie, lezen we Johannes 2: 1-11. Dat is het verhaal over de bruiloft in Kana, waar Jezus 
Zijn eerste wonderteken deed. Ook daarbij gaat het dus om de onthulling van wie Jezus is. 
De dichter Ad den Besten schreef een prachtig lied bij dit evangelie: God die ons aan elkaar 
als wijn te drinken geeft (Tussentijds 201). Dat lied zullen we zeker zingen.  
Er zou natuurlijk geen mooiere zondag zijn om het Heilig Avondmaal te vieren. Het was ook 
eigenlijk de bedoeling dat we dat zouden doen. Maar gezien het gevaar van besmetting 
kiezen we er toch voor om de viering op te schuiven. Niet voor lang, hopen we! 
 
Zondag 30 januari – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Vierde van 
Epifanie 
Voor deze zondag staan o.a. deze lezingen op het rooster: de roeping van Jeremia tot 
profeet, en het eerste optreden van Jezus in de synagoge in Nazaret, de plaats waar hij 
opgroeide. Twee mannen met een boodschap, een woord van God. Wat verkondigen ze, en 
hoe? En wat vinden de mensen ervan? Wat vinden wij ervan? 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
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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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,  

 

Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 14 november       Jeugdwerk (JOP)   €  184,00 
Zondag 21 november       IKE     €    58,00 
Zondag 28 november       Werelddiaconaat   €  464,00 
Zondag   5 december Voedselbank    €  334,00 
Zondag 12 december Bloemendienst   €  257,00 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half november t/m half 
december, €. 623,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Voor actie de Missionair Aandeel van november is tot nu toe €. 3.300,-- binnengekomen.  
 
  
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Kerkblad januari 2022 
zondag  14 november          €  947,00   
zondag  21 november          €  201,00   
zondag  28 november          €  387,00   
zondag  05 december          €  138,00   
zondag  12 december          €  234,00   
 
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 
 

Uit de gemeente            
 
Factor 12+ en 15+ (hopelijk) van start eind januari/begin februari 
Opnieuw gooit de coronacrisis roet in het eten voor de al eerder uitgestelde start van de 
Factor 12+ en Factor 15+. Het land gaat tot 14 januari op slot vanwege de omikron variant. 
Wij als leiding blijven in de startblokken staan om met de Factor-groepen te beginnen zo 
gauw het weer mag en kan. Wij hopen dat dat ergens eind januari, begin februari zal zijn.  
Voor alle jongeren en ouders die het aangaat: let goed op je brievenbus, mailbox en 
WhatsApp. Zo gauw het weer kan, krijgen jullie bericht.  
Wij zijn er klaar voor en wensen jullie alvast een goede start in het nieuwe jaar! 
Het Factor-team: Esther, Krista, Janet en domie Johan 
 
Gespreksgroep 18+ 
De gecombineerde 18+ Gespreksgroep van Spijk-Losdorp en Appingedam-Tjamsweer-
Garrelsweer heeft door de coronabeperkingen alweer twee keer digitaal plaatsgevonden. Het 
enthousiasme is er gelukkig niet minder om. We hebben besloten om een beetje meer 
structuur aan te brengen in het programma: samen lopen we de verhalen van de aartsvaders 
langs – Abram/Abraham, Izaäk en Jakob (en zijn twaalf zonen). In die familiesaga komen we 
genoeg opmerkelijke zaken tegen om onze uren mee vol te krijgen. We zijn begonnen met 
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Abrahams reis van Ur via Charan naar Kanaän. Op 20 januari komen we weer bij elkaar: 
hopelijk in levenden lijve, maar als het niet anders kan digitaal. We lezen dan verder vanaf 
Genesis 12:10 en trekken met Abram en Sarai naar Egypte. Een wat bizar verhaal… 
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 20 januari 

 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 kunnen we helaas niet bij elkaar komen, zodat de eerstvolgende 
datum op 3 februari is. 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. In januari bekijkt de 
gespreksleider of er tussentijds nog wat inspirerend leesvoer kan worden rondgemaild. 
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 
Ik schrijf dit op de avond dat bekend is geworden dat we weer een stevige lock-down ingaan 
met z’n allen. Op de moderamen-app van WhatsApp ben ik de laatste die nog antwoord moet 
geven op de vraag van de voorzitter of we vanaf volgende week (lees: vanaf kerstmorgen) de 
diensten weer zonder kerkgangers moeten gaan vieren. Ik zie dat ook zonder mijn voor of 
tegenstem de beslissing al is genomen door de vijf andere moderamenleden: we gaan weer 
terug naar alleen uitzendingen, met koster, beameraar/streamer, ouderling van dienst, vier 
zingende cantorijleden, organist en voorganger. Mijn verstand zegt dat het zo goed is en dat 
het niet anders kan, maar ik kan wel janken. En het zijn niet alleen de kerkdiensten. Lees de 
stukjes over alle voorlopig weer uitgestelde en afgelaste kerkelijke activiteiten maar eens op 
andere plekken in dit blad: de opstart van de Factorgroepen (catechese) weer uitgesteld, de 
clubs konden niet hun kerstgourmet houden, het kinderkerstfeest was al afgelast, net als de 
avondmaalsviering op 16 januari en het koffiedrinken na de dienst, de Bijbelgesprekskring 
kan pas in februari weer samenkomen (áls het dan kan) enz. Gelukkig weten de 12+ Groep 
en de 18+ Gespreksgroep zich digitaal te redden via Zoom e.d. Maar waar halen we in 
vredesnaam de energie en de moed nog vandaan om het gemeenteleven overeind te 
houden? Zucht. 
Een zachte stem in mij roept me tot de orde: wat klaag je, Johan? We hoeven niet te 
vluchten vanwege ons geloof. We worden niet vervolgd. We hebben allemaal één, twee of 
drie bijbels in huis liggen, en vaak ook wel een liedboek of twee (schaf die dingen nou eens 
aan, mensen!). Er zijn bijbelse dagboeken en ook geestelijke programma’s te kust en te keur 
op tv en internet. We kunnen onze eigen kerkdiensten uitzenden en via de band van de 
voorbede lief en leed delen. Gemeenteleden, ouderlingen, contactpersonen, predikanten: we 
kunnen elkaar zonder problemen bellen en vragen hoe het gaat. En boven, en onder, en 
achter dat alles: juist waar we met lege handen staan, kan God ze vullen. We hoeven het niet 
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alleen te doen. Velen van ons hebben ooit de Heidelbergse Catechismus nog uit het hoofd 
moeten leren: Wat gelooft gij aangaande de heilige katholieke (= algemene, christelijke) 
Kerk? – Dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert, beschermt en in stand 
houdt; en dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. 
Niet de dominees, niet de kerkenraad, niet wijzelf houden onze gemeente bij elkaar en in 
stand, maar Christus doet dat. En wij mogen weten dát wij daar bij horen, altijd en eeuwig. In 
Hem zijn we met elkaar verbonden. We hoeven onze handen maar te vouwen en we staan in 
contact met Hem en via Hem met twee miljard medegelovigen. Wij zijn niet de eersten die 
het werk van onze handen zien afbrokkelen en wankelen – maar wat Zijn werk is, dat zal 
overeind blijven: geloof, hoop en liefde. 
En zo gaan we toch maar op hoop van zegen en met goede moed het nieuwe jaar tegemoet, 
met het oude gebed uit de Oudejaarspsalm, Psalm 90: Leer ons zo onze dagen te tellen dat 
wijsheid ons hart vervult. (…) Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk 
van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. 
En zo bedank ik, ook namens Gerlinde en de kinderen, iedereen die ons met een kaartje, 
digitaal of van aangezicht tot aangezicht gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022 
heeft gewenst – en antwoord voor ieder die dit leest van ons allemaal met: Veul haail en 
zeegn in ’t nije joar! 
 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Groet uit Haren, bespiegelingen op de grens van de tijd 
Als u dit Kerkblad ontvangt, zijn we net over de drempel van een nieuw jaar gestapt. 2022 ligt 
voor ons. Juist in deze ‘alles is anders’ periode ontkom je er niet aan, om daar je gedachten 
over op een rij te zetten. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat niet alleen op de drempel van 
een nieuw jaar staan maar ook op die van een nieuwe tijd. Want de coronacrisis die 2020 en 
2021 in beslag heeft genomen, zou onze samenleving en onze kerk wel eens danig kunnen 
veranderen. De geschiedenis leert ons dat crises - oorlogen, rampen en ook zoiets als een 
pandemie - vaak een ontwikkeling die er al was versterken of versnellen. Wat gaande was, 
zet zich in een sneller tempo door. We leefden al in een digitale maatschappij: die bracht een 
rijkdom aan mogelijkheden van de computer en maar ook het vaak wegvallen van 
persoonlijke contact. Onze samenleving zou wel eens nog meer gedigitaliseerd kunnen 
worden en, helaas, nog onpersoonlijker. Met een overheid die op grote afstand bestuurt, 
oordeelt en veroordeelt zonder de omstandigheden van mensen te begrijpen. De 
‘toeslagenaffaire’ maar ook het vluchtelingenbeleid zijn daar verschrikkelijke voorbeelden 
van. Nog meer dan nu hebben we straks misschien een samenleving van mensen die overal 
een mening over hebben maar hun buren niet meer kennen. Die wel via sociale media en 
eventueel bij demonstraties en acties die mening luid kenbaar maken maar niet met een 
ander in gesprek gaan. Hoe we als kerken door deze tijd heen komen, weten we nog niet. 
Misschien zullen we nog kleiner worden en meer moeite hebben om de organisatie in stand 
te houden. Maar de Kerk zal nog steeds de plek zijn waar de boodschap van liefde en 
barmhartigheid gepredikt wordt. De Kerk zal belangrijk zijn als de plaats waar we kunnen 
leren met elkaar te leven, naar elkaar te luisteren, om om elkaar te geven. De Kerk zal nog 
steeds oefenplaats van het Koninkrijk van God zijn. Heel concreet: in Appingedam en op 
zoveel andere plaatsen. 
Mede namens mijn vrouw Hélène wil ik u hartelijk danken voor de kaarten en digitale wensen 
die wij in de afgelopen weken van u mochten ontvangen. Het was en is hartverwarmend! Wij, 
van onze kant, wensen u van harte veel heil en zegen voor 2022! 
Ds. Rudolf Oosterdijk 
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De kerkdienst vieren 
Misschien zou u de uitdrukking ‘kerkdienst vieren’ niet zo gauw gebruiken. Wij, Protestanten, 
hebben het vaker over ‘de kerkdienst houden’. Vieren is een woord dat meer bij een feest 
hoort. En toch, de kerkdienst is, denk ik, een feest. Niet een feest waarbij we allemaal uit ons 
dak gaan, maar wel een gelegenheid die voor alles blij mag zijn. Trouwens, veel feesten 
hebben een ernstige ondertoon. Denkt u maar aan een verjaardag. We zingen ‘lang zal zij 
leven’ en we heffen het glas op de jarige, maar de ondertoon is dankbaarheid dat we haar 
nog steeds in ons midden mogen hebben. Bij een bruiloft verbinden zich twee mensen, om in 
liefde en trouw bij elkaar te blijven. Dat is een ernstige zaak, maar ook één die ons allemaal 
blij maakt. Dus: bruidstaart eten of gezellig samen aan tafel gaan. De kerkdienst heeft wel 
wat van een bruiloft. Daar gaat het om het verbond van God met de mensen. Wij mogen 
samenkomen om weer van dat verbond te horen en ons erover te verblijden. We mogen het 
weer vieren! Een kerkdienst is dus een echt feest. 
 
Zoals een gewoon feest zich afspeelt rond een tafel - voor de kopjes, de glazen, de taart en 
de hapjes - zo staat ook in de ruimte waarin wij de kerkdienst vieren de tafel centraal. We 
weten dat de eerste Christenen samenkwamen rond een tafel. Die tafel symboliseerde het 
verbond van God met Zijn mensen. Aan die tafel werden de gebeden uitgesproken. Op die 
tafel werden iedere zondag de broden en de wijn neergezet om het Heilig Avondmaal te 
vieren. De voorgangers en de gemeente stonden rond die tafel om te spreken en te luisteren, 
te bidden en om brood en wijn te delen. Bij opgravingen in het Midden-Oosten hebben we 
kerkjes uit e 1ste en 2de eeuw gevonden die zo’n opstelling al laten zien. Dat veranderde in 
de loop van de eeuwen. Met name in de Middeleeuwen werd die tafel wel heel erg belangrijk. 
Het werd een altaar met een grote geschilderde of gebeeldhouwde achterwand zoals je die 
nog wel in Rooms Katholieke Kerken ziet. De kerkdienst werd in het Latijn gehouden: het 
ritueel rond die tafel was indrukwekkend maar voor de meeste mensen onbegrijpelijk. Geen 
wonder dat de reformatoren in de 16de eeuw zeiden dat er eerst weer uitgelegd moest 
worden. Waarom komen wij bij elkaar? Wat vieren wij precies in de kerkdienst? In plaats van 
de tafel werd de preekstoel belangrijker: die torende zeker in Nederlandse Protestantse 
kerken hoog boven de tafel uit, als er al een tafel stond! Daarmee werd soms de kerkdienst 
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minder een vieren en meer een onderwijzing. En het ‘feest’ op zondagmorgen was niet 
zelden een strenge, sombere bijeenkomst.   
 
Gelukkig werd in veel Hervormde en Gereformeerde Kerken de tafel herontdekt. Vooral in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog kreeg die langzamerhand weer zijn plaats in het midden 
van de kerk. Dat is handig bij de viering van het Heilig Avondmaal. Maar ook als wij het 
sacrament niet vieren, heeft die tafel een belangrijke symbolische functie. Die geeft aan dat 
wij samenkomen rond de tafel van het verbond met God. Wij mogen ons tafelgenoten van de 
Heer weten. Daarom ligt in de meeste kerken op die tafel een opengeslagen Bijbel en staan 
er twee kaarsen naast: het boek van het verbond en de lichten die het boek verlichten. Meer 
hoeft er niet op te staan. Daarom hebben veel voorgangers de gewoonte om voor de preek 
de kansel op te klimmen. Want dat is de plek waar de predikant uitlegt, verkondigt. Daar 
spreekt de predikant tot de gemeente namens God. Voor de gebeden stellen zij zich op 
achter of voor de tafel. Want de tafel van het verbond is het eigenlijke middelpunt van de 
kerkruimte. Daar vieren we het feest van het verbond met de Heer. Bij de tafel spreekt de 
predikant tot God namens de gemeente. Iedere predikant mag met deze gewoontes omgaan 
zoals zij of hij wil. De oude protestantse gewoonte om (bijna) de hele kerkdienst op de 
preekstoel te staan heeft zijn goed recht. Ik zelf heb er altijd voor gekozen om de gebeden bij 
de tafel uit te spreken. Misschien ben ik op dat moment niet voor iedereen in de kerk even 
goed zichtbaar. Ik vind dat ook niet zo belangrijk, omdat ik op dat moment één van de 
gemeente ben. De gemeente die het feest van de samenkomst viert, rond de Tafel van de 
Heer.      

Ds. Rudolf Oosterdijk   
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand november bedraagt € 66,50. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
. 
 

Oproep !!! 
 
Elke eerste maandag van de maand wordt de kerk schoongemaakt door een aantal 
vrijwillig(st)ers. 
Deze groep is op zoek naar een aantal dames, die mee willen helpen om de kerk schoon te 
maken.  
Het aantal dames is gestaag gedaald, zodat er dringend enkele bij moeten komen. 
Helpt u ook mee? 
Voor koffie en/of thee wordt gezorgd. Vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom in de 
Nicolaïkerk. U weet het vast wel: vele handen maken licht werk. 
 
Graag tot ziens op 3 januari !! 
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Hartelijk dank 
  
Dhr. M.J. Hofman, heeft te kennen gegeven om na 20 jaar (!) te willen stoppen met het 
vermenigvuldigen en versturen van het kerkblad. 
Hij heeft in die 20 jaar heel veel werkzaamheden voor het kerkblad gedaan: hij zorgde voor 
de aankoop van papier; voor het bestellen van inkt en andere benodigdheden voor het 
klaarmaken van het kerkblad. Ook zorgde hij ervoor dat leden van onze gemeente die niet in 
Appingedam wonen, het blad per (stads)post ontvingen. 
Wel blijft hij nog betrokken bij het in elkaar zetten en verspreiden. 
Langs deze weg wil de redactie hem heel hartelijk danken voor het vele werk dat hij heeft 
gedaan in de afgelopen jaren. 
Heel hartelijk dank !! 
 
Gelukkig zijn er mensen bereid gevonden om dit werk voort te zetten. De werkzaamheden 
zullen nu verzorgd worden door de heren H.M. Bultema, P.M. Waalkes en H.C. Perdok. 
De redactie heet hen van harte welkom en wenst hen sterkte, maar ook plezier met het 
maken van het kerkblad.  
 
Als een groepering in onze gemeente stukken heeft, waar grotere hoeveelheden van 
vermenigvuldigd moeten worden, kunt u ook contact opnemen met dhr. Waalkes. Wel 
moeten deze stukken kant en klaar worden aangeleverd. 
 
De redactie van het kerkblad. 
 
 

Hartelijk dank 
  
KERK IN AKTIE       HUIS AAN HUIS COLLECTE  
 
In de week van 22 t/m 27 november werd de landelijke huis aan huis collecte georganiseerd 
voor de vluchtelingen kinderen in Griekenland. Ook hier in Appingedam  zijn 22 mensen op 
pad gegaan met een collecte bus  voor K.I.A.  Om zo een steentje bij te dragen aan de 
duizenden kinderen, die in de Griekse vluchtelingen kampen wonen en opgroeien. 
Landelijk zijn meer dan 7500 mensen op pad gegaan met de collecte bus om zo bij te dragen 
aan een beetje licht in de uitzichtloosheid en donkere wereld  van de vluchtelingen kinderen. 
De totale opbrengst  van de collecte in Appingedam was € 1472, 28:  in contant geld.  Er was 
ook de mogelijkheid om via de QR code te doneren, waar diverse mensen gebruik van 
maakten. Zo  zijn we samen “kerk in actie” 
Namens de vluchtelingen kinderen in Griekenland, allen die hebben meegewerkt:  

Dank U wel!! 
 
Allen Gezegende Kerstdagen en veel heil en Zegen voor 2022. 
 
Hartelijke groet, 
Adri Perdok, collecte coördinator 
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Woef 
  
Woef, 
 
Hallo, er is weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. 
Nee, niet dat u moet stoppen met sparen, zeker niet. 
Elke dop is nog geld waard, dus zeer welkom. 
Maar…in de supermarkt, waar u de statiegeldflessen inlevert, wordt gezegd dat die met dop 
moet worden ingeleverd.  Anders geen statiegeld. 
Woef, daar worden wij nu heel boos om. Want ook zonder dop krijgt u gewoon uw statiegeld. 
Dus.. fles erin, maar dop eraf en sparen maar. 
De bekende adressen zijn nog steeds bereid om u te ontvangen. 
De laatste zending die van het depot in Hellum naar de opvang in Donderen ging, was een 
lading van 650 kg. En als u bedenkt dat een dop nog geen gram weegt… 
En wij zijn er blij mee. Dus wensen wij voor u en alle hulphonden een goed en vredevol 
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.  
 
De bekende adressen: fam. J. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam, en fam. L. 
Kampinga, ook aan de Farmsumerweg 103 in Appingedam, kunnen de doppen ook weer bij 
de fam. H.C., Perdok aan de Olingermeeden 56 worden ingeleverd. 
Daar staat bij het huis een grijze afvalcontainer waar u de zakken met doppen in kunt doen. 
Voor andere adressen geldt: bij niet thuis, zet ze maar in de portiek bij de voordeur, ze 
redden zich er wel mee. Maar u kunt de doppen ook kwijt in een kist in de Nicolaikerk. 
Deze kist is geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse school, onder de trap 
naar het orgel. Ook in de kerk van Tjamsweer staat een inzamelbox. 
Regelmatig zullen deze worden geledigd. 
Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
Namens al mijn vriendjes,       
 
Woef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Van de Diaconie 
 
In januari 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 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.K.E. 
 
 
De IKE dienst van 23 januari, ‘s avonds om 19.00 uur in de Nicolaïkerk kan helaas 
wederom door de corona maatregelen niet doorgaan. 
Dat geldt ook voor de IKE bijeenkomsten op de donderdag (voorlopig). 
Het is jammer voor ons allen dat we deze beslissing moeten nemen, maar gezien de huidige 
omstandigheden kan het niet anders. 
We hopen dat de geplande diensten in februari wel door mogen gaan, maar ook dat is 
twijfelachtig. 
 
We komen daar in het kerkblad van januari op terug. 
 
Namens de IKE:  
Geert Middelkamp 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
Actie kerkbalans 2022 gaat van start op 15 januari! 
Het startsein voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans is gegeven. Kerkbalans is de grootste 
fondsenwervende actie van het land: door het hele land vragen plaatselijke parochies en 
gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze maand wordt ook bij u 
de brief bezorgd. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
Na een ingewikkelde en nog altijd niet voorbije coronatijd willen we als gemeente weer 
vooruit kijken. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God 
en elkaar ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we 
klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is 
onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. De kerk kan alleen 
bestaan dankzij de financiële steun van haar leden.  
 
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In 
de week van 24 t/m 29 januari haalt een vrijwilliger het formulier weer bij u op. U kunt uw 
bijdrage ook digitaal over maken op rekening NL31RABO0373715374 t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters onder vermelding van “Actie Kerkbalans 2022”. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. Op weg naar de kerk van morgen. 

 
 
Actie kerkbalans 2021 
Tot en met november is er € 134.009,09 binnengekomen, 
waarvan € 4585,44 zonder toezegging. We hopen voor 
het jaar 2021nog € 17.512,25 te mogen ontvangen.  
Verder mochten we van de nabestaanden van twee van 
onze kerkleden de mooie som van €5000,- ontvangen 
voor de beeld- en geluidinstallatie en een schenking van 
€25.000,- voor de Nicolaïkerk. Wij zijn hier natuurlijk heel 
dankbaar voor. 
 
 
Ophalen brieven kerkbalans 
De wijkouderlingen kunnen de brieven voor de Actie 
Kerkbalans op maandag 3 januari van 19.00 tot 20.00 uur 
ophalen in de Franse School, waarna ze deze onder de 
contactpersonen kunnen verdelen. Mocht u niet in staat 
zijn de brieven persoonlijk op de halen, dan kunt u contact 

op nemen met Roelof Hadders (tel. 628420 of roelof.hadders@planet.nl) om deze te laten 
bezorgen. De contactpersonen kunnen de opgehaalde brieven weer inleveren op maandag 7 
februari van 15.00 tot 17.00 of van 19.00 tot 20.00 uur.  
 
Franse School 
Marieke de Vries-Dijkman heeft afscheid genomen als beheerder van de Franse School. We 
willen haar hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet om van de nieuwe opzet van de 
Franse School met vrijwilligers een succes te maken. Gelukkig heeft Janneke Weidenaar te 
kennen gegeven haar taken over te willen nemen. We wensen haar daarbij veel succes. 
 

mailto:roelof.hadders@planet.nl
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda januari 2022 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 
Jongens/meisjes groep 5: Marieke en Emma:  donderdag 13 januari 

Jongens groep 6: Christina en Maarten: maandag 10 januari 

Meisjes groep 6: Maartje, Nathalie en Maria: woensdag 12 januari 

Groep 7 + jongens groep 8: Jan-Willem, Arjen en René: dinsdag 11 januari 

Meisjes groep 8: Jantine en Martine: dinsdag 25 januari 

 
 

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) 
Zondag 16 januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

