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31e Jaargang, nr. 5        januari 2023 
  
Kopij                                    
 
Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620. 
 
 
====================================================================== 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 2 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. 
 

 De redactie en de makers van het kerkblad wensen u allen een goed, maar vooral 
gezond 2023 toe. 
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Meditatie 

 
                       

  Gezegend Nieuwjaar !! 
 
 
 
 De Heer zij voor u 
 om u de juiste weg te wijzen. 
 De Heer zij naast u 
 om u in de armen te sluiten 
 en te beschermen tegen gevaren 
 van links en rechts. 
 De Heer zij achter u 
 om u te bewaren voor 
 gemene aanvallen van anderen.  
 
 
 De Heer zij onder u 
 om u te troosten als u verdrietig bent. 
 De Heer zij om u heen 
 om u te verdedigen 
 als mensen over u heen vallen. 
 De Heer zij boven u om u te zegenen. 
 Moge God zich over u ontfermen 
 Nu en altijd. 
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Agenda voor de maand januari   

 
  
  2 jan. 19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School  
 
  9 jan. 18.45 uur, Club, groep 7 meisjes, Franse School 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
 
10 jan.  13.30 uur, Vergadering Moderamen, Franse School  
  18.45 uur, Club, groep 7 jongens, Franse School 
 
11 jan. 18.45 uur, Club, groep 5 meisjes/jongens, Franse School 
  18.45 uur, Club, groep 8 meisjes/jongens, Franse School 
 
13 jan. 19.00 uur, T-café, klas 1 en 2, Franse School 
 
17 jan. 18.45 uur, Club, groep 6 meiden, Franse School 
 
20 jan. 19.00 uur, T-café, klas 3 en 4, Franse School  
 
23 jan. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad 
  19.30 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School   
 
31 jan. 19.30 uur, Factor 12+ en 15+, Franse School 
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Rondom de diensten    
 

 
Zondag 1 januari: Nieuwjaarsdag / Epifanie 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (Kerk in Actie) 
     -  Kerk 
     
   kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet 
het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld 
aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. 
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct 
na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren 
zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het 
vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. 
Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. 
De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.  
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte 
aanbevolen. 
 

 
Zondag  8 januari: Doop van de Heer / Eerste zondag na Epifanie 

 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk  
     

collecten: - Diaconie (KiA; Oekraïne)   - 
- Kerk  

 
   kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten: KIA, Noodhulp Oekraïne 

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen ontheemd, van huis en haard verdreven. 
Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in het oosten en zuiden van Oekraïne naar het 
westen, op zoek naar veiligheid en warmte. Deze winter is de situatie verder verslechterd en 
wordt een nieuwe golf van vluchtelingen verwacht. Vooral vanuit het oosten en vanuit de 
zwaar verwoeste steden, waar mensen geen toegang hebben tot gas of elektriciteit, of in 
beschadigde huizen wonen. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht 
voedsel, medicijnen en onderdak te bieden.  
Wat doet Kerk in Actie in Oekraïne?  
Samen met andere samenwerkende hulporganisaties heeft Kerk in Actie de krachten 
gebundeld. Kerk in Actie helpt samen met lokale partners om mensen in noodhulp te bieden, 
zolang als het nodig is. Niet alleen in Oekraïne, maar ook in de omliggende landen.  
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Zondag 15 januari:  Tweede zondag na Epifanie  
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 

 
collecten: - Diaconie (Prot. Kerk) 

     - Kerk 
 
   kleur:  groen 
 
       

Toelichting bij de collecten:  Collecte Protestantse kerk – Ondersteuning gemeenten 

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van 
pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. 
Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als 
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse 
Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, 
die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training 
Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken. 
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen 
ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag. 
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om 
ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk gemeente. Van harte 
aanbevolen! 
 

 
Zondag 22 januari:  Derde zondag na Epifanie   
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
        
    collecten: - Diaconie (KiA; Miss. werk) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
     
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Missionair werk, dorpskerken) 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol 
die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. 
Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke 
functie. 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform 
waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren 
om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.  
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Zondag 29 januari:  Vierde zondag na Epifanie 
  9.30 uur: ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (hospice “De Schutse”) 
      -  Kerk 
     
    kleur: groen 
 
 
  19.00 uur: Welkomstdienst 
    ds. E.A. van Gulik, Leek 
    m.m.v. Chr. Mannenkoor Appingedam, o.l.v. Nico Dijkman 
 

collecten: - I.K.E. 
      - 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. 
 

 

Bij de diensten 
 
 
Zondag 15 januari 2023 - Nicolaïkerk – Ds. Rudolf Oosterdijk 
Deze zondag staat bekend als ‘Epifanie III’, dat wil zeggen de tweede zondag na het feest 
van Epifanie en de derde zondag van de epifanieperiode. Het is de tijd waarin we uit het 
evangelie de verhalen lezen die ons vertellen wie die figuur van de Mensenzoon, die in 
Bethlehem geboren werd, nu eigenlijk is. Zeg maar: een ontvouwing van Zijn identiteit. We 
mogen die ontvouwing op deze zondag op twee manieren tegemoet zien. We denken na 
over Johannes 2: 1-11, Jezus op de bruiloft van Kana. Daar zet Hij met het teken van de wijn 
een belangrijke toon voor Zijn weg op aarde. En we vieren het Heilig Avondmaal. We mogen 
Hem, die tot het uiterste dienstbaar aan ons wil zijn, ontmoeten in de tekenen van brood en 
wijn.  
In de dienst zullen we ook kerkrentmeesters Roelof Hadders en Roelf Kok, die beide hun 
taak hebben neergelegd, uit het ambt ontheffen. Zij hebben veel werk verzet voor onze 
gemeente en een grote inzet aan de dag gelegd en daar willen we, uiteraard, onze 
waardering voor laten blijken.   
Ds. R.P. Oosterdijk  
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Zondag 22 januari – Nicolaikerk, 9:30 uur – ds. Gerlinde van den Berg-de Haan – 9:30 
uur 
Vanaf deze zondag stelt het Oecumenisch Leesrooster alternatieve lezingen voor. Ze komen 
uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinte. Nu lezen we 1 Korintiërs 1:4-17. 
Het gaat over hoe de mensen in Korinte geloven en hoe ze gemeente zijn. Een 
bijbelgedeelte waar veel in zit, ook voor ons als gelovigen en als gemeente van vandaag! 
 

 
 

Heilig Avondmaal 
 
 
Thuis Viering Heilig Avondmaal 

Op  15 januari willen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 
Bij de vorige viering in maart hebben diakenen, bij diegene die dit graag wilden, daags 
tevoren een pakketje afgegeven met brood en druivensap. 
Op deze wijze konden deze mensen tijdens de viering dit brood en druivensap thuis nuttigen, 
waarbij men het gevoel had bij de viering betrokken te zijn. 
Uit reacties blijkt dat men dit als zeer waardevol heeft ervaren. 
 
Voor diegene, die de dienst thuis via internet graag wil volgen, heeft de diaconie wederom 
het voornemen u in de gelegenheid te stellen om het Heilig Avondmaal op deze manier mee 
te vieren. 
U kunt zich hiervoor opgeven en ontvangt dan op zaterdag 14 januari het brood en 
druivensap thuis bezorgd. Dit wordt dan door een diaken aan het eind van de middag 
gebracht . 
Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Avondmaal en de gemeenschap met elkaar 
meebeleven. U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres  h_j_pijper@hotmail.com                             
( achter de h en de j een onderliggend streepje ) of een telefoontje mag ook.   
Tel. 0596-628301 

Harm Jan Pijper, secr. Diaconie 
 
 
 

Welkomstdienst 
 
IKE dienst 
 
Op zondagavond 29 januari zal er weer een evangelisatie dienst zijn in de Nicolaïkerk, 
uitgaande van de IKE. 
In deze dienst zal voorgaan  ds. Ernst van Gulik uit Leek . 
Het thema van de dienst is: “Veilig in Jezus armen”. 
Medewerking zal worden verleend door het Chr. Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico 
Dijkman en Jan Beukema. 
 
Aanvang van deze dienst is 19.00 uur. 
Na de dienst is er gezamenlijk koffie drinken. 
 
Iedereen van harte welkom. 
 
 
 

mailto:h_j_pijper@hotmail.com
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Opbrengst collecten 
 
Opbrengst digitale collecten diaconie: 
  
 
Zondag 13 november Werelddiaconaat    €    74,50 
Zondag 20 november IKE      €    93,00 
Zondag 27 november Werelddiaconaat    €  190,50 
Zondag   4 december Voedselbank     €  444,00 
Zondag 11 december Binnenlands diaconaat (KIA)  €    91,00 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half oktober 2022 t/m  
half november 2022, €.792,50 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. 
Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze 
opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven. 
 
. 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Zondag 13 november €  176,95 
Zondag 20 november €    89,00 
Zondag 27 november €  130,50 
Zondag 4 december €    89,70 
 
Digitaal ontvangen  €  340,50 
Extra giften ontvangen totaal:  € 150,00 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  

Alle gevers  en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
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Uit de Kerkenraad 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 

 
 
 
 

Verslag Kerkenraadsvergadering 24 oktober 2022. 

 
Interim-voorzitter, Jan Kooi, heet iedereen van harte welkom. Ds.Oosterdijk heeft de opening 
voorbereid, maar moest de vergadering helaas afzeggen. Daarom leest de scriba zijn 
meditatie voor, die is gemaakt n.a.v. Psalm 87, waarna een gebed volgt. 
De penningmeesters van de diaconie en het College van Kerkrentmeesters geven een 
toelichting op hun begrotingen voor 2023, waarna deze worden met dank vastgesteld, met 
dank aan de penningmeesters. 
De diaconie meldt dat er voorlopig gecollecteerd blijft worden via de schalen. 
In de hele maand december zal er een actie voor de Voedselbank worden gehouden, waarbij 
de gemeenteleden producten kunnen doneren. Er staat op zondagmorgen een winkelwagen 
in de kerk waarin de producten kunnen worden gelegd. 
Het College van Kerkrentmeesters heeft plaids aangeschaft. Deze staan bij de ingang van de 
kerk. Mocht het te koud worden, dan kunnen gemeenteleden een plaid meenemen naar hun 
zitplaats, zodat ze tijdens de dienst warm kunnen zitten. 
Er is overleg met de restauratie-architecten geweest; er wordt een plan van aanpak 
opgesteld voor de herstelwerkzaamheden in de kerk. Over de versterking van de Franse 
School is nog niets bekend. 
Bij het museum staat nog steeds een museumstuk, de achterkant van een herenbank. Het 
CvK stelt voor om dit tegen de zuidwand in de kerk te plaatsen. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. 
Vanuit de predikanten wordt gemeld dat ze contact gaan zoeken met de boeren in de 
omgeving, om te vernemen hoe zij tegen de situatie rondom de regelgeving in Nederland 
aankijken. 
Bij de ingekomen stukken is een suggestie om de diensten in de Franse School te houden 
als het te koud wordt in de kerk vanwege de hoge energiekosten. Dit is een goede optie en 
daar zal zeker aan gedacht worden. 
Vanuit de synode wordt er een afgevaardigde gevraagd. Vanuit onze kerkenraad is hier geen 
reactie op. 
Ook de classis heeft een afgevaardigde nodig; deze zal vanuit de diakenen moeten komen. 
De vraag wordt meegegeven aan de diaconie. 
Nadat er niets meer voor de rondvraag is, besluiten we de avond gezamenlijk met het bidden 
van het Onze Vader. 
 
Verslag kerkenraadsvergadering 28 november 2022. 
 
Nadat de interim-voorzitter iedereen welkom heeft geheten, opent ds.G.v.d.Berg-de Haan de 
vergadering met een adventslied, lied 433. We zingen samen vers 1 en 2, daarna leest ds. 
Gerlinde vers 3 en 4 en tenslotte zingen we samen vers 5. Ze gaat ons voor in gebed. 
Aan de agenda worden nog enkele punten toegevoegd, waarna het wordt vastgesteld. 
Enkele leden van de diaconie zijn naar een avond geweest over armoede in onze omgeving. 
De secretaris leest hiervan een verslag voor. De vraag is voor ons allen: hoe kunnen we hier 
de helpende hand bieden? Besloten wordt om dit verslag in het Kerkblad te plaatsen; ook 
gemeenteleden kunnen dingen in hun omgeving signaleren. 
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Het College van kerkrentmeesters heeft een nieuw beleggingsstatuut opgesteld; het statuut 
dat er was, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. 
De kerkenraad gaat hiermee akkoord. 
Door het CvK is ook een meerjarenbegroting gemaakt: een doorkijkje wat het CvK in de 
komende 10 jaar verwacht. Als we op dezelfde voet doorgaan, zal er een structureel tekort 
ontstaan. De komende tijd zullen we als kerkenraad onze gedachten er over moeten laten 
gaan wat hiermee te doen. 
Tussen het CvK en het pastoraat is een goed gesprek geweest over de misverstanden die 
over en weer gerezen waren. De misverstanden zijn opgeruimd en men gaat in vertrouwen 
verder. 
In de dienst van 15 januari 2023 zal er afscheid genomen worden van de heren Kok en 
Hadders als ambtsdragers. 
Bij het CvK wordt dhr.Johan Scholtanus voorzitter, mw. Mijna Hadders-Algra gaat vanuit het 
pastoraat naar het CvK en zal daar secretaris worden. Dhr. Hans Veenhuis blijft 
penningmeester. 
Blijft nog de vacature voor voorzitter kerkenraad! 
De voorzitter, dhr. Jan Kooi, heeft een goed gesprek gehad met ds. J.v.d.Berg. Hij heeft 
inmiddels weer wat kerkenwerk opgepakt en hoopt vanaf januari ook weer voor te gaan in de 
erediensten. Voorlopig zal hij nog geen uitvaarten leiden. Langzamerhand zal hij ook de 
taken in de kerkenraad en het moderamen weer oppakken. Hij heeft er alle vertrouwen in dat 
dit als predikanten en kerkenraad in een heilzame vorm gebeuren kan. 
Aan het einde van de vergadering bedankt de voorzitter de heer Roelof Hadders voor al zijn 
inzet, ervaring en deskundigheid bij het CvK gedurende de afgelopen jaren. 
We sluiten de vergadering gezamenlijk met het bidden van het Onze Vader. 
 
Didy de Vries-Kuiper, scriba. 
 
 
 
 
 

Welkom nieuw ingekomen leden in onze gemeente 

 
 
Jaarlijks werd er een kennismakingsmiddag georganiseerd voor nieuw ingekomen leden.  
 
Door corona is dit de afgelopen jaren niet gebeurd, vandaar dat we er nu een nieuwe start 
mee maken. 
Dit welkom  zal  zijn op zaterdagmiddag 21 januari van 16.00 uur-18.00 uur. 
De nieuwe leden  krijgen of hebben  hiervoor inmiddels een  persoonlijke uitnodiging gehad.   
We starten deze middag  met koffie/thee met  wat lekkers en geven u  informatie over onze 
gemeente. Daarna zal Gerben van Dijk ons meenemen op een rondleiding door de kerk en 
ons iets vertellen over de historie van de Nicolaïkerk. We sluiten af met een hapje en een 
drankje.  
We hopen zo samen op een fijne middag en zien u/jou graag tegemoet.  
 
Namens het pastoraat,  
Gea Voshart en Alie Bos 
en Diaconaat,  
Gerben van Dijk en Christien Durivou 
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Activiteiten van VORMING & TOERUSTING 

 

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

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

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

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

 
Kring voor alleen gaanden 
De derde avond van deze kring ging over Ruth, ook uit het boekje ‘Singles in de bijbel’. Ook 
zij was een tijdje alleenstaand. Het lukte haar om haar weg door het leven te vinden, zonder 
bitterheid, iets om een voorbeeld aan te nemen. Dat gaat meestal best goed, gelukkig. :-)  
Omdat ik in januari een andere serie bijeenkomsten ga leiden (zie onder) zijn we voor nu 
gestopt met de kring voor alleengaanden. In het najaar pakken we de draad weer op. 
ds. Gerlinde van den Berg 
 
Het goede leven – zorg voor de schepping 
Iedere dag is er wel iets over de klimaatverandering in het nieuws. Als je het allemaal leest 
en tot je door laat dringen zou je er moedeloos van worden. Of fatalistisch: het gaat helemaal 
de verkeerde kant op, iets voor het klimaat doen heeft geen zin meer. Kan het ook anders? 
Kunnen we hoopvol zijn, zonder de problemen te negeren? En hoe houdt zorg voor de 
schepping verband met ons geloof? Dit is een uitermate actueel onderwerp om met elkaar 
over in gesprek te gaan. 
De eerste bijeenkomst is op maandag 9 januari om 19:30 uur in de Franse School. Opgave 
graag uiterlijk 2 januari, zodat ik in de voorbereiding weet met hoeveel mensen ik zo 
ongeveer rekening kan houden. Opgeven kan per mail of telefoon 
(dsgvandenberg@solcon.nl of 0596-788702). Tot nu toe zijn er niet veel aanmeldingen. Ik 
hoop dat er nog wat bijkomen; dat maakt het gesprek boeiender. Van harte welkom! 
Twijfel je of het wat voor je is? Bel gerust of spreek me aan, dan kunnen we het er over 
hebben.  
ds. Gerlinde van den Berg 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
mailto:rpoosterdijk@hetnet.nl
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Bijbels koken  
Samen gerechten klaarmaken en opeten die in de Bijbel staan: dat is nog eens een leuke 
manier om de Bijbel beter te leren kennen! Omdat het bijbels koken in het begin van 2020 
een succes was, gaan we opnieuw met een aantal mensen de keuken in om Bijbelse 
gerechten klaar te maken en op te eten. We zullen proberen zoveel mogelijk andere 
gerechten uit te zoeken. Dus als je er de vorige keer ook bij was: opnieuw van harte welkom! 
Ben je nieuwsgierig hoe dat is, samen gerechten met een Bijbelse oorsprong koken? Ook 
van harte welkom! Je hoeft geen culinair wonder te zijn om mee te kunnen doen. Interesse 
en plezier in koken is genoeg. 
Het bijbels koken is op 10, 17 of 24 februari. De definitieve datum leggen we vast als de 
aanmeldingen binnen zijn. We beginnen om 17:00 uur, en als het eten op is zijn we klaar :-) 
Deze avond vindt plaats in de pastorie, Farmsumerweg 1. De kosten die we maken zullen we 
met elkaar delen. 
Graag uiterlijk 3 februari opgeven, met datum/data van voorkeur bij ds. Gerlinde van den 
Berg (dsgvandenberg@solcon.nl of 0596-788702). 
 
 

Uit de gemeente            
 
Gedachten bij de Actie Kerkbalans 
 
Januari is de tijd van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Ik kan er van alles over zeggen, in deze 
tijd van inflatie, stijgende energiekosten, financiële zorgen. Ik weet dat je je geld maar een 
keer uit kunt geven, en dat we niet weten wat de komende tijd ons brengt in financieel 
opzicht. Meer nog dan anders moeten velen van ons afwegen: waaraan besteed ik het geld 
dat ik tot mijn beschikking heb? 
Bij het maken van die afweging geef ik ons allen graag de woorden van Lied 843 mee: 
 
Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of mij geven, gaandeweg? 
 
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed. 
 
Die mij vasthoudt, weegt en wikt, 
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God, 
hemelschat, genadebod. 
 
Wat te kiezen, leven, dood, 
afgod geld, genadebrood? 
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg. 
 
ds. Gerlinde van den Berg 
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Verjaardagsfonds 
 

 
Over de maand november ontvingen we € 101,24. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper.       
   
 
 
 

 

Veertigdagen kalender  
 
 
Veertigdagenkalender 
De Protestantse Kerk geeft weer een Veertigdagenkalender uit. Elke dag een stukje uit deze 
kalender lezen helpt om bewust, met aandacht, op weg te gaan van Aswoensdag naar 
Pasen.  
Deze kalender is voor 1 euro te bestellen op https://protestantsekerk.nl/nieuws/de-
veertigdagentijdkalender-uitdelen-bestel-nu/.  

 
 

Activiteitencommissie 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
 
 
Op zondag 8 januari 2023 wordt er een “Nieuwjaarslunch” georganiseerd. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 
 
U bent allen van harte welkom !! 
 
 

Ontmoetingsmiddag van de IKE en activiteitencommissie 
 
Op donderdagmiddag 26 januari a.s. hopen we onze eerste ontmoeting weer te  houden  in 
de Franse School. 
Deze keer dus op een middag!  Aanvang 14.30 uur en in samenwerking van IKE en 
activiteiten commissie. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Ineke Wolters van 
Tjamsweer. 
Medewerking zal worden verleend door een mannenkwartet uit ‘t Zandt. 
De leiding deze middag is in handen van mevr. A. Perdok - Kamp. 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/de-veertigdagentijdkalender-uitdelen-bestel-nu/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/de-veertigdagentijdkalender-uitdelen-bestel-nu/
mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@pb.nl
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Wij willen u dan ook graag weer uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
Mocht opgehaald willen worden neem dan gerust contact op met dhr. Henk Perdok,   
tel. 06- 51053559. 
Allemaal hartelijk welkom. 
 
De IKE en activiteiten commissie PGA. 
 
 

P.C.O.B. 
 
PCOB – AFDELING APPINGEDAM 
 
Op donderdag 12 januari 2023  komt de PCOB weer bijeen in “Kabzeël” om 14.30 uur. 
De heer Bert Keizer zal spreken over de geschiedenis van Appingedam, de kerken en zeker 
ook over de synagoge. 
Het belooft een interessante en gezellige middag te worden. 
U bent daarbij van harte welkom! 
 
Mogen wij u ook begroeten? 
 
Het bestuur van de PCOB – afd. Appingedam 
 

Van de Diaconie 
 
In januari wordt  de bloemendienst verzorgd door mw. Bouktje Veldman, 
     e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.  
 
Op onze vraag in het kerkblad of er na het vertrek van Riek Vegter ook mensen waren die de 
bloemendames zouden willen komen versterken, hebben twee dames gereageerd. Zij komen 
vanaf november ons team versterken. Het gaat om  
Tiny Neumann, neumanntiny@gmail.com, telefoon 626406 en om  
Greet Bulthuis, hansgreetbulthuis@gmail.com, telefoon 624433. 
 
Ons schema ziet er nu zo uit: 
December 2022:  Annemarie Pieterman  
Januari 2023:  Bouktje Veldman  
Februari:  Tiny Neumann  
Maart:   Anja Breedijk  
April:   Greet Bulthuis  
Mei:   Anneke Weidenaar  
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
mw. Anneke Weidenaar    e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk             e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
mw. Tiny Neumann   e-mail: neumanntiny@gmail.com  tel: 626406 
mw. Greet Bulthuis   e-mail: hansgreetbulthuis@gmail.com tel: 624433 

mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:neumanntiny@gmail.com
mailto:hansgreetbulthuis@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
mailto:alpieterman67@gmail.com
mailto:neumanntiny@gmail.com
mailto:hansgreetbulthuis@gmail.com


 

 
- 16 - 

Armoede en schulden. 
 
Veertien dagen geleden ben ik samen met Jaap Weima naar een lezing geweest over 
Armoede en Schulden bij de Protestantse Gemeente Delfzijl. 
Deze lezing werd gehouden door Christiaan Dekker, die voor een periode van vijf jaar 
benoemd is als classicaal consulent van de PKN met als werkgebied Noord/Oost Groningen 
en Oost Drenthe. 
Regionale kranten hebben hieraan in het verleden al veelvuldig aandacht besteed. 
Hij viel gelijk met de deur in huis met de vraag aan ons, hoeveel mensen er op dit moment 
schulden hebben.      
Wij dachten 10%. In werkelijkheid is dit landelijk ongeveer 1 op de 5 huishoudens en in onze 
regio zelfs meer, tot wel 40%.  Wij schrokken echt van deze cijfers. 
Hier bovenop is er ook nog een deel dat financieel op het randje loopt en dan kan je raden 
naar de effecten van de steeds duurder wordende boodschappen, de energierekening en de 
vaste lasten, zoals o.a. de zorgverzekering voor het volgend jaar. 
Hoe komt het dat we hier zo weinig van weten. 
Wij praten niet zo snel met een ander over je financiële zaken en helemaal niet als je 
schulden hebt.  Mensen schamen zich ervoor om over hun schulden te praten. 
Ook drukken deze geldzorgen een behoorlijke stempel op hun leven en wat doet het met je. 
Als men hier zelf niet uitkomt en de schulden lopen op, dan schiet men vaak in een 
zogenaamde overlevingsstand met als gevolg stress, en dat tast de hersenfuncties aan.   
Men denkt in korte, i.p.v. lange termijn. D.w.z. men gaat pleisters plakken en gaten vullen 
i.p.v. een visie uitstippelen om uit de schulden te raken. 
Het is vaak een proces van jaren; vanaf het begin van schulden maken tot het punt, dat je zo 
klem zit, waarop je er durft te praten met iemand. Soms wel tot 5 jaar. 
Feit is, hoe eerder je er mee voor de dag komt, hoe gemakkelijker het is om tot een oplossing 
te komen. 
 
Wat kunnen wij als kerkelijke gemeente in deze problematiek betekenen. 
 
Al in het vroege begin van de christelijke gemeenten waren deze erop gericht de mensen in 
nood te helpen waarbij de diaconieën dit als taak hadden.     
Hierbij gemotiveerd door het Bijbelgedeelte Matheus 25 vers 35-36. 
Tot om en nabij de 2e wereldoorlog hadden de diaconieën een taak als sociaal vangnet in 
Nederland.  Hierna nam de overheid deze taak geleidelijk over. 
De laatste 10 à 15 jaar zie je deze sociale wetgeving weer verschralen of moeilijk te 
hanteren.  Hierdoor komen veel mensen in de problemen. 
 
Ik zei al dat deze mensen heel moeilijk zijn op te sporen, omdat men door schaamte en trots 
hier niet graag over wil praten. 
Willen we hier iets aan doen, dan is het zaak om opmerkzaam te zijn. 
Maar al te vaak zijn kruispunten in iemands leven momenten waarop het verkeerd kan gaan. 
Dit zijn overlijden van partner of kind, echtscheiding, ontslag of andere heftige 
gebeurtenissen in iemands leven. 
Als je een vermoeden hebt dat dit speelt kun je in een gesprek het voorzichtig bespreekbaar 
maken door het volgende te memoreren.  Bijvoorbeeld: 

– Mag ik vragen wat jij nu per maand kwijt bent aan energie? 
– Vind je ook dat de boodschappen de laatste tijd zo duur worden? 
– Ik vind het wel een hele tour om rond te komen. 
– Lig jij hier wel eens wakker van? 

Bedenk hierbij altijd hoe jij zelf benaderd wilt worden. Denk aan crises in je eigen leven. 
Kom hierbij niet direct met oplossingen, maar vraag wat je kunt betekenen. 
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Ga praten met mensen en niet over mensen. 
Het wordt daarna, in het algemeen, als positief ervaren als er een gesprek hierover ontstaat 
en dat men zich gehoord voelt. 
Het staat en valt heel erg met het winnen van vertrouwen. 
Vanuit dat vertrouwen kan men voorzichtig aansturen om hulp te zoeken om uit de spiraal 
van schulden te komen. 
Hen wijzen op bestaande instellingen in de regio als de Voedselbank of Cadanz waar 
professionele hulpverleners aan verbonden zijn. 
Hoe eerder men hiermee contact zoekt, des te beter. 
Ook bij de voedselbank is een link naar Cadanz.  
Cadanz zoekt dan contact met een nieuwe aanvrager en screent deze of men daadwerkelijk 
hulp nodig heeft en spreekt met hen een traject af om weer uit de schulden te geraken. 
 
Het gesprek aangaan en vertrouwen winnen. 
Dit alles kan de diaconie niet alleen. 
We zien dit graag uitgerold richting pastoraat, naar de sectievergaderingen, zodat 
contactpersonen gemeenteleden van deze problematiek op de hoogte zijn  en hierin een 
bijdrage kunnen leveren. 
Een stukje bewustwording. 
 
Kortom: het is een zaak van en voor ons allemaal. 
 
Harm Jan Pijper, 
Secr. Diaconie. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

 
Actie Kerkbalans 2022: 
De tussenstand van de Actie Kerkbalans 2022 bedraagt t/m november  €127.275,90,  
waarvan €4150,- is betaald zonder toezegging. We hopen nog te mogen ontvangen: 
€17001,10. Alle gevers hartelijk dank! We zijn verheugd dat velen van u hun energietoeslag 
aan de kerk hebben overgemaakt. Ook daarvoor hartelijk dank! 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen: 
Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!   
Actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats van 14 t/m 28 januari. Kerkbalans is de grootste 
fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun 
leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze maand valt ook bij u de brief op de 
mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we 
dankbaar voor! Het is ook het moment dat we als gemeente weer op volle kracht vooruit 
willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en 
God 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 2023 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 23 tot 28 
januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken 
op NL31RABO0373715374 t.n.v. Protestantse Gemeente Appingedam onder vermelding van 
‘Actie Kerkbalans 2023’.  Aangezien de acceptgiro gaat verdwijnen vindt u deze dit jaar 
alleen nog bij het toezeggingsformulier. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze 
al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  
 
Mutaties college van kerkrentmeesters: 
Dhr. Roelof Hadders treedt per 31 december af als voorzitter a.i. Dhr. Johan Scholtanus zal 
de rol van voorzitter op zich nemen. Mevr. Mijna Hadders-Algra treedt toe als secretaris van 
het college. 
 
Herhaalde oproep: 
We zijn  blij dat dhr. Bert Kampinga zich heeft aangemeld als hulpkoster. Maar graag willen 
we de oproep voor de functie van koster m/v herhalen. U kunt hierover informatie krijgen bij 
de kosters. 
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda  januari 2023 

 

Club groep 5 t/m 8 
 

Woensdag 11 januari: groep 5 meisjes/jongens: Maartje, Nathalie en Maria 

Dinsdag 17 januari: Groep 6 meiden: Tjitske, Maartje, Nathalie en Maria 

Dinsdag 10 januari: Groep 7 jongens: Jan Willem en René 

Maandag 9 januari: Groep 7 meisjes: Christina en Maarten 

Woensdag 11 januari: Groep 8 meisjes/jongens: Henderika en Pia 

 

T-café 
 

Vrijdag 13 januari: klas 1 en 2 

Vrijdag 20 januari: klas 3 en 4 

Vrijdag 27 januari: groep 7 

Vrijdag 3 februari: groep 8 

Vrijdag 10 februari: klas 1 en 2 

 

Factor 12+ en 15+ 
 

Dinsdag 31 januari 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
 

Zondag .. 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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Amnesty International 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oproep  
De kleine Amnesty groep, die de maandelijkse Amnesty brief verzorgt, zoekt uitbreiding met 
1 of 2 nieuwe leden. Wie doet er mee? Voor nadere informatie en aanmelden kan je contact 
opnemen met Mijna Hadders-Algra via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl of telefonisch 
628420.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl

