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  29e Jaargang, nr. 10        juli/aug  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 5 juli 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. 

 
    

 Met ingang van 1 januari 2022 verandert het postadres van de Prot. Gemeente 
Appingedam, in verband met het opzeggen van onze Postbus 131. 
Het Postadres wordt nu:  
Kerkenraad Protestantse Gemeente:  
Kerkblad Prot. Gemeente:   
College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente:   
Diaconie Prot. Gemeente: 
        Wijkstraat 32, 
        9901 AJ  APPINGEDAM. 

 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid 
als je daarnaar vraagt. [Prediker 7:10] 
 
Met deze tekst reageerde ik op een bevriende collega, toen hij op Twitter meldde dat hij had 
gepreekt over Handelingen en de vraag waarom de kerk toen inspirerend was en nu niet 
meer. Met enige regelmaat dringt zich het gevoel aan ons op dat de dingen vroeger beter 
waren. Het gevoel dat toen alles was zoals het hoorde: goed, overzichtelijk en veilig. Of dat 
terecht is? 
 
In de zomervakantie gaan we een week naar het dorp waar ik ben opgegroeid: Eibergen in 
de Achterhoek, tegen de Duitse grens. Op de een of andere manier trekt het. Een paar 
maanden geleden ben ik zelfs lid geworden van de Historische Kring daar en heb ik 
tweedehands een paar dikke fotoboeken aangeschaft van de buurtschappen Holterhoek en 
Hupsel. Ons huis stond zo’n beetje op de grens van die twee.  
Ik ben best benieuwd hoe het zal voelen om weer op de “olde grond” te zijn. Wordt het een 
feest van herkenning? Of zal het een teleurstelling zijn om wat er na bijna 40 jaar (zo lang 
ben ik er al weg) allemaal is verdwenen of veranderd? 
 
Natuurlijk zijn er plaatsen die ik aan mijn kinderen zal laten zien: dat huis waar ik opgroeide, 
nu letterlijk ingebouwd tussen grote fabriekshallen, leegstaand en aan het vervallen. Mijn 
kleuterschool ’t Zunnekuuksken (het Lieveheersbeestje) – ja Achterhoeks is mooi! En ook de 
plek waar mijn tweede moeder is verongelukt, aangereden door een tegenligger die de 
macht over het stuur verloor. Plekken die belangrijk zijn voor mij. Plekken verbonden met 
mensen, periodes en momenten die mijn leven hebben gevormd en richting gegeven. Een 
soort tijdbalk van mijn leven, of als je hem rechtop zou zetten, een groeimeter.  
 
Zo’n groeimeter zou je ook van je geloof kunnen tekenen. Langs welke plaatsen ben je 
gekomen en welke mensen heb je ontmoet op je geloofsreis? Hoe denk je daaraan terug? 
Met een soort nostalgisch heimwee, of met een rilling over je rug en opgelucht dat het ver 
achter je ligt? Was alles vroeger beter dan nu: overzichtelijker, bekender, veiliger? Soms kan 
dat zo voelen. En tegelijk weet je net als Prediker dat het anders is. Dat wij in ons 
persoonlijke leven, maar ook in ons geloofsleven, de neiging hebben terug te verlangen naar 
iets dat er nooit zo is geweest zoals we het ons nu voorstellen. Er waren toen goede dingen, 
maar ook minder goede en zelfs slechte. Zou ik vandaag nog willen of kunnen geloven in 
God zoals toen, of kijk ik nu heel anders naar Haar? 
 
Volwassen worden is een kunst en groeien in geloof net zo. Je neemt dingen van vroeger 
mee, maar je moet je er niet aan vastklampen – dan verkramp je. De wereld verandert, jijzelf 
verandert, en dus ook je geloof – gebeurt dat laatste niet, dan groei je scheef. Dat is net zo 
zorgelijk als een volwassene die zich tegenover zijn ouders altijd als achtjarige blijft 
gedragen. Natuurlijk blijf je altijd kind – maar als veertiger anders dan als tiener. Je gaat door 
de jaren anders tegen je ouders aankijken en ze hopelijk ook beter begrijpen. Dat doe je 
onder andere door regelmatig terug te kijken en te vergelijken.  
 
Was mijn geloof vroeger beter dan nu? Het voelde misschien overzichtelijker, vertrouwder en 
veiliger. Maar of dat beter is? ‘God is liefde’ staat nog steeds vast als een rots, maar anders 
– mysterieuzer misschien, ongrijpbaarder en omvattender. Als ik terugreis langs mijn 
geloofsgroeimeter, welke plekken zou ik dan aan mijn kinderen willen laten zien? 
Da’s een mooie vraag voor deze vakantie…  ds. Johan van den Berg 
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Agenda voor de maand juli/augustus  (onder voorbehoud) 
 
 
10 juli  11.30 uur, Marktconcert in de Nicolaïkerk, Sietse de Vries 
 
24 juli  11.30 uur,  Marktconcert in de Nicolaïkerk, Dirk Molenaar 
 

      
 
 
  7 aug. 11.30 uur, Marktconcert in de Nicolaïkerk, Vincent Hensen-Oosterdijk 
 
21 aug. 11.30 uur, Marktconcert in de Nicolaïkerk, Adolph Rots 
 
23 aug. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Met ingang van zondag 4 juli kunnen we elkaar weer ontmoeten, want dan mogen we 
weer met 60 mensen de diensten bijwonen. 
Vier leden van de Cantorij zullen de liederen zingen en ook zal er weer gebruik gemaakt 
worden van lectoren. 
U dient zich wel op te geven als u de dienst(en) wilt bezoeken. Dat kan bij de scriba van de 
kerkenraad, mw. Didy de Vries-Kuiper, via de telefoon (0596-623385), of via e-mail: 
dvries@hetnet.nl 
 
 
Zondag 18 juli:  Vijfde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
 

collecten: - Diaconie (Syrië-project) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Syrië project (Kerk in Actie) 
Toen in oktober 2019 Amerikaanse militairen zich terugtrokken uit Noordoost-Syrië, gingen Turkse 
troepen juist de grens over. Er restte Syrische Koerden maar één ding om bloedvergieten te 
voorkomen: vluchten. Duizenden families verlieten huis en haard en wachten nu angstig af wat er 
komt. Ze verblijven in en rondom de stad Al-Hasakeh. Het wereldwijde netwerk van Action by 
Churches Together (ACT) waar Kerk in Actie lid van is, biedt hen hulp in de eerste levensbehoeften.  
In Syrië werkt ACT samen met de humanitaire afdelingen van lokale kerken. Zij behoren tot de 
weinige hulporganisaties die op een flinke schaal relatief onafhankelijk noodhulp kunnen bieden aan 
de tienduizenden vluchtelingen in het gebied. De noodhulp die ze bieden aan duizenden gevluchte 
families richt zich met name op het uitdelen van voedselpakketten, non-food items (zoals dekens) en 
financiële ondersteuning bij spoedoperaties. 
De kerkelijke organisaties doen wat ze kunnen om hulp te bieden aan de vele ontheemden in 
Noordoost-Syrië. Toen het geweld er in het najaar oplaaide, zijn duizenden families uit de regio's Ras 
Al-Ein en Tall Abyad gevlucht naar Al-Hasakeh. Ze verblijven daar in schuilplaatsen, zoals 
schoolgebouwen, gastgezinnen, onafgebouwde of half verwoeste gebouwen, tenten en andere open 
ruimtes. Gastgezinnen herbergen vaak wel 5 tot 6 gevluchte families. 
Kerk in Actie geeft steun aan de christenen in het Noordoosten, zij willen niets liever dan vrede voor 
álle inwoners. Ze zeggen zelf: “Ondanks de onzekerheid houden we ons vast aan Jezus´ woorden: 
Houd moed! Ik heb de wereld overwonnen. Door de kerkelijke structuren van deze organisaties zijn zij 
een van de weinige organisaties in Syrië die in vrijwel alle delen van het land hulp kunnen bieden, ook 
in het Noordoosten. 

Zondag 25 juli:  Zesde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven, Oostwold 
 
    collecten: - Diaconie (Diac. Appingedam) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
Toelichting bij de collecten: Diaconie PG Appingedam 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille hulp, 
Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt. 

mailto:dvries@hetnet.nl
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Zondag 1 augustus: Zevende zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.J. Gardenier, Beilen 
 
    collecten: - Diaconie (Roemenië) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen  
 
 
Toelichting bij de collecten: Roemenië (FSR) 
FSR is een Christelijke organisatie die, geïnspireerd door Gods liefde, om wil zien naar de 
allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast 
aan de omstandigheden van de hulpontvanger.  
Roemenië, een mooi land met een rijke historie. Een land dat sinds 2007 deel uitmaakt van de EU, 
maar nog steeds te maken heeft met corruptie en een groot verschil tussen arm en rijk. Het is in dit 
land waar het Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) actief wil omzien naar diegenen die het 
zelfstandig nauwelijks redden. 
Kenmerken van onze organisatie: 

⇒ een evenwichtige balans tussen noodhulp en structurele hulp. 
⇒ hulp op maat. We streven ernaar om in de hulp die we geven maatwerk te leveren. 

⇒ zo’n 98% van de ontvangen middelen wordt besteed aan daadwerkelijke hulp. 
⇒ Nederlandse christelijke organisatie die werkt met Roemeense hulpverleners die de cultuur door en 
door kennen. 
FSR doet dit door middel van:  
Noodhulp: Het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding. 
Structurele hulp: Het sponsoren van een beroepsopleiding voor kinderen uit arme gezinnen, en het 
verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg. 
Naast specifieke sponsoring van gezinnen en school gaande jongeren worden er elk jaar ook 
projecten opgezet die tot doel hebben om daar waar het nodig is onze hulp verder in te vullen. 
Afhankelijk van de middelen die ons ter beschikking staan voeren wij deze projecten uit. 

 
 
Zondag 8 augustus: Achtste zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk 
    
   collecten: - Diaconie (Mensenkinderen, Armenië) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  
  Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 

 
 
Toelichting bij de collecten:  Armenië (Mensenkinderen) 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en 
Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties. 
Kinderen in Armenië en Nagorno-Karabach hebben het afgelopen jaar vreselijke dingen 
meegemaakt. Eerst was er corona, waardoor ze niet naar school konden. Daarna was er eind 2020 
die vreselijke oorlog met Azerbeidzjan.  
Duizenden kinderen werden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt; samen met hun ouders 
moesten ze halsoverkop vluchten naar Armenië om hun leven te redden. Alles moesten ze 
achterlaten: huis, kleding, speelgoed en huisdieren. Veel kinderen raakten hun vriendjes kwijt omdat 
de vluchtende gezinnen over heel Armenië verspreid werden. 
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En dat was nog niet alles. Talloze kinderen hebben hun vader en broers verloren; die zijn gesneuveld 
in het oorlogsgeweld. Andere kinderen zagen vader of broer gewond of gehandicapt van het front 
terugkeren. Gezinnen zijn ontheemd en worden getekend door groot verdriet. Ze moeten hun leven 
weer van de grond af opbouwen en zijn daarbij afhankelijk van anderen. Het is vreselijk traumatisch 
als je dit als kind allemaal moet meemaken. 
Juist daarom willen we kinderen in Armenië helpen en hen even uit de sombere en depressieve sfeer 
halen. Het is ons doel om voor minimaal 1.500 kinderen speciale zomerkampen te organiseren 
(natuurlijk corona-proof). Tijdens het zomerkamp krijgen de kinderen goed en gezond voedsel, er 
worden spelletjes gedaan, er wordt geknutseld, er wordt gezongen, er worden Bijbelverhalen verteld 
en ze worden begeleid door kinderpsychologen. De kinderen zijn weg uit de dagelijkse misère en 
kunnen weer even zorgeloos kind zijn: met elkaar lachen, spelen en nieuwe vriendjes maken. 
Deze onschuldige kinderen hebben het zo hard nodig en hebben het zo verdiend. Dat gunnen we ze 
toch van harte?! Help daarom mee en geef een kind een onvergetelijk zomerkamp. Alvast hartelijk 
dank voor uw liefdevolle betrokkenheid en steun! 

 
 
Zondag 15 augustus: Negende zondag van de zomer 
 9.30 uur,   dhr. H.C. Perdok 
     
    collecten: - Diaconie (KiA-Pakistan) 
      - Kerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    

kleur:  groen  
 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie – Zending (Pakistan) 2021 
Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een 
minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste 
bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk       geloof. 
Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk 
in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen 
kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet 
te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in 
de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?  
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit 
project in Pakistan. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  

 
 
Zondag 22 augustus:       Tiende zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (Jeugd) 
      - Kerk 
    

kleur:   groen 
 
 

19.00 uur, Zondagavonddienst in de kerk van Marsum 
   komt te vervallen !!! 
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Toelichting bij de collecten: Jeugd 
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café, diverse 
clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdiend daarom een ruimhartige 
ondersteuning. 

 
Zondag 29 augustus: Elfde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (Amnesty International) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Amnesty International 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale 
mensenrechteninstrumenten. 
 
Wij zien een wereld voor ons waarin:  

 Iedereen zijn/haar mensenrechten kent en kan opeisen;  
 Mensenrechten en gerechtigheid genoten worden zonder discriminatie;  
 Mensen beschermd worden tijdens conflicten en crises;  
 Schenders van mensenrechten ter verantwoording worden gebracht.  

Om dit te bereiken is Amnesty International een mondiale beweging die mensenrechten 
verdedigt voor iedereen.  
Onze missie is het verrichten van onderzoek en het ondernemen van actie gericht op het 
voorkomen van mensenrechtenschendingen. Daarbij gaat het om het recht op lichamelijke en 
geestelijke integriteit, vrijheid van geweten, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
discriminatie.  
De uitgangspunten van ons werk zijn:  
 

 Vrijheid: het hart van de mensenrechten. De vrijheid om je te uiten en het leven vorm te 
geven  
naar eigen inzicht, zolang dat de rechten van anderen niet schaadt.  

 Gelijkheid: voor iedereen en altijd. Mensenrechten zijn universeel. We hebben rechten omdat 
we  
mens zijn, ongeacht onze verschillen, ongeacht grenzen.  

 Rechtvaardigheid: het fundament van de mensenrechten. Wetten en verdragen beschermen  
tegen willekeur, onafhankelijke instanties bewaken de naleving.  

Ons werk is gebaseerd op internationale solidariteit. We willen op basis van de 
universaliteit van mensenrechten effectief zijn in de bescherming van individuele 
slachtoffers en groepen. Dat doen we met onderzoek en acties die de hele wereld 
dekken. We zijn onafhankelijk, we garanderen een interne verenigingsdemocratie en we 
hechten sterk aan wederzijds respect.  
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Bij de diensten 
 
Zondag 18 juli – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan 
We lezen uit het bijbelboek Numeri, het verhaal van de koperen slang (Num. 21:4-9). In veel 
kinderbijbels wordt dit verhaal verteld, maar in de kerk komt het niet vaak aan bod. Ik denk 
dat ik wel weet waarom: het is best een ‘lastige’ bijbeltekst. Dat lijkt mij nou net een goede 
reden om er eens over na te denken met elkaar.  
 
Zondag 29 augustus - Nicolaïkerk, 9.30 uur - Ds. R.P. Oosterdijk 
Op deze zondag - XXIII na Trinitatis - is de evangelielezing uit Johannes 6: 60 -71. De 
perikoop beschrijft een moeilijk moment in de relatie tussen Jezus en Zijn leerlingen. Jezus 
veronderstelt dat Zijn vrienden, zoals zo velen, wel van Hem willen gaan. Petrus antwoordt 
dan namens allemaal: “naar wie zouden wij anders moeten gaan? U spreekt woorden van 
eeuwig leven”. Met andere woorden: de leerlingen begrijpen veel van Jezus niet, maar zij 
weten wel dat zij niet zonder Hem kunnen. Bij deze lezing zingen we een avondmaalslied 
van Jaap Zijlstra: Lied 389. 
 
 
 

Startzondag 
 
Op 19 september is het Startzondag, we zien jullie graag in de kerk bij onze gezamenlijke 
start! Dit jaar is het thema 'Van U is de toekomst'. De toekomst is van God en wij willen er 
voor zorgen dat de toekomst er goed uitziet; voor elkaar en voor de schepping!  
Dit jaar wordt de startzondag mede opgezet vanuit de Jeugddienstcommissie en de 
werkgroep Groene Nicolaïkerk, onze insteek is dan ook: ludiek en fris met serieuze 
ondertoon.  
Het wordt dus een bijzondere dienst waarin we iedereen uitdagen in beweging te komen en 
mee te doen! Wees welkom en kom (als mogelijk) met je benenwagen of fiets ;-)    
 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen oppasdienst deze maand      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Afscheid groep 8 kinderen van de Kindernevendienst. 
In een ‘live’ kindernevendienst op 28 juni 2020 hebben we afscheid genomen van Eline 
Neumann (beetje laat, maar alsnog even melden). 
 
Op 4 juli 2021 hebben we in een aangepaste kerkdienst afscheid genomen van de kinderen 
van groep 8. 
We zijn samen in de kerk begonnen en zijn toen naar onze eigen ruimte gegaan. Omdat de 
vloer in de Franse school in de was werd gezet, konden we daar niet terecht. Toen hebben 
we samen met de kinderen nog een speurtocht door het centrum gedaan. 
 
We willen nog even de namen noemen van deze kinderen;  
Sanne de Wit, Marleen Korblet, Koen Vieveen, Jelmer Werkman, Lotte Bos,  
Lizet Oudman. 
Zij gaan de basisschool en de kindernevendienst verlaten en vervolgen hun weg naar het 
voortgezet onderwijs. 
Heel veel succes en plezier op de nieuwe school en bij de 12+ groep. 
Jullie zijn van harte welkom bij de 12 + groep. 
Het ga jullie goed! 
 
Afscheid leiding 
In september 2019 hebben we afscheid genomen van Jolanda Korblet. En in mei 2020 van 
Janneke Weidenaar; ze heeft jarenlang kindernevendienst gegeven. Nogmaals bedankt voor 
jullie inzet bij de kindernevendienst. 
 
Lijkt het je leuk om ook knd te gaan geven of wil je een keer meekijken; voor informatie kun 
je ons altijd bellen. 
 
Groeten van de Kindernevendienstleiding. 
Krista, Esther, Anita en Janet (0596-620234) 
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Onderstaand gedicht hebben we voorin in het boekje gezet van de kinderen van groep 8; we 
vinden dit leuk om met de hele gemeente te delen. 
 
 
Woorden voor onderweg (een vrije bewerking van “Als je onzeker bent... uit  
‘Een rode draad’ blz. 53) 
 
Als je onzeker bent over jezelf, 
over je uiterlijk 
of over je capaciteiten, 
of je wel geestig genoeg bent, 
of de juiste kleren aan hebt, 
ga dan op zoek naar mensen 
die je kunnen vertellen 
dat je de moeite waard bent, 
gewoon omdat je bent 
zoals je bent. 
 
 
Als je onzeker bent over de toekomst, 
over waar het heen moet 
met de wereld en met jouw leven, 
ga dan op zoek naar mensen 
die oud en wijs genoeg zijn 
om je te kunnen vertellen 
dat iedere weg die je gaat 
tot iets goeds kan leiden 
en dat het alleen eropaan komt 
wat je van die weg maakt. 
 
Als je onzeker bent over je geloof, 
of het allemaal wel waar is 
en of God wel bestaat, 
ga dan op zoek naar mensen 
die in hun leven iets ervaren hebben 
van het geheim van God, 
die je kunnen vertellen 
dat het geloof een houvast is 
waarmee je verder komt 
en bergen kunt verzetten. 
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
De diensten zijn weer begonnen! 
 
29 augustus 10.00 uur, Dienst in Zijldijk S. van der Meer 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
 
 
Rooster kerkdiensten Paasweide en Damsterheerd 2021  
 
 
Paasweide       Damsterheerd  
 
 
25 juli ds. Ineke Wolters     geen diensten tot september    
  (orgel: ?) 
 
19 sept. dhr. Mark de Rooij    26 sept.  dhr. Mark de Rooij 
  (orgel: Ties Wildeboer?)     (orgel: Ties Wildeboer?) 
 
21 nov. ds. Johan v.d. Berg, HA?    28 nov. ds. Johan v.d. Berg, HA?  
  (orgel: Jaap Weima)     (orgel: Jaap Weima) 
 
 
NB: de diensten beginnen om 15.30 uur, duren tot ongeveer 16.15 uur, met daarna 
koffie/theedrinken   
 

Uitnodiging kerkdienst bewoners Paasweide en Bolwerk 
 
Het afgelopen jaar is er tot nu toe nog geen gelegenheid geweest tot een kerkdienst op de 
Paasweide. De laatste was in september 2020.  
Maar nu er steeds meer versoepelingen zijn, mogen we weer een kerkdienst organiseren.  
Op zondag 25 juli a.s. is er een dienst om 15.30 uur waarin voorgaat 
Ds. Ineke Wolters uit Tjamsweer.  
U bent van harte welkom, we hopen u te mogen begroeten en na afloop samen een kopje 
koffie of thee te drinken.  
Tot dan! 
 
Contactpersonen en ouderling wijk 8.  
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Pinksterzondag 23 mei      Zending (KIA-Egypte)   €  226,00 
    Extra collecte actie Giro 555  €  550,00 
Zondag 30 mei         SOS-kinderdorpen    €  176,00 
Zondag   6 juni  Bloemendienst    €  173,50 
Zondag 13 juni  Berkat Ambon    €  152,00 
Zondag 20 juni  Kerk in Aktie, noodhulp Griekenland €  420,00 
  
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half mei 2021 t/m 24 juni 
2021,  € 1.014,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
 
Deze volgen in het kerkblad van september. 
 
 
 
 
 
 
 
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    

 
 
 
   
 

Uit het Pastoraat           
 

 
Startzondag 
Op 19 september is het Startzondag, we zien jullie graag in de kerk bij onze gezamelijke 
start! Dit jaar is het thema 'Van U is de toekomst'. De toekomst is van God en wij willen er 
voor zorgen dat de toekomst er goed uitziet; voor elkaar en voor de schepping! Dit jaar wordt 
de startzondag mede opgezet vanuit de Jeugddienstcommissie en de werkgroep Groene 
Nicolaïkerk, onze insteek is dan ook: ludiek en fris met serieuze ondertoon. Het wordt dus 
een bijzondere dienst waarin we iedereen uitdagen in beweging te komen en mee te doen! 
Wees welkom en kom (als mogelijk) met je benenwagen of fiets ;-)    
 
 
 
 
 
 
 
 

Toekomstplannen van onze gemeente 

 
Eens in de vijf jaar verfrist en vernieuwt de gemeente haar beleidsplan. Bij het horen en 
lezen van het woord ‘beleidsplan’ denken de meeste mensen direct aan stoffige papieren in 
een bureaula – ze stoppen met lezen van dit stukje. Maar misschien loont het de moeite om 
toch even verder te lezen.  
 
Bij het beleid gaat het er om hoe wij als Protestantse Gemeente Appingedam gestalte willen 
geven aan het Koninkrijk van God. Hoe wij denken, dat we het beste een volgeling van Jezus 
kunnen zijn.  
 
Dat klinkt mooi. Maar ook heftig! Kunnen wij dat? Jazeker, kunnen wij dat! We zijn immers 
niet alleen, maar met een grote groep mensen. Ieder mens heeft zijn eigen talenten – denk 
aan het beeld van de apostel Paulus: de kerk is het lichaam van Christus. Het lichaam 
bestaat uit onderdelen die elk een eigen functie hebben. Samen vormen ze dat ene, unieke 
lichaam.  
 
Nu is de tijd gekomen om onze plannen voor de komende vijf jaren te bedenken. We hoeven 
niet met een blanco lei te beginnen. We kunnen dankbaar gebruik maken van het voorwerk 
van de Vitaliteitscommissie. Deze commissie hield 2 jaar geleden een enquête over ons 
gemeente zijn. De commissie gebruikte hier bij het onderstaande schema. 
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Negen Kernwaarden 

Naar binnen 

1.Geloven 

2.Verbinden 

3.Vieren 

    

Waar gaan we naar toe? 

4.Visie 

5.Leiderschap 

6.Vernieuwing 

    

Naar buiten 

7.Dienstbaar 

8.Delen 

9.Niet uitsluiten  

 
 
Hoe kan je dit schema lezen? 
In de tweede kolom staan negen zogeheten ‘kerkwaarden’ zoals geloven, verbinden, vieren 
etc.  

 De eerste drie regels gaan over ‘naar binnen’. Ze gaan over hoe we als kerkleden samen 
met elkaar kerkzijn.  

 De volgende drie regels gaan over ‘waar gaan we naar toe’. Ze gaan over de manier hoe 
we samen dingen besluiten en samen regelen in onze kerk in Appingedam.  

 De laatste drie regels gaan over ‘naar buiten’. Ze gaan over hoe we ons als kerk en 
kerkleden richten op de buitenwereld.  

Aan het eind van de zomer krijgen kerkenraadsleden en leden van de commissies en 
werkgroepen van onze gemeente de volgende vragen voorgelegd: 

 Wat doen we al op de gebieden van die negen kernwaarden en wat loopt er goed? 

 Wat zouden we in de komende vijf jaar graag willen toevoegen of verbeteren? 
 
Ook als u niet in de kerkenraad of een werkgroep of commissie zit, ook dan ontvangen we 
graag uw antwoorden op deze vragen. Die antwoorden kunt u sturen aan Bartjan Pennink via  
b.j.w.pennink@rug.nl.  
 
In oktober hoopt het werkgroepje, dat deze werkzaamheden coördineert (hun namen staan 
onder aan dit stukje), alle antwoorden en ideeën ontvangen te hebben. Ook gaat het 
werkgroepje haar oor te luisteren leggen bij andere organisaties. Te denken valt aan de 
andere kerkgenootschappen in Appingedam, de PKN in Delfzijl, de burgerlijke gemeente, 
maatschappelijke organisaties zoals het Noaberschap. Alle aangedragen ideeën worden 
verwerkt tot een overzicht en een voorstel van een stappenplan. Dit plan gaan we vervolgens 
eerst met de kerkenraad en daarna met de hele gemeente bespreken.  
 
Wij hopen dat u en jullie allemaal met ons meedenken. Alleen samen kunnen we gemeente 
zijn en gestalte geven aan het Koninkrijk van God.  
 
Ds. Johan van den Berg, Mijna Hadders-Algra, Bartjan Pennink en Hans Veenhuis. 
 
 

mailto:b.j.w.pennink@rug.nl
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Terug naar samenzang 
 
Onze cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk heeft een stuk geschreven over het samen zingen. 
We hebben zo lang niet samen kunnen zingen (bijna anderhalf jaar) zodat hij de techniek van het 
zingen eens onder onze aandacht wil brengen. 

 
Terug naar samenzang 
 
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was bijna anderhalf 
jaar samenzang in onze kerken verboden. Zelfs fysieke aanwezigheid tijdens de kerkdiensten was 
onmogelijk gedurende lange perioden. Gelukkig zijn we dankzij digitale diensten niet helemaal 
verstoken geweest van de kerkgang. Toch vroegen we ons vaak af wanneer we ‘Hem weer in Zijn 
voorhoven mochten loven’ (Ps. 42). Omdat zingen een kunst is, en oefening kunst baart, geef ik hier 
enige achtergrond van het zingen, van zangtechniek en wat oefeningen. Zo kunnen we, wanneer het 
moment is aangebroken dat het weer mag, de lofzang samen weer inzetten. 
 
Zingen in de protestantse eredienst (een stukje geschiedenis) 
Vóór de reformatie zong de gewone mens in de kerk alleen een handvol liederen met hoogtijdagen 
als Kerstmis en Pasen. De reformatoren zagen zingen als hét middel voor de gemeente om meer 
betrokken te zijn bij de eredienst. Zodoende zong men na de reformatie Psalmen en andere liederen, 
in vlot tempo en bovendien heel ritmisch. Maarten Luther schreef zelfs een aantal liederen speciaal 
voor kinderen buiten de eredienst. Het bekendste kinderlied van zijn hand is het kerstlied ‘Ik ben een 
engel van de Heer’ (Liedboek 2013, nr. 469). 
 
In Holland zong men voornamelijk de Psalmen in de vertaling van Petrus Datheen en later in de 
vertaling van 1773. Groningers deden dat anders: zij begrepen de taal van Datheen slecht en 
verstonden wel de liederen die met de stroom vluchtelingen uit Emden meekwam na 1595. Zodoende 
zong men ook in Groningen, Appingedam en grote delen van de Ommelanden liederen en Psalmen 
in het Nederduits. Diezelfde taal vinden we in de Nicolaïkerk van Appingedam terug in de opschriften 
op de koorhekken van de noorder- en zuiderkapel: “Also heft Godt de warlt gelevet dat he sinen 
enigen soene gaf vp dat de an hem geloven niet verloren werden sonder dat ewige levent hebbe” 
(Joh. 3: 16), en “Is Godt met vns wel kan dan tegen vns sin de ock sines egen soens niet heeft 
vorschonet svnder heft hen (moet zijn: hem) vor vns alle hengeven” (Rom. 8: 31, 32). 
 
De bekende Psalm 23 ‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’ is een herdichting van de psalm in 
de bijbel. Calvijn gaf dichters als Clément Marot de opdracht de psalmen in het Frans in strofenvorm 
om te zetten. Deze Franse psalmbewerkingen stonden aan de basis van het werk van Datheen 
(1566). Diezelfde psalmen zijn een aantal malen herberijmd: in 1773 en in de 20e eeuw. Het 
Nederduitse ‘Wat kan vns kamen an vor Nodt’ was het werk van Andreas Knopken (1468-1539). Hij 
berijmde diezelfde psalm 23 tot de tekst links. Voor een dienst in Kantens heb ik onlangs de vertaling 
aan de rechterkant gemaakt. 
 
Wat kan uns kamen an vor nodt,  Wat kan ons, als de Heer ons weidt, 
so uns de Here weidet   aan nood nog overkomen? 
unde spiset uns mit Himmelbrodt  Als Hij ons spijst met Hemelbrood, 
und up de weide leidet   ons leidt naar waterstromen? 
Darto vorquicket unsen modt,  Daarom verkwikt Hij onze moed, 
und kölet mit dem water söt   en talen wij naar ’t water zoet: 
syns werden hiligen Geistes.   Zo doet de Heer ons dromen. 
 
Hoewel Knopken veel meer los komt van de oorspronkelijke bijbeltekst, was dit lied, als onderdeel 
van een liedboek uit Emden 1630, hoogstwaarschijnlijk zeer populair in Groningen. 
 
Zingen is de Groningers dus van oudsher niet vreemd. Hoe mooi zou het zijn als een ieder straks op 
een fysiek verantwoorde manier weer kan meezingen? 
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Afgeleerd 
Zingen is een samenkomst van fysieke gebeurtenissen die gestuurd worden door de geest. Veel 
mensen leren door de jaren af wat zij als kind van nature goed deden. Zo leert een kind bijvoorbeeld 
dat ademen met de schouders nodig is op momenten van ademnood (fout!). Ook de positie van het 
uitgestoken hoofd, de gestrekte hals en de schreeuwende klank wordt dikwijls gekopieerd. Alleen 
door goed muzikaal onderwijs kan een mens dit corrigeren. Zo moeten we vaak opnieuw leren wat is 
afgeleerd. Hierbij is het de taak van cantor en organisten om voor de juiste omstandigheden te 
zorgen. 
 
Mythes 
Voor ik inga op het juiste gebruik van adem en stem noem ik eerst nog een aantal hardnekkige 
onjuistheden. 
Ademen met de schouders: De longen hebben de vorm van een puntzak, waarvan de punt bovenaan 
ligt. Ademen door de schouders op te halen levert daarom vrijwel geen adem op. Doet men dit te 
vaak en te snel, dan kan er hyperventilatie optreden, zelfs bij een verder kerngezond persoon. 
‘De stem wordt gevormd in de keel’: De stembanden, die de lucht in trilling brengt, hebben daar wel 
hun plaats, maar het geluid wordt gevormd door middel van resonans (vergelijk het met de toeter van 
een oude grammofoonspeler). Resonans wordt bereikt door de (open en slijmvlies-)holtes in borstkas, 
hals en hoofd. Het belangrijkste is de mondholte. Klankvorming (oe’s en aa’s) bereikt men door de 
stand van de tong en het zachte en harde gehemelte te veranderen. 
‘Als je luid wil zingen, moet je harder zingen’: Feitelijk gebruikt de zanger niet veel meer kracht als hij 
luider zingt. Daarom maakt een dirigent ook vaak onderscheid: luider is krachtiger van toon; harder is 
lelijker van klank. 
Het hoofd achterover: Gooit de zanger het hoofd achterover, dan komt het strottenhoofd vanzelf in 
een meer gespannen hals vast te zitten. Daardoor is de adem en de stem niet meer goed te 
reguleren, met ernstige keelpijn als gevolg. 
 
Ademsteun 
Ademsteun is niets anders dan het juiste gebruik van de longen: de longen (adem) steunen de stem. 
De zangstem kan niet zonder goede ademsteun. Om te begrijpen hoe dit werkt moeten we eerst 
kijken naar de vorm van de longen en hoe de longen werken: 
 
De longen zijn eigenlijk twee grote sponsen die zelf geen spierkracht hebben. Zij liggen in de 
ribbenkast en op het middenrif, samen met het hart en de maag. Onder het middenrif vinden we alle 
andere belangrijke organen, welke op hun plaats worden gehouden door de buikspieren, die in allerlei 
richtingen of het torso lopen. Deze drie spiergroepen sturen dus de longen: 
 
1 tussenribspieren: zij bewegen de borstkas, en 
dus de longen, naar buiten. Dit gebeurt rondom 
het lijf. 
 
2 middenrif: altijd in een holte gespannen. Het 
beweegt naar beneden voor inademing (q op de 
afbeelding), het beweegt naar boven bij 
ontspanning (p op de afbeelding). Door het 
middenrif naar boven te stuwen ademt men 
krachtig uit. 
 
3 buikspieren. In wezen hebben de buikspieren 
alleen indirect invloed op de longen. Als ze een 
klein beetje worden aangespannen tijdens het 
spreken of zingen, geef dat de juiste ‘bodem’ voor 
een gesteunde stem. 
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De juiste ademsteun is die waar we alle spiergroepen matig gebruiken, en van die drie het middenrif 
het meest. Ademen we in, dan moeten we ons bij het aanleren bewust worden van de 
tussenribspieren, die rondom de borstkas naar buiten bewegen; van het middenrif dat naar beneden 
duwt; en de buikspieren die enigszins de ruimte geven aan de organen. Die hebben natuurlijk minder 
ruimte door de druk van het middenrif. Ademen we uit, dan is het slechts een kwestie van 
ontspannen. Willen we zingen of krachtig spreken, dan zal het volgende moeten gebeuren: 
– de schouders ‘hangen’ op hun plek 
– de buikspieren trekken we zachtjes naar binnen 
– het middenrif houden we laag (dat voelt dus tegenstrijdig) 
Oefeningen voor de ademsteun vindt u in de laatste paragraaf. 
 
Houding 
De juiste houding om te zingen is per definitie staand. Toch kan ook zittend goed worden gezongen. 
Omdat we in de kerk voor de openingspsalm en het slotlied vaak staan, geef ik kort weer wat de juiste 
houding is voor zowel staand als zittend zingen. 
 
Staand, van onderen naar boven: 
– beide voeten staan op de grond, niet meer dan 30 centimeter uit elkaar 
– de knieën staan ‘van het slot’ 
– de billen staan wat naar achteren 
– de rugwervel is hol 
– de schouders staan naar achteren 
– de borst is opgeheven (Sursum Corda: verhef uw hart) 
– het hoofd staat recht op de rugwervel, maar enigszins naar voren gekanteld. 
 
Zittend, van onderen naar boven: 
– beide voeten staan op de grond (dus niet met de benen over elkaar) 
– de voeten ondersteunen het zitten 
– de rug raakt niet de rugleuning, tenzij het niet anders kan 
– verder is de rugwervel hol, staan de schouders naar achteren, is de borst opgeheven en staat het 
hoofd gekanteld. 
 
Resonans 
Krachtige resonantie kan een ruit doen springen en een bout in een motor los wrikken. De 
stembanden brengen de lucht in trilling. Daarmee wordt de toonhoogte bepaald en ook deels de 
kracht van de stem. Maar wij geven de stem echt kracht en kleur door resonans. 
 
Resonans wordt bereikt door het gebruiken van verschillende holtes. Dit zijn de open holtes, maar 
ook holtes die gevuld zijn met slijmvliezen. De voor het zingen belangrijkste holtes zijn mondholte, 
keelholte en neusholte. Wanneer we neuriën, dus met gesloten mond, merken we dat lucht ontsnapt 
via de neusgaten. De adem moet dus kunnen ontsnappen als we zingen. De vibraties die in gang 
worden gezet door de stembanden worden versterkt als de holtes als een klankkast werken. Dat 
gebruiken we als we de kern van de klank plaatsen in die holtes. Als we dus een a zingen met het 
zachte gehemelte (achter in de mondholte bij de huig) opgetrokken, krijgen we een aangenamere 
klank. 
De neusholte is verbonden met de keel- en mondholte door twee kleine openingen. Wanneer we door 
de neus ademen komt de lucht via die gaten (choanen) in de longen. Wanneer een toon wordt 
gevormd, kunnen we deze openingen openzetten door een geeuw na te bootsen. 
De keelholte is de ruimte die direct boven het strottenhoofd staat. De keelholte is daarom altijd in 
verbinding met de stembanden. Door de spieren rondom de keelholte te ontspannen krijgen we een 
ruimere toon en wordt zingen makkelijker. 
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De stem – Klinkers en medeklinkers 
Hierboven zijn de voorwaarden beschreven om de stem te laten klinken op een ontspannen en 
verantwoorde manier. Door een goede ademsteun, aandacht voor de houding van het lichaam en 
aandacht voor resonans faciliteren we de stem. In de pedagogiek worden dit wel de randvoorwaarden 
genoemd: de basis voor het goed functioneren van de stem. Het zingen begint daarom nu pas. 
De vorming van de stem bestaat uit een aantal stappen, die we min of meer kunnen besturen: lucht 
stroomt langs de stembanden; de spieren om de stembanden heen zorgen dat deze gaan trillen, 
waardoor de lucht in trilling wordt gebracht; deze toon wordt versterkt en gevormd door resonans en 
krijgt klank doordat lucht kan ontsnappen. De stem kan nu kleur krijgen. Dat gebeurt voor het grootste 
gedeelte door de stand van kaak, tong en lippen. 
 
– Zingt men een aa (van aarde), dan is het belangrijk de tong plat te leggen, de mond open te doen 
en de mondhoeken niet te ver naar buiten te laten gaan. Hierdoor voelt het misschien een beetje alsof 
we een hete aardappel in de keel hebben, maar in werkelijkheid klinkt een dergelijke aa goed. 
– Een oo (van loven) en oh (van op) verschilt enkel van de aa doordat de mondhoeken nog verder 
naar binnen worden gebracht. De aangenaamste oh gebruikt een hoop ruimte ‘binnenin’. 
– Bij de oe (van boek) komen de lippen in een klein rondje te staan en de tong komt iets omhoog. De 
oe wordt makkelijker gevormd als lucht goed kan ontsnappen door de neus. 
– Voor de u moeten de lippen in een tuitje staan, bijna als voor een kus. Het midden van de tong 
raakt het harde gehemelte. 
– De ie (van riep) en ih (van lip) zijn vaak veroorzakers van de vermoede keel. Ze hoeven niet te 
scherp te klinken. Het helpt als de lippen openstaan en naar voren zijn gekruld. 
– De mondhoeken moeten naar buiten voor de eej (van leven) en de eh (van lef). Houd de eh de tong 
laag. 
 
Medeklinkers hebben we veel in de Nederlandse taal. Zij doen de toehoorder de tekst verstaan. 
Omdat ze voor de samenzang minder belangrijk zijn, laat ik ze aan u over. 
 
Oefeningen voor prettig zingen 
– Om de juiste houding te verkrijgen helpt soms het idee dat het lichaam bij de kruin aan een touwtje 
hangt. De poppenspeler trekt voorzichting aan het touwtje… 
– Ademsteun kan in stilte geoefend worden (zelfs als meditatie) door rustig in en uit te ademen terwijl 
gelet wordt op de drie spiergroepen. De tussenribspieren doen de borstkas naar buiten en binnen 
bewegen, het middenrif drukt bij inademing omlaag en de buikspieren zorgen voor de juiste 
ondersteuning. Zorg dat de schouders op hun plek blijven! 
– Om de holtes te openen kunnen we het gapen nabootsen. Zo voelen we het zachte gehemelte 
optrekken en de luchtstroom van de open mond staat in verbinding met de lucht die door de neus 
binnenkomt. Als u nu lekker zit te gapen: heel goed en gezond! 
– Voor de eerste klanken moeten de buikspieren een klein beetje worden aangespannen, het 
middenrif wordt laag gehouden. Bij het ademhalen schakelen we de tussenribspieren in (schouders 
blijven laag). 
– Nu hebben we controle over de adem en de holtes en kunnen we resonans en klankvorming 
oefenen. Dit doen we door alle klinkers in elkaar over te laten gaan op één lange toon: 
“aaaaeeeeeiiiiiiooooouuuuu”. Let hierbij op 1: of de holtes actief gebruikt worden, en 2: wat de stand 
van de kaak, de tong en de lippen is. 
– Pak er nu een bekend lied bij. Lees rustig de tekst door en concentreer u (naast de betekenis) op 
de klinkers: welke mondstand, tongstand en lipstand worden gevraagd? 
– Nu gaan we zingen. We nemen de juiste houding aan, we zorgen dat de juiste spieren ontspannen 
zijn (schouders, nek, hals), we ademen in, zetten de holtes open (geeuwen) en starten al de 
spierspanning van de buikspieren en zingen. 

 
Vincent Hensen-Oosterdijk 
Cantor-organist 
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Van de Commissie Eredienst          
 

 
De Zondagsbrief 
 
Al bijna 16 jaar verzorgt de Commissie eredienst de wekelijkse Zondagsbrief in onze 
gemeente en voor zover wij weten, tot ieders tevredenheid. 
In maar 2020, bij de eerste lockdown door de Corona-pandemie, moesten we ineens 
omschakelen. Er waren in eerste instantie geen kerkdiensten meer, maar we wilden onze 
gemeenteleden niet zonder Zondagsbrief laten zitten. Zo ontstond het idee om te proberen 
de Zondagsbrief elke week per mail naar gemeenteleden tot te sturen. Deze mensen 
moesten aan een paar voorwaarden voldoen: 

 Ze moesten lid van onze gemeente zijn; 

 Ze moesten in het bezit zijn van een computer, tablet of mobiele telefoon met internet 
aansluiting. 

Binnen een paar weken waren er zo’n 30 adressen waar we digitaal de Zondagsbrief naar 
toe konden sturen. Op dit moment worden er elke zaterdag meer dan 80 brieven de 
gemeente in gezonden. 
 
Maar langzamerhand vragen er ook steeds meer mensen om de Zondagsbrief, die geen 
computer en internet hebben. Als we al die mensen daar ook van willen voorzien, wordt het 
veel te belastend om het vol te houden. 
 
Nu er met ingang van juni weer diensten zullen worden gehouden ‘met publiek’ zullen we ook 
weer Zondagsbrieven achter in de kerk leggen voor bezoekers van de diensten. 
Maar als u graag de Zondagsbrief thuis wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven bij  
Gea Kolk, tel. 0596-623313. 
Wij, als commissie eredienst zullen proberen enkele mensen te vinden die bereid zijn om  
’s zaterdags enkele Zondagsbrieven naar gemeenteleden te brengen. We weten niet of het 
lukt, maar zullen onze uiterste best doen. 
 
Daarom de volgende oproep: 
 
De Commissie eredienst zoekt gemeenteleden die bereid zijn om op zaterdag in een 
bepaald deel van onze gemeente enkele zondagsbrieven rond te brengen bij mensen 
die geen computer hebben, maar hem toch graag willen ontvangen. 
 

WIE WIL ONS HELPEN ?? 
 
Wij proberen met elkaar dit op te lossen. 
Opgave bij:  Gea Kolk-Scheltens, tel.:  0596-623313. 
 
Ook als u de Zondagsbrief graag wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via 
bovenstaand adres. 
 
Hopelijk gaat ons dit samen lukken !! 
 
Commissie eredienst. 
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Uit de gemeente            
 
Gesprekskring 18+ 
Op vrijdagavond 11 juni hebben we dit bijzondere seizoen afgesloten met een ontmoeting in 
levenden lijve rond de barbecue in de tuin van de fam. Van Ramshorst. Bij aankomst bleken 
ook de clubs daar een gezellig samenzijn te hebben. Gelukkig zaten we elkaar absoluut niet 
in de weg. 
We hopen na de Startzondag in september samen de draad weer op te pakken. Wie zin 
heeft om de groep dan te komen versterken, is van harte welkom! Tot dan wensen we elkaar 
een goede tijd en een mooie zomervakantie toe. 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Preekprijsvragen: pasta en profeten 
In de diensten van 8 juni en 4 juli heb ik de kerkgangers en kijkers/luisteraars een prijsvraag 
meegegeven naar aanleiding van de preek. Op 6 juni namen we afscheid van onze 
jeugddiaken Hans Postma. Omdat we na een half jaar eindelijk weer kerkgangers mochten 
ontvangen, preekte ik over Psalm 84: Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse 
machten! Ik vroeg toen bij de preek aan welke soort pasta ik had moeten denken bij de 
voorbereiding. Daarop zijn heel wat antwoorden binnengekomen. Mensen hadden nagedacht 
over spaghetti waarbij alle sliertjes met elkaar verknoopt lijken, samen doordrenkt met 
dezelfde lekkere saus die alles verbindt. Anderen hadden mij iets over onze “kerkvlinder” 
horen zeggen en dachten aan vlinder(strikjes)pasta. Eén inzender zag ineens het beeld van 
de Disneyfilm met twee honden die heel verliefd elkaar aankijken met een bord pasta tussen 
hen in en ineens verbonden zijn door een lange pasta-sliert. Maar het juiste antwoord was: 
mie-nestjes. Ik was namelijk die ochtend onze keuken in gerend met de vraag: “Hebben we 
nog mie-nestjes?!” Die had ik op de rand van de kansel willen uitstallen naar aanleiding van 
Psalm 84:4 waar de mus en de zwaluw bij het altaar in Gods tempel hun nestje bouwen. 
Helaas: in onze voorraadkast lagen geen mie-nestjes meer. Dan maar virtuele mie-nestjes 
mee… Op de prijsvraag kwam uiteindelijk één goede inzending binnen. Zodoende is de 
pepermuntvoorraad van Gina en Jakob Mooibroek door mij persoonlijk aangevuld. 
Gefeliciteerd! 
De tweede prijsvraag diende zich spontaan aan: in de preek op 4 juli kon ik zo gauw niet 
meer bedenken welke profeet er ook alweer volledig moedeloos onder een struik ging liggen 
en aan God vroeg hem daar maar te laten sterven. Was het nou Jeremia (die klaagde toch 
zo?), Jesaja of Elia? Na het “amen” wist ik het zelf weer, maar ik dacht: eens kijken of de 
lijfelijke en digitale kerkgangers het weten. Op deze vraag zijn heel wat meer juiste 
inzendingen gekomen. Het was natuurlijk Elia. Dat is na te lezen in 1 Koningen 19:1-9. 
Terwijl ik dit schrijf, moet ik nog besluiten of ik één winnaar ga trekken of alle goede 
inzenders ga belonen. 
Het mooiste van deze speelse aanpak vind ik dat er zoveel bijzondere en waardevolle 
gedachten opborrelen bij de inzenders, of ze nu wel of niet het antwoord goed hebben. En 
dat is winst! 
Daarvoor hartelijk dank aan ieder die heeft meegedaan! 
ds. Johan van den Berg 
 
Uit de Damster pastorie 
Wanneer u dit Kerkblad in de bus krijgt staat onze zomervakantie ongeveer voor de deur. Die 
van de kinderen is op 11 juli al begonnen en ze kunnen er met een gerust hart van genieten: 
ze zijn alle drie zonder zorgen overgegaan. Na de vakantie mag Dieke beginnen in de 
eindexamenklas en Laurens in klas 4 van het WLG in Groningen. Maritza gaat naar groep 6 
van De Citer. 



 

 
- 22 - 

Maar voor het zover is houden we samen met de kinderen vakantie: één weekje in het 
Achterhoekse Eibergen, waar ik ben opgegroeid en de rest rondom huis. Daarbij is het 
spannend hoe de principiële richtingenstrijd in ons gezin nu weer zal uitvallen: is vakantie 
vooral lekker luieren en niets doen, of vooral actief zijn en dingen ondernemen? We zullen 
het zien… 
Gerlinde en ik hebben onderhand allebei onze twee vaccinaties tegen COVID-19 gehad. Dat 
geeft toch een veiliger gevoel in het bezoekwerk en de andere contacten in het kerkenwerk. 
Natuurlijk blijven we zolang er beperkingen gelden, alert op gezondheidsrisico’s en houden 
we zeker rekening met de wensen en zorgen van de gemeenteleden op dat vlak. Onze 
vuistregel is: we nemen het zekere voor het onzekere. Dat geeft ook meer rust en ruimte om 
in crisissituaties juist wel aanwezig te kunnen zijn. 
Afgezien van de coronamaatregelen brengt de zomervakantie op verschillende punten een 
onderbreking van de normale regelmaat met zich mee. Niet voor iedereen is dat gemakkelijk: 
vertrouwde mensen zijn niet altijd in de buurt, hulpinstanties minder goed bereikbaar enz. We 
hopen dat wie in die situatie zit, zich desondanks goed kan redden en zich niet alleen gelaten 
hoeft te voelen. Mocht dat onverhoopt wel zo zijn, schroom dan niet contact te zoeken met 
uw contactpersoon, wijkouderling of -predikant.  
Zowel de thuisblijvers als de vakantiegangers wensen we een goede tijd toe. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn! 
 
Grote groet, vanzelfsprekend mede namens ds. Gerlinde en de kinderen, 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Collectanten gezocht voor Kerk in Actie 
Doe ook mee als collectant of coördinator in uw dorp of wijk 
De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is dit jaar van 22 t/m 27 november. Dit 
jaar willen we in nog meer dorpen en wijken huis aan huis collecteren voor de 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. We kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken! U kunt de 
collecte in uw dorp of wijk coördineren of als collectant een straatje of twee collecteren. Meld 
u aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.  
Namens de vluchtelingenkinderen in Griekenland, dank u wel! 
 

Aan het woord: Klaas, coördinator en collectant in Groningen  
“Samen met een maatje uit de kerk heb ik de collecte gecoördineerd. Dat was 
leuk! Ook ben ik als collectant de straat op gegaan. Wat mij het meest verraste 
was dat gevers zo positief waren over het collectedoel.” 

 
Uit Haren: 
De coronamaatregelen worden een voor een versoepeld en de samenleving gaat weer een 
beetje open. Dat geldt ook voor de kerkelijke gemeenschap. Rond de kerkdiensten zijn we 
nog voorzichtig, maar in de tehuizen zijn zelfs de mondkapjes afgeschaft en we mogen 
gewoon in- en uitlopen. In de eerste maanden van mijn pastoraat in Appingedam heb ik, 
overigens weinig gemerkt van angst of terughoudendheid. Onlangs hebben de ouderlingen 
van de wijken waarbij ik betrokken ben een kennismakingsbrief op alle adressen bezorgd. Er 
kwamen nogal wat reacties en ik heb heel wat mensen kunnen bezoeken. Overal was de 
ontvangst positief, een mooie ervaring! Sinds kort staat ook mijn fiets in Appingedam en kunt 
u mij dus fietsend door de stad tegenkomen. Ik probeer mijn bezoeken op donderdag en 
eventueel vrijdagmorgen te concentreren. Maar als het vanwege een vergadering of een 
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andere bijzondere gelegenheid moet, dan rijd ik op een andere dag naar Appingedam. In het 
begin van de middag houd ik pauze in de Franse School. Alle lof aan de beheerders, 
Janneke Pennink en Marieke de Vries, die ervoor gezorgd hebben dat ik daar alles vind wat 
ik maar nodig zou kunnen hebben en zelfs een eigen plekje heb in de eerste zaal. Fijn! 
Naast mijn werk in het pastoraat en de kerkdiensten houd ik mij als vrijwilliger bezig met de 
Commissie Eredienst. Liturgie en Kerkbouw/-inrichting is, om zo te zeggen, mijn vak. Ik heb 
er veel over geschreven en zelfs een tijdje aan de Groninger Universiteit gedoceerd. Ik vind 
het leuk om daarover te vertellen in de Commissie Eredienst. We denken met elkaar na over 
het liturgisch gebruik van de Nicolaikerk en hopen later wat ideeën te bespreken met 
kerkenraad en kerkrentmeesters.  
Nu staat de zomer voor de deur. Deze maanden zet ik mij aan het (verder) schrijven van een 
boek over de Harener Dorpskerk. Ik heb in de tijd dat ik in Hervormd Haren stond een aantal 
lezingen over de Dorpskerk gehouden, met name over de architectuur en de inrichting. Die 
lezingen worden omgebouwd tot hoofdstukken en, als het goed is, wordt het boek aan het 
eind van dit kalenderjaar gepresenteerd. Het is een soort afscheidscadeau van mij aan de 
gemeente die ik bijna 24 jaar heb mogen dienen. Intussen kijken wij uit naar de maand 
september. Hopelijk kunnen we dan weer iets van een nieuw seizoen opstarten. Op sombere 
momenten vraag ik me af of we in de kerk nog wel iets kunnen opbouwen. Is er niet veel 
verloren gegaan in de coronatijd? Zijn we niet velen kwijtgeraakt? Maar dan besef ik weer dat 
de kerk niet van ons is maar van de Heer die haar gegrond heeft. En ook, dat waar niets is, 
juist weer iets kan opbloeien. Onverwacht, klein, schijnbaar onbeduidend, maar als voertuig 
van de hoop! 
 
Met een hartelijke groet, Ds. Rudolf Oosterdijk   
 
 

Zingen naar de zondag 
 

 
Omdat het op dit moment nog niet geheel duidelijk is hoe het er in september uit zal zien wat 
betreft de pandemie, kunnen we nog geen plannen maken voor een zangavond in 
september.  
We willen binnenkort wel weer samenkomen om plannen te maken voor deze zangavonden 
van Zingen naar de zondag.  
Zo gauw er weer duidelijkheid over is komen we er op terug. 
 
Namens de commissie: 
Geert Middelkamp  
 
 

Appel- en perensap-actie !! 
 
De werkgroep “Groene Kerk“ en de “Armenië werkgroep”  hebben het plan opgevat om in het 
najaar weer appels en peren te gaan plukken zodat er weer sap gemaakt kan worden. We 
hopen van harte dat u deze actie weer gaat steunen. Verdere informatie hoort u te zijner tijd 
van ons. 
 
Hartelijke groet namens de werkgroepen, 
Anja Kampinga. 
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Van de Diaconie 
 
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 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans: 
De stand van de Actie Kerkbalans 2021 bedraagt per 31 juni € 89.065,24.  Een prachtig 
bedrag waarvoor we alle gevers hartelijk willen bedanken. Er staat nog een bedrag van  
€ 61.779,00 van de toezeggingen open.  
Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de ontvangen giften als dank voor de 
goede zorgen voor, tijdens en na de afscheidsplechtigheid van geliefden. 
 
Overleg IMG en NCG: 
Na lang wachten is er weer enige beweging gekomen in het dossier bevingsschade van de 
Nicolaïkerk. Het lijkt erop dat zowel de NCG als de gemeente doordrongen zijn van het 
belang en noodzaak om de schade en versterking van de kerk voortvarender aan te pakken. 
Er is een overleggroep gevormd met daarin naast vertegenwoordigers van het College van 
Kerkrentmeester de gemeente Eemsdelta, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het 
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), ingenieursbureau Zonneveld en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). We kregen een positieve indruk van de eerste contacten 
maar beseffen ook dat er nog een lange weg te gaan is. Vooral over de financiële 
aansprakelijkheid en de invulling van het traject is nog veel onduidelijk. Het CvK heeft een 
zienswijze ingediend op het schaderapport van het IMG en daarin gewezen op een aantal 
onvolkomenheden en onduidelijkheden. De overleggroep komt binnenkort weer bijeen en we 
hopen dan weer wat verder te komen. 
 
Franse School: 
De vloer van de Franse School is onlangs door een professioneel bedrijf in de was gezet en 
ziet er weer uit als nieuw. Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers die de zalen eerst 
hebben leeggehaald en later opnieuw ingericht is dit allemaal vlot verlopen. 
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Marktconcerten  
 
 
Marktconcerten op het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk 
 
De Stichting Concerten Nicolaïkerk heeft  op vier zaterdagen in de maanden juli en augustus 
weer  marktconcerten georganiseerd  op het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk.  
Het marktconcert dankt zijn naam aan de warenmark die elke zaterdag rondom de 
Nicolaïkerk wordt gehouden.  
Bekende, uit de regio afkomstige, organisten zullen dan een concert geven van  
11.30 - 12.00 uur. 
 
De volgende organisten zijn uitgenodigd: 

Zaterdag 10 juli:  Sietze de Vries; 
Zaterdag 24 juli:  Dirk Molenaar; 
Zaterdag  7 augustus: Vincent Hensen-Oosterdijk; 
Zaterdag 21 augustus: Adolph Rots. 

 
De toegang is gratis. Wel wordt bij de uitgang een vrije bijdrage gevraagd. 
 
Stichting Concerten Nicolaïkerk 
Wim Havinga, 06-13987155. 
 
 

   
 
In de Bres zoekt leden cliëntenraad 
 
Christelijk Instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante 
hulpverlening aan volwassenen, kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische 
klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten en Groningen.  In de Bres 
biedt aan kerken kennis en informatie over onderwerpen op psychologisch vlak.  
Binnen het hulpverleningsproces is de christelijke identiteit van grote waarde. De identiteit 
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van In de Bres wordt geborgd door een actieve identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als 
hulpverleners zitting hebben.  

Daarnaast hebben wij een cliëntenraad die voor In de Bres belangrijk is vanwege de inbreng 
op basis van eigen ervaring of die van een verwante. 

De Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter.  
Bent u zelf cliënt geweest?  Of bent u partner of andere verwante van een cliënt? Of wilt u 
meer weten? Ga naar https://ggzindebres.nl/over-ons/werken-bij/ 
 
Zonnedauw 5 | 9202 PE Drachten | Postbus 228 | 9200 AE Drachten 
T: 088 - 277 88 81 | M: 06 – 22 80 78 68   

 
 
 

 

 

 
 
Bovenstaand schilderij is door dhr. Peter Tholen afgelopen winter/voorjaar gemaakt in de 
Nicolaïkerk. 
Zo te zien wel geslaagd! 
 
 
 

https://ggzindebres.nl/over-ons/werken-bij/
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Zomer. Hét seizoen van vakantie, genieten en nieuwe indrukken. En van kunst. Wie van 
kunst houdt komt in een kerk altijd aan zijn trekken. Ga in juli 2021 vooral naar de 
Bonifatiuskerk (Brink 3 in Vries). Daar hangen mijn schilderijen van 's werelds grootste en 
meest schitterende muziekinstrumenten: het orgel. De kerk opent zijn deuren elke dag 
tussen 10:00 en 17:00 uur. Op zondag vanaf 11:00 uur. 
 
 


