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28e Jaargang, nr. 11        juli/augustus 2020 
  
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 

 
Het kerkblad dat u nu ontvangen heeft, is geldig tot en met augustus.  
 
            

We leven in een onzekere tijd, waarvan we niet weten hoe lang dit nog 
zal duren. Veel mensen gaan deze zomer niet op vakantie, of blijven 
dicht bij huis. 
De redactie wil hen die wel weggaan, een fijne, maar vooral gezonde 
tijd wensen. We hopen u allen straks weer te ontmoeten. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
https://pixabay.com/nl/photos/dunne-zee-hek-water-vakantie-2902686/
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Meditatie 
 

 
Ik heb een droom… 
 

Eens komt de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt. 
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.    (Lied 747 vs. 1) 

 
De zomer meldt zich aan: een tijd waarvan veel mensen al een tijdje dromen, zelfs in deze tijd 
van corona-beperkingen. Even weg van werk, school, vaste verplichtingen, vergaderingen, de 
alledaagse sleur. Genieten van de vrijheid en de rust, van een wereld en een leven die iets 
feestelijks hebben. 
 
Deze zomer is ook de zomer van Black Lives Matter (Zwarte Levens Doen Ertoe) een 
Amerikaanse beweging die strijdt voor gelijke rechten van zwarte mensen in de VS. Door de 
politiemoord op de zwarte George Floyd in Minneapolis is deze beweging in een wereldwijde 
stroomversnelling geraakt. Vaker dan normaal horen en zien we de toespraak die dr. Martin 
Luther King op 28 augustus 1963 in Washington DC hield: “I have a dream!” – Ik heb een 
droom… 
 
Zijn droom “dat eens op de rode heuvels van Georgia de zoons van vroegere slaven en de 
zoons van vroegere slavenhouders samen zullen zitten aan de tafel van de broederschap” is 
nog lang niet overal en in alle opzichten uitgekomen. Door de recente ontwikkelingen en 
discussies, ook in ons land, ontdekken we hoever wij nog verwijderd zijn van die droom; 
hoeveel niet erkende pijn en onbegrepen verbittering er nog leeft onder onze landgenoten met 
een slavernij-achtergrond; hoe moeilijk het is om dat als witte burger te (h)erkennen zonder 
jezelf aangevallen te voelen in je eigenwaarde. En… hoe zwaar het ‘ons’ valt om zelfs een 
simpele stap als het loslaten van Zwarte Piet te zetten, omwille van onze naaste. 
 
Een gekke gedachte over dat lied van de Grote Zomer: zouden er straks bij dat grote 
bruiloftsmaal van het Lam ook asbakken op tafel staan? Zou er op dat feest bij een goed glas 
wijn ook een sigaartje worden opgestoken? 
 
Ik denk dat de meeste mensen zullen zeggen: “Nee, natúúrlijk niet!” Want we hebben ontdekt 
dat roken vreselijk slecht is voor ons lichaam. Eeuwenlang hebben we gerookt tegen de 
klippen op. Zelfs toen steeds duidelijker werd dat het gevaarlijk was, was er nog tientallen jaren 
lang verzet tegen wetgeving die het roken moest beperken. Maar onderhand kijken we er 
compleet anders tegenaan. 
 
Als zo’n grote omslag kan plaatsvinden als het gaat om zaken die ons lichaam aantasten, zou 
dat dan ook niet kunnen en moeten gebeuren bij zaken die onze ziel aantasten? En is Zwarte 
Piet, die de onze naasten tot op het bot kwetst, niet een aantasting van onze ziel? Als het al 
geen zaak van gewoon fatsoen is om je naaste geen aanstoot te geven  
(zie I Kor.10 : 23 – 11 : 1), laat het dan omwille van Christus zijn, die liever zijn eigen leven 
offerde dan anderen te laten bloeden. 
 
Dit is een zomer waarin veel zorgen, angsten, pijn, tegenstellingen en wrijvingen het hoofd 
opsteken. Het risico is groot dat je je erin laat meeslepen (ik spreek uit ervaring). Toch heeft 
niet deze zomer, maar Gods Grote Zomer het laatste woord. Lees dat Lied 747 eens helemaal 
door. Ik geloof dat als we díé zomerstemming een plek kunnen geven in onze dromen en onze 
harten, dat we dan met vreugde offers kunnen brengen voor onze naasten… én onze zielen 
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kunnen laten genezen van het kwaad. 
 

Ook ons zal God verlossen uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, van 't lijden aan de tijd. (Lied 747 vs. 4) 

 
ds. Johan van den Berg 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand juli / augustus  (onder voorbehoud) 
 
   
 

     
 
 
Geen opgave ontvangen 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 19 juli: Vijfde zondag in de zomer 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
 
   collecten: - Diaconie (Syrië-project) 
     - Kerk 
   kleur: groen 
 
Toelichting bij de collecten:  Syrië project (Kerk in Actie) 
 
Hulp bieden aan wie dat nodig heeft  
Via Kerk in Actie kan uw kerk financiële hulp bieden aan vluchtelingen in en om Syrië. Onze 
kerkelijke partners uit het ACT-netwerk (Action by Churches Together) hebben een 
onafhankelijke positie behouden en kunnen daardoor hulp bieden aan iedereen die dat nodig 
heeft, ongeacht etnische afkomst, religie of politieke voorkeur. 
Hulp in Syrië: vooral voedsel en onderdak  
De 7 miljoen ontheemden in Syrië hebben gebrek aan alles. Door de enorme inflatie van de 
munt en doordat traditionele aanvoerlijnen niet meer functioneren, zijn de voedselprijzen sterk 
gestegen. Naar schatting lijden meer dan 5 miljoen mensen in dit kapotgeschoten land honger. 
Voedsel is een van de grootste noden. Daarnaast is weersbestendig onderdak prioriteit, onder 
meer in gebieden die dankzij een tijdelijke wapenstilstand weer wat rustiger zijn en waar 
mensen naar terugkeren. Vluchtelingkinderen zijn extra kwetsbaar. Zij gaan niet meer naar 
school en worden er vaak op uitgestuurd om het gezinsinkomen aan te vullen. Bovendien 
hebben zij vaak de meest verschrikkelijke dingen meegemaakt. 
Kerken op één na grootste hulpverlener in Syrië  
In Syrië is het bieden van noodhulp aan ontheemden een grote uitdaging. Hulporganisaties zijn 
afhankelijk van de overheid voor toegang tot getroffen regio’s. Kerken hebben relatief veel 
vrijheid: zij zijn aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd bereikbaar 
zijn en zitten tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken zijn inmiddels na het Rode Kruis 
de grootste hulpverlener in Syrië. Kerk in Actie steunt via het ACT-netwerk Syrische kerken en 
kerkelijke organisaties die voedselpakketten uitdelen en ontheemden helpen bij het zoeken 
naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen 
onderwijs kunnen volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en 
hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Een van de 
grootste kerkelijke hulpverleners in Syrië is de kerk van Antiochië. Met een centraal kantoor in 
Damascus en 17 veldkantoren kunnen zij in 11 van de 14 provincies hulp bieden. Afhankelijk 
van de situatie koopt de kerk hulpgoederen lokaal in: via de veldkantoren, in Damascus of in 
Libanon. De kerk biedt hulp aan iedereen die dat nodig heeft, ongeacht hun achtergrond of 
religie en is bovendien in staat hulp te bieden in regio’s waar de scheidslijnen tussen strijdende 
partijen voortdurend verschuiven. Alleen in gebieden waar bepaalde extremistische groepen 
(zoals IS) heersen, kan de kerk geen hulp bieden. 
 
 
Zondag 26 juli: Zesde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.C. Spijker-van Engelenhoven 
     
   collecten: - Diaconie (Diac. Appingedam) 
     - Kerk 
 kleur: groen 
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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. 
 
Zondag 2 aug.: Zevende zondag van de zomer 
           9.30 uur: ds. G.J. Gardenier 
    
   collecten: - Diaconie (Roemenië) 
     - Kerk 
   kleur: groen 

 
 

Toelichting bij de collecten:  Roemenië 
 
Een groep gemeenteleden is al jaren actief voor Roemenië, dit bestaat vooral uit het 
ondersteunen voor de bouw van het Boga kinderkamp. Het Boga kinderkamp is opgericht door 
de stichting Alpha & Omega die samenwerkt met het FSR (Familie Sponsor 
Plan),  http://fsrom.nl/ 
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.  
 
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 de volgende projecten uit:  
Zaaigoed voor mensen die een stukje grond heb ben.  

 Hierdoor kan men zelf groenten verbouwen.  

 Kachels voor gezinnen die geen goed werkende kachel meer hebben.  

 Stookhout voor diegenen die in de winter niet weten of ze hun geld aan voedsel of aan 
warmte moeten uitgegeven.  

 Boga-kampen voor kinderen in en nabij ons sponsorprogramma.  

 Elk jaar even lekker eruit in een frisse, vrolijke omgeving!  

 Vitaminepillen gedurende de herfst en winter voor de schoolgaande kinderen.  

 Een weekend ontspanning in Boga voor moeders van arme gezinnen of studenten uit 
ons sponsor programma.  

Met al deze verschillende soorten hulp proberen we er voor de mensen te zijn, ze te 
bemoedigen en verder te helpen in het leven.  
Door de Covid-19 crisis is het misschien nog mogelijk om de Boga kampen voor ruim 100 
kinderen nog in augustus te organiseren, maar er is ook onzekerheid of de kinderkampen deze 
zomer wel doorgang kunnen vinden. Het zou een enorme teleurstelling zijn voor de kinderen, 
maar ook in dit geval staat de gezondheid van de medewerkers en de kinderen voorop.  
 
 
 
 
 
 

 
 

http://fsrom.nl/
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Zondag 9 aug.:  Achtste zondag van de zomer 
 9.30 uur,    ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk  
 
   collecten: - Diaconie (Armenië) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    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. 
Vardenis ligt in Armenië in de regio achter het Sevanmeer in een arm en geïsoleerd gebied. Er 
is hoge werkeloosheid en veel gezinnen hebben grote moeite om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 
Mensenkinderen zorgt voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een 
gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Er is het plan opgevat om arme 
families met schapen tegemoet te komen. De stad Vardenis en de omliggende dorpen hebben 
genoeg groenvoorziening; met name in de heuvels en bergen eromheen voor het houden van 
schapen. 
Er zijn 60 arme gezinnen geselecteerd (die al een stal hebben) die ieder 3 schapen gaan 
krijgen. Daar ze elk jaar minimaal een lammetje brengen, en ze verder nog melk geven en wol 
is het een opzet met weinig risico’s en snel winstgevend. Met dit project willen we deze 
gezinnen uit de spiraal van armoede halen. 
We zorgen ervoor dat deze gezinnen zelfredzaam worden en langzaam meer inkomsten 
kunnen gaan verwerven voor hun bestaan. Ze krijgen betere voeding, hun gezondheid zal 
verbeteren en de armoede in het dorp zal afnemen. 
Op den duur helpen we niet alleen deze families, maar wanneer de veestapel verder is 
gegroeid uiteindelijk het gehele dorp. 
 
Zondag 16 aug.: Negende zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.J. Gardenier 
    
   collecten: - Diaconie  (Zending) 
     - Kerk   
   kleur: groen 

 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie – Kerk in Rwanda (Zending) 
Rwandese jongeren inspireren en tot bloei laten komen 
Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land 
vooruitkomen, dan moeten ze opgeleid worden en werk vinden. De Presbyteriaanse kerk in 
Rwanda biedt jongeren allerlei vaktrainingen. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet 
meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit. In Rwanda werken 
mensen keihard om te leren van het verleden en de trauma’s van de genocide van 1994 van 
zich af te schudden. Jongerenwerker Epimaque vertelt: “We bieden jongeren ondersteuning, 
maar we leren hen ook anderen te helpen.  
We bidden met elkaar dat er iets verandert voor jongeren en ons land.”  
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Muziek en restaurant 
De jongeren krijgen een vaktraining en kunnen daarna stagelopen bij een van de bedrijfjes van 
de kerk: films maken, een schoonheidssalon, ICT, een rijschool. Zo heeft de kerk een studio en 
muziekinstrumenten gekocht, wat ook handig is voor hun evangelisatie campagnes. Dankzij de 
kerk verdient Philbert nu de kost als geluidstechnicus. Hij geeft met zijn muziekgroep 
concerten in kerken door het hele land met hulp van plaatselijke muzikanten. Claude leerde via 
de kerk hoe hij een restaurant kon starten. Nu heeft hij een succesvol restaurant bij de 
universiteit en begeleidt hij afgestudeerde studenten, die werkervaring op willen doen. 
Janviére traint een dans- en trommelgroep van de kerk, die uit 50 leden bestaat. De groep 
treedt op tegen betaling. Ze hebben inmiddels een eigen groentetuin en kopen van de 
opbrengst nieuwe instrumenten en kleding voor hun optredens. Zo zijn kleine zaadjes geplant 
en tot bloei gekomen en weet Rwanda de trauma’s uit het verleden van zich af te schudden. 
Steun de kerk in Rwanda om meer jongeren te inspireren en op weg te helpen 
 
 
Zondag 23 aug.: Tiende zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie  (Jeugd) 
     - Kerk   
    

kleur: groen 
 
 
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 30 aug.: Elfde zondag van de zomer 
 9.30 uur, Mijna Hadders-Algra 
 

collecten: - Diaconie  (Amnesty International) 
     - Kerk   
    

kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Amnestie 
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die zich 
onrecht persoonlijk aantrekken. Op deze pagina lees je meer over onze werkwijze. 
We voeren actie voor een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en 
in vrijheid kan leven. Onze leden maken ons werk mogelijk. We zijn onafhankelijk en niet 
gebonden aan welke politieke ideologie, economische belangen of religie dan ook. Elke 
regering kan onder de loep genomen worden. 
We doen gedegen onderzoek en voeren vol overtuiging campagnes. Zo strijden we wereldwijd 
voor respect voor de mensenrechten. Dat werkt. Gewetensgevangenen komen vrij, 
doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, martelingen 
stoppen, daders worden berecht. 
Goede en betrouwbare informatie is ontzettend belangrijk voor Amnesty. Onze onderzoekers 
verzamelen informatie over schendingen van mensenrechten met behulp van zo veel mogelijk 
bronnen. Ze interviewen slachtoffers, getuigen, advocaten en artsen. Ze onderzoeken 
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gevangenisomstandigheden, wonen rechtszaken bij en doen veldonderzoek. Ze analyseren 
satellietbeelden, doen forensisch onderzoek en zoeken uit wie er wapens levert aan 
mensenrechtenschenders. De uitkomsten van onze onderzoeken publiceren we in rapporten. 
Deze rapporten vormen de basis voor alles wat we doen. 
Amnesty voert actie 
Wereldwijd komen we in actie tegen marteling en de doodstraf en voormensen die onterecht 
gevangenzitten of gediscrimineerd worden. Dat doen we op veel manieren. Met 
online spoedacties, demonstraties en groetenkaarten aan mensen die onterecht gevangen 
zitten of onder vuur liggen vanwege hun werk. Op festivals halen we handtekeningen 
onder petities op. En tijdens de jaarlijkse Write for Rights-schrijfactieschrijven 
Amnesty-supporters over de hele wereld miljoenen brieven aan ministers, presidenten en 
koningen. Daarin vragen ze om gerechtigheid voor mensen die onrecht is aangedaan. Hoe 
meer brieven en handtekeningen, hoe groter de druk op machthebbers om de mensenrechten 
te respecteren. 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun 
mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. 
Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen 
achter de tralies. Met uw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren en 
meer mensen redden. 
 
 

Bij de diensten 
 
Bij de diensten 
 
Zondag 23 augustus – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Tiende 
zondag van de zomer 
Op het leesrooster staat voor deze ochtend Matt. 16 : 21 - 27 op de rol voor de kerkdienst en de 
kindernevendienst. Wanneer Jezus aankondigt welke weg Hij zal moeten gaan (lijden, sterven, 
opstanding) spreekt Petrus Hem fel tegen: “Dat nooit!” Onmiddellijk reageert Jezus even fel: 
“Ga weg, achter mij, Satan!” We proberen te doorgronden wat hier gebeurt én waar wijzelf in 
deze confrontatie staan. 
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers: 
In het vorige kerkblad kon de kerkenraad al met blijdschap meedelen dat mw. D.H. de 
Vries-Kuiper bereid is gevonden ouderling-scriba te worden, en dhr. J. Weima, om ouderling te 
worden. 
Verder zijn bereid gevonden om zitting te nemen in het College van Kerkrentmeesters, dhr. 
P.M. Prins en dhr. H. Veenhuis, als kerkrentmeesters. 
 
Het moderamen heeft voor de bevestiging c.q. benoeming van deze gemeenteleden 
voorgesteld de datum van zondag 23 augustus (digitale dienst) of zondag 6 september 
(hopelijk een ‘gewone’ dienst). Met de genoemde gemeenteleden wordt nog afgestemd welke 
zondag het meest geschikt is. De gemeente wordt daarvan t.z.t. op de hoogte gebracht via de 
zondagsbrief, de website en de afkondigingen. 
 
ds. Johan van den Berg, waarnemend voorzitter 
 

 
 
 
 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/over-write-for-rights


 

 
- 10 - 

Kerkdiensten in beeld en geluid: 
 
Sinds de maatregelen rond het coronavirus zijn ingegaan worden onze kerkdiensten ook via 
een YouTube-kanaal op internet uitgezonden. Wie op YouTube zoekt naar "Nicolaikerk 
Appingedam" komt vanzelf bij de knop van ons eigen kanaal terecht. Net als bij de 
geluidsuitzendingen via kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten direct live worden gevolgd 
en/of later nog worden opgevraagd.  
Zoals eerder gemeld blijft deze situatie in elk geval tot 1 september bestaan, omdat er tot die 
tijd geen gewone diensten met kerkgangers gehouden zullen worden in de Nicolaïkerk. 
 
 
 

Zomeravonddiensten 
 
I.K.E. 
 

    
Zomeravonddiensten in Marsum.  
 
Als gevolg  van de corona  pandemie 
kunnen  de IKE zomeravonddiensten in het 
kerkje van Marsum dit jaar helaas niet 
doorgaan. 
Het is helaas even niet anders. 
 
We hopen het in de zomer van 2021 weer op 
te pakken . 
 
 
Namens de IKE  commissie: 
Geert Middelkamp  
 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
In augustus is er geen kinderoppasdienst 
    
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud) 
  
12 juli tot en met 16 augustus is er   
 
GEEN kindernevendienst.   
 
23 aug. Esther Jansema   
 
30 aug. Anita de Boer   

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
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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De zondagse bloemen vanuit de gemeente 
 
Even een update over de zondagse bloemen.  
We hebben tijdens de Corona-crisis namens de Protestantse kerk geen bloemen kunnen en 
willen bezorgen bij onze gemeenteleden, omdat wij niet van onze contactpersonen konden 
verwachten dat je in een tijd van zoveel mogelijk binnen blijven, kunt vragen om wel bloemen te 
bezorgen. 
Daarom hadden we ervoor gekozen om een kaart te sturen. 
Nu worden heel langzaam aan de regels wat versoepelt, waardoor ook de vraag naar boven 
komt hoe wij daarin de zondagse bloemen daarin een plek kunnen geven. 
Vanaf 1 juni worden nu de bloemen door de fam. Snel van Bloemenhuis Centrum bezorgd. Dat 
zal gebeuren op de zaterdag voor de dienst op zondag. 
De namen worden, zoals altijd al gebeurt, in de Zondagsbrief en in het Kerkblad vermeld. 
Dit betekent, dat er geen verze bloemen in de kerk op tafel staan, maar daar staat nu een mooi 
kunst-boeket.  
Wij hopen dat iedereen, die lid is van onze gemeente, ook mee kan en wil meedenken aan de 
mensen die aandacht verdienen. Dit kan onder meer door de adressen van die gemeenteleden 
door te geven aan de dames die de zondagse bloemen verzorgen. 
 
Wij hopen op veel namen. 

Namens de bloemendienst,   
Annemarie Pieterman.  

 
 

Opbrengst collecten 

 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 17 mei Noaberschap   €   98,00 
Zondag 24 mei Berkat Ambon   € 140,00 
Zondag 31 mei Zending               € 116,00 
Zondag  7 juni  Bloemendienst  € 191,00 
Zondag 14 juni KIA (binn. diaconaat) € 220,50 
Zondag 21 juni KIA (Werelddiaconaat € 135,50 
Zondag 28 juni Diaconie algemeen  € 100,00 
 
 
 
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 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. 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  2 aug. 10.00 uur,  p.w. mw. Simone van der Laan, gezamenlijk met Zijldijk 
 
23 aug. 10.00 uur, drs. A. Trox 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
26 juli  11.00 uur, mw. E. de Vries 
 
30 aug. 11.00 uur, dhr. H. de Groot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

27 
september 

Ds. J. v.d. Berg, 
HA 

  6 september Ds. J. v.d. Berg, HA 

    18 oktober Baptistengemeente 

29 november Mw. J. Doekes   15 november Mw. J.Doekes  

      

    13 december Baptistengemeente 
 

 
 
De diensten  van de Prot. Gemeente Appingedam zijn op zondagmiddag  van 15.30 uur 
tot 16.30 uur; er is koffie en thee na de dienst 
(De diensten van de Baptistengemeente beginnen om 15.00 uur). 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

    
 
Gemeente, 
 
De kerkenraad deelt u met blijdschap mee, dat 
mw. D.H. de Vries-Kuiper, Graaf Edzardstraat 8, bereid is gevonden ouderling-scriba te 
willen worden en dat  
dhr. J. Weima, mr. S. Reijndersplein 8, bereid is gevonden ouderling te willen worden. 

De gemeente wordt gevraagd in te stemmen met de bevestiging van deze leden van 
onze gemeente tot ouderling. 

 
Dhr. P.M. Prins, wonende te Stedum, maar lid van de PGA en  
dhr. H. Veenhuis, Twarrelt 5, zijn bereid kerkrentmeester te worden. 

De gemeente wordt verzocht in te stemmen met de benoeming van deze leden van 
onze gemeente in het College van kerkrentmeesters. 

 
De bevestiging van de ouderlingen en de benoeming van de kandidaat-kerkrentmeesters zal, 
indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op een nader te bepalen tijdstip door 
ds. Johan van de Berg. 

Ds. Johan van den Berg, waarnemend voorzitter;  
Renso van der Ploeg, scriba 

 
Bericht van het moderamen: 
 
Op dinsdag 30 juni is het moderamen bij elkaar geweest  om te praten over de versoepelingen 
van de corona-beperkingen die vanaf  1 juli zijn ingegaan. 
Als kerk zouden we weer diensten mogen houden, maar wél onder strikte voorwaarden. 
Zo blijft de anderhalve meter afstand tot elkaar van kracht en ook mag er níet gezongen 
worden. 
Nu mensen weer gaan reizen, wordt de kans op besmetting weer groter. 
Willen we in de kerkdiensten dat risico lopen? Het antwoord luidt unaniem: nee. 
Het is juist de zorg voor elkaar, die ons doet beslissen om in ieder geval nog tot 1 september de 
diensten via de digitale weg te houden. Wat kunnen we dan wél doen om wat meer bij elkaar 
betrokken te zijn?”  was onze volgende vraag. 
Via de zondagsbrief kunnen we op de hoogte blijven van elkaars lief en leed. 
Op onze website mogen we niet de adressen noemen i.v.m. de privacywet, daarom willen we 
de gemeenteleden in de gelegenheid stellen om de zondagsbrief per mail te ontvangen. 
U ontvangt de complete zondagsbrief als u uw naam en emailadres doorgeeft aan:  
secretariscvk@pg-appingedam.nl 
 
Door het verstrekken van uw mailadres geeft u toestemming dat deze wordt opgenomen in het 
LRP (= ledenadministratie van onze kerk). 
Bent u niet in het bezit van email, maar wilt u de brief wél graag ontvangen? Dan kunt u bellen 
met Didy de Vries, tel 623385. Zolang er géén fysieke diensten worden gehouden, zal de 
zondagsbrief dan bij u worden bezorgd. 
 

mailto:secretariscvk@pg-appingedam.nl
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Uit het Pastoraat 
 

Pastorale zaken: permanente en tijdelijke veranderingen 
- Tot ieders verdriet moest begin deze maand het arbeidscontract met onze pastoraal werker 
Jenny Baron-van der Leest worden beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid. Het meest 
verdrietig is dit voor Jenny zelf, die steeds met hart en ziel haar werk als pastor heeft gedaan in 
onze gemeente. Tijdens de moderamenvergadering van 30 juni jl. was Jenny persoonlijk 
aanwezig om afscheid van ons als gemeente te nemen. In de openingsoverdenking en 
dankwoord van ds. Johan van den Berg, als waarnemend voorzitter van de kerkenraad, 
hebben we Jenny bedankt voor haar inzet en toegewenst dat ze tijdens en na haar herstel 
onder Gods zegen nieuwe wegen naar de toekomst mag vinden. Namens de gemeente heeft 
Roelf Kok als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters haar daarbij een mooie bos 
bloemen overhandigd. Elders in dit blad neemt Jenny persoonlijk afscheid van ons als 
gemeente.  
- Het vertrek van Jenny Baron betekent direct ook de afsluiting van het “vervangingscontract” 
met pastoraal werker Eppo Vroom, die voor 4 uur per week het werk van Jenny in De 
Paasweide op zich had genomen. Deze uren zullen vanaf nu in principe worden ingevuld door 
onze ouderenpastor Hanneke Doekes. 
- Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan blijft zeker nog tot september ziek gemeld, gezien de 
reactie van de bedrijfsarts. In crisissituaties nemen, zo mogelijk, ds. Johan van den Berg en 
pastor Hanneke Doekes de vervanging waar. 
- Ds. Johan van den Berg heeft zomervakantie van 17 juli t/m 9 augustus. In die periode is 
pastor Hanneke Doekes zijn vervanger voor crisissituaties. Eerste aanspreekpunt is de 
secretaris van het Pastoraat, Afien Kloosterhof-Tiesma (tel. 624890 of 06-40416027), bij geen 
gehoor kunt u contact opnemen met pastor Hanneke Doekes (tel. 628968) of aankomend 
scriba Didy de Vries (tel. 623385).   
- De pastorale contacten van predikanten, pastores, ouderlingen en contactpersonen vullen 
wij ook in juli en augustus nog heel terughoudend in: 

 wij beperken ons zoveel mogelijk tot telefonisch contact en contact via e-mail; 

 ds. Johan van den Berg houdt telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 10.00 uur: (0596) 788702; ook per e-mail is hij bereikbaar; 

 wij roepen alle gemeenteleden op om met name aandacht te houden voor wie nu alleen 
thuis zijn: dus vaker even bellen of een kaartje sturen zodat mensen weten dat ze niet 
vergeten worden; 

 in crisissituaties mag u altijd een beroep op ons doen: bel dan uw contactpersoon, 
wijkouderling, pastor Hanneke Doekes of ds. Johan van den Berg; we bekijken dan van 
geval tot geval wat er mag en mogelijk is om u zo goed mogelijk bij te staan. 

 
Met een hartelijke groet namens de contactpersonen, wijkouderlingen, pastores en 
predikanten,  ds. Johan van den Berg 
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Beste Gemeenteleden, 
Per 5 juli aanstaande eindigt mijn werkperiode in de wijk Paasweide en Bolwerk. 
Een groot deel van onze contacten was de afgelopen tijd  - helaas – per telefoon. 
Ik kijk met dankbaarheid terug op onze contacten en het vertrouwen dat ik in deze periode van 
u mocht ontvangen. Ik wens u van harte vrede en alle goeds toe en de zegen van onze God. 
 
Met hartelijke groet, 
Pastor Eppo Vroom 
Afscheid 
 
Beste mensen, lange tijd heeft u niets van mij gehoord. En nu schrijf ik dit stuk met als titel 
‘afscheid’. Het valt me moeilijk. Inmiddels ben ik bijna twee jaar ziek thuis. Mijn herstel duurt 
veel langer dan ik zelf gehoopt had. Het gaat langzaam in een wat stijgende lijn, maar het gaat 
gepaard met veel ups en downs. Helaas ben ik nog niet in staat om weer te gaan werken. 
Inmiddels heb ik gesprekken gehad met het UWV en daaruit blijkt dat ik op dit moment 100% 
arbeidsongeschikt ben. Het was heel confronterend om dat te horen, maar gezien de 
beperkingen waar ik mee te maken heb ook niet helemaal onverwacht. 
Na twee jaar ziekte betekent dit ook dat ik niet terug zal keren als pastoraal werker voor de 
PGA. Dat doet me best veel verdriet. Ik had het graag anders gezien. Ik heb inmiddels in klein 
comité (bij het moderamen) afscheid genomen en daar laat ik het ook bij, een groter afscheid 
temidden van de gemeente is in de eerste plaats niet mogelijk vanwege de 
coronamaatregelen, maar ten tweede is dat voor mijzelf ook te belastend. Wel wilde ik jullie, als 
gemeenteleden, door middel van dit schrijven op de hoogte brengen. 
Ik ben twee jaar geleden getroffen door depressie en een angststoornis. Het is een vreselijk 
zware tijd geweest. Gelukkig kreeg ik vrij snel hulp van Lentis en daar ben ik in goede handen. 
Mijn behandeltraject is een langdurige. Ik heb nog een hele weg te gaan, maar als ik terug kijk 
is er ook al best een weg afgelegd. Ik boek wat vooruitgang gelukkig. 
Ik heb veel steun van mijn man en mijn familie en vrienden, en ook het geloof sterkt me op 
momenten dat het moeilijk is. 
Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn werk als pastoraal werker voor de PGA. Dat ging ook 
gepaard met ups en ook downs. Velen van u hebben lief en leed met me gedeeld en ik hoop 
dat ik daarin voor u tot steun ben geweest. Ik kijk terug op goede (groeps)gesprekken,  
vergaderingen, voorgaan in diensten in Paasweide, Damsterheerd en in de Nicolaikerk, de 
Kerst- en Paasmiddagen, jeugdkamp en zoveel meer activiteiten. Er was altijd grote 
betrokkenheid bij elkaar. Dat deed me altijd erg goed. 
En ook gedurende mijn ziekte heb ik veel steun vanuit de gemeente ervaren in de vorm van 
mailtjes, kaarten, bloemen. Daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. 
Nu is het tijd om afscheid te nemen. Hopelijk komen we elkaar in de toekomst nog eens tegen. 
Ik wens jullie alle goeds toe en sluit af met de woorden van een van mijn lievelingsliederen uit 
het Liedboek: 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen  tot wij weer elkaar ontmoeten 
met Zijn raad en troost en zegen.  in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Jenny Baron 
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Vorming en Toerusting 
  
In maart dit jaar waren we als commissie Vorming en Toerusting heel druk met de 
voorbereidingen van het activiteitenaanbod voor het seizoen 2020/2021 
en de Paascyclus 2020.  
Binnen en buiten de commissie waren voldoende ideeën en initiatieven voorhanden om een 
mooi en evenwichtig activiteitenaanbod te realiseren. 
Covid-19 en de gevolgen daarvan doorkruisten echter verdere uitwerking, het maken van 
afspraken, het bespreken van ontmoetingsruimten, het vastleggen van inleiders en natuurlijk 
het samenstellen van het vertrouwde “groene boekje”. 
Gelet op alle onzekerheden in het samenkomen , vergaderen en alle ontwikkelingen die 
daarmee samenhangen is het niet verantwoord dit boekje dit jaar 2020 nog te maken. 
We zullen zo snel als het kan en mag een start maken met de vertrouwde onderdelen zoals 
gespreksgroepen,films  en jeugdwerk en U leest daar dan alles over in uw kerkblad.  
Dit heeft als voordeel dat er eenvoudig ingespeeld kan worden op de actualiteit ( oa. het 
jaarthema van de PKN “het goede leven”) en dat U zich niet dit najaar al hoeft  
in te schrijven of op te geven voor een programmaonderdeel dat pas over een half jaar 
plaatsvindt. 
Ook staat de commissie natuurlijk open voor nieuwe ideeën van uw kant voor Vorming en 
Toerusting van de gemeente en de ambtsdragers. 
Of er voor begin 2021 nog een “groen boekje”komt hangt van vele factoren .  
Houd dus uw kerkblad in de gaten elke maand. 
Als U graag wilt deelnemen aan een activiteit kunt U zich aanmelden zoals aangegeven in die 
aankondiging. 
U bent van harte welkom .We zien U graag. 
  
Namens de werkgroep/commissie V en T 
Erik Ritzema secr. 
 

Uit onze gemeente 
Verhuizing:  

Terwijl voor veel mensen de afgelopen maanden de tijd stilstond, vonden Hannah en ik de tijd 
om ons te wijden aan onze studies. Hannah heeft het collegejaar afgerond van haar 
predikantenopleiding en loopt, voor zover dat gaat, stage in de Protestantse gemeente van 
Vries. Ik heb inmiddels mijn beiaardmaster gehaald. Het examen hiervoor bestond uit een 
concert op de Martinitoren van Doesburg en een presentatie van mijn onderzoek via Zoom 
vanuit de toren van Winschoten. Dit laatste werd beloond met een 8, waar ik erg trots op ben. 

Hannah en ik hebben ook een huis gekocht. Vanaf 15 juli wonen wij aan de Heidensgang 1 in 
Appingedam. Op het moment van schrijven zijn we nog druk bezig met verbouwen. Het pand is 
namelijk in 1902 gebouwd door de diaconie en kerkenraad van de Nederlands hervormde kerk 
van Appingedam als 'tehuis voor oude mannen', maar veel van de originele facetten van het 
huis zaten verstopt achter gipsplaten en dergelijke. De 'toonkamer' is de eerste kamer die wij 
zo veel mogelijk naar authentieke staat terugbrengen en dat lukt al aardig. 
We kijken er erg naar uit om in Appingedam te wonen.  
 
Hannah Oosterdijk 
Vincent Hensen-Oosterdijk 
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Met ingang van 15 juli wonen Vincent en Hannah Hensen-Oosterdijk in Appingedam. Hun 
adres is: Heidensgang 1, 9901 EP  Appingedam. 
Hartelijk welkom in onze gemeente en we wensen jullie een heel fijne tijd toe in jullie ‘nieuwe’ 
huis. 
 
 
Uit de pastorie 
 
Wanneer u dit leest, is onze gezinsvakantie net begonnen. De schoolvakantie ging al wat 
eerder van start in huize Van den Berg, met het opgeluchte gevoel dat alle drie spruiten over 
zullen gaan naar de volgende groep/klas. Ook al is een keertje blijven zitten helemaal geen 
ramp, toch is het fijn als alles ‘normaal’ verloopt; zeker in een zo ongewone tijd als die we nu 
doormaken. Het ongewone ligt allereerst in wat iedereen doormaakt: de corona-beperkingen 
met alle vragen en zorgen die daar bij horen. Dan is er natuurlijk de situatie van Gerlinde’s 
ziek-zijn en stapsgewijs herstel. Daar kwam dan ook nog mijn uitglijder op de trap bij, die me 
toch even een paar weken ‘in de wacht’ heeft gezet. Terwijl ik dit schrijf, is dat laatste alweer 
sterk verbeterd en hoop ik dat ik straks na de vakantie wel weer voor 99% de oude ben (‘de 
jonge’ was leuker geweest, maar de tijd valt niet terug te draaien). 
Opnieuw onze grote dank voor alle blijken van steun en meeleven bij onze ongemakken. 
Daarbij mag gezegd worden dat we heel blij zijn te merken dat dat niet alleen in ons geval zo is, 
maar ook bij anderen in de gemeente die verdriet en tegenslag ervaren. Regelmatig horen we 
van gemeenteleden die worden overstelpt met kaartjes, bloemen enz. als ze een moeilijke tijd 
doormaken. Dat geeft moed en troost! U en jullie mogen weten dat wij dat heel erg waarderen 
aan onze gemeente. Deze vorm van onderling pastoraat en omzien naar elkaar is wat de 
gemeente samen houdt en veerkracht geeft: in kleine dingen het licht van Gods liefde laten 
stralen voor elkaar.  
Deze vakantieperiode is voor de meeste mensen anders dan andere jaren. We blijven vaak 
meer en dichter bij huis. Toch zullen er ook nu mensen zijn die de gewone contacten een tijdje 
moeten missen: we hopen dat anderen dan “inspringen” en even een keertje extra om de hoek 
kijken of bellen.  
Door de corona-dreiging zullen heel veel dingen, ook in het kerkelijk leven, nog lange tijd 
anders gaan dan anders: kerkdiensten, bijeenkomsten, kringen, activiteiten. Soms gewoon 
uitgesteld, soms in andere (beperktere) vorm. Als u goede en/of leuke ideeën heeft om in die 
situatie de onderlinge band te versterken, dan horen we dat graag. Ook wij proberen daar 
samen met de kerkenraad en commissies vormen voor te vinden. 
Maar eerst: vakantie in huize Van den Berg. De eerstvolgende keer dat ik daarna weer voor 
mag gaan in de Nicolaïkerk is het direct feest: 23 augustus, onze 20e trouwdag…  
Wij wensen u en jullie voor de komende (vakantie)weken Gods nabijheid, kracht en zegen toe. 
“Ga met God, en Hij zal met je zijn!” 
Een hartelijke groet,  
ook namens ds. Gerlinde en de kinderen, 
 
ds. Johan van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 19 - 

In memoriam Jan Scholte 
In het Pinksterweekend bereikte ons het bericht dat op 31 mei jl. onze broeder in Christus Jan 
Scholte was overleden. Hij is 78 jaar geworden. Zijn uitvaartplechtigheid en crematie hebben in 
besloten familiekring plaatsgevonden in de week na Pinksteren.  
Jan Scholte was niet iemand die midden in het kerkelijk leven van de PGA stond, maar de 
pastorale contacten vanuit de gemeente werden door hem welzeker gewaardeerd. 
Wij bidden dat God zijn zus en zwager, hun kinderen en kleinkinderen, en ieder die Jan Scholte 
mist, mag troosten en bemoedigen met zijn nabijheid – in het vertrouwen dat geen mens valt, 
of hij valt in Gods genadige handen. 
 
Niemand leeft voor zichzelf 
en niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer. 
Aan Hem behoren wij toe. 
 
ds. Johan van den Berg 
 
In memoriam Jan Kolk 
Op 10 juni jl. overleed onze broeder in Christus Jan Kolk, man van Gea, vader van Henk, 
Freddy en Bert, schoonvader van Diana en Jolanda, en opa van Selina, Jasper, Maarten en 
Melissa. Jan is 72 jaar oud geworden. Hij was al langer ziek, maar het leek redelijk stabiel. In 
januari gaven onderzoeken minder gunstige resultaten te zien en vanaf die tijd ging Jans 
conditie eerst langzaam maar daarna steeds sneller achteruit. Jan kende o.a. door zijn 
vroegere werk als winkelier en door zijn taak als coördinator van activiteiten in de Nicolaïkerk 
heel veel mensen. Dat betekende ook dat ontzettend veel mensen lieten merken dat ze met 
hem en Gea meeleefden en dat heeft hen beiden heel erg goed gedaan in de laatste maanden. 
In de preek tijdens de afscheidsdienst op 16 juni werd een korte levensschets gegeven:  
Op 4 februari 1948 werd Jan Kolk geboren in Sappemeer. Al snel verhuisde de familie Kolk 
naar Hoogezand, waar Jans zusje Johanna werd geboren. Toen Jan 11 was verhuisde het 
gezin opnieuw; nu naar Appingedam, waar Jans ouders een zelfbedieningszaak begonnen. In 
1970 begon Jan samen met zijn vader een supermarkt. Uiteindelijk kwam hij, met Gea aan zijn 
zij, terecht in een mooi pand aan de Fokko Ukenalaan. Na 20 jaar moest de winkel worden 
verkocht en werd Jan slijter in Delfzijl tot aan zijn pensioen. 
Jan en Gea kenden elkaar al van school, maar op de CJV kregen ze iets met elkaar. Dat 
resulteerde uiteindelijk in een huwelijk en de geboorte van drie zoons: Henk, Freddy en Bert. 
Jan was actief bij voetbalvereniging De Pelikanen, als kerkvoogd in de Hervormde gemeente 
en 30 jaar lang als coördinator voor verhuur en activiteiten in de Nicolaïkerk, als lid van de 
Classicale Commissie voor Behandeling van Beheerszaken, enz. enz. Hij had veel en graag 
contact met mensen. 
Dagelijks werkte hij met klanten, gemeenteleden, orkestleden, concertgangers, maar hij hield 
er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bepaalde dingen deed hij op 
zijn eigen manier en de moeite die hij had om zijn diepste gevoelens te uiten heeft hem ook wel 
eens in de weg gestaan. Tegelijk: zonder die dingen was hij niet die Jan geweest die wij zozeer 
hebben leren waarderen. Wij zijn dankbaar dat wij hem in ons midden mochten hebben en 
bidden dat God die herinnering mag zegenen, zodat ze tot troost mag zijn voor Gea, haar 
kinderen en kleinkinderen en iedereen – niet in het minst in onze PGA – die Jan zal missen. 
Zo bidden wij elkaar het geloofsvertrouwen toe, dat we – één van geest met Jan – mochten 
uitzingen in de afscheidsdienst: 
 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wie ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw.  (Ps. 73 vs. 2b)                            ds. Johan van den Berg 
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Ouderenpastoraat 
 
Gelukkig konden de bezoekbeperkingen in verzorgings-en verpleeghuizen versoepeld 
worden, zodat mensen weer bezoek konden krijgen – eerst een beetje en op dit moment 
onbeperkt. Hopelijk kan dat nu zo blijven en blijft de corona bij u en ons allen vandaan.  
 
Elders in dit kerkblad kunt u lezen over het feit dat Jenny Baron niet meer als kerkelijk werker 
aan onze gemeente verbonden is. Natuurlijk vind ik dat heel verdrietig voor haar en voor ons 
allen. En vanuit het ouderenpastoraat wil ik haar bedanken voor alles wat ze met veel liefde en 
zorgvuldigheid gedaan heeft. En haar, vast wel namens u allen, verder veel goeds toewensen 
in haar leven. Zelf heb ik nog wel mailcontact met haar en hoop ik haar binnenkort weer eens te 
bezoeken.  
 
Hoe alles nu verder zal gaan, ook nadat ik met pensioen hoop te zijn gegaan, is nog even 
afwachten. En, in verband met de corona, kunnen we helaas ook nog geen duidelijkheid geven 
over de diensten in Damsterheerd en de Paasweide. Binnenkort wil ik bij de betreffende 
organisaties gaan informeren en dan zullen we (de wijkouderling en ik) een besluit nemen. Ver 
vooruit kijken, hoe de situatie in september zal zijn op dit punt, kan niet. En, zoals u ook weet, 
kan er zomaar weer iets veranderen. Maar momenteel kunnen we elkaar weer gaan zien in 
kleiner verband (op bezoek bij u) en hopelijk dan ook gauw weer bij een kerkdienst. 
 
In Damsterheerd kwamen in de afgelopen maanden nogal wat nieuwe bewoners die lid zijn 
van onze gemeente. Door de corona-beperkingen konden de ouderling en contactpersoon nog 
niet bij u langs komen, maar hopelijk kan dat nu wel. 
Voor als ik u bezoek, of onverwacht tegenkom: het blijft ook voor mij onnatuurlijk en 
ongemakkelijk aanvoelen, om een ruime afstand tot u te houden, maar helaas, in ieders belang 
moeten we dat toch maar zien vol te houden.  
 
 
Wij gedenken Luurt Hinderikus Molag 
 
17 mei 2020 overleed hij, heel plotseling. Hij was op 8 april 86 jaar geworden.  
In de dankdienst voor zijn leven, in de aula van Stilleweer, noemden zijn dochters Ria en Petra 
mooie herinneringen aan hem en typeerden hem o.a. als: een lieve vader en opa, degene die 
stimuleerde dat Petra koperblazer werd, rots in de branding, altijd bereid te helpen, trots op zijn 
werk, zorgzaam en attent voor hen, mantelzorger voor zijn vrouw gedurende tien jaar, een man 
van weinig woorden. Hij werkte bij Brons Motoren, waardoor hij ook veel in het buitenland was 
en soms meevoer op schepen. Was een groot voetbalfan, zijn club: de Pelikanen. En hij had 
nog veel meer hobby’s, vooral na zijn (vroege) pensioen. 
Hij groeide op in Appingedam, als tweede van vier jongens. Enkele jaren terug overleed zijn 
jongere broer Egbert in het Ufkenshuis in Siddeburen, kortgeleden zijn oudste broer, Eppo, die 
al lang in een verpleeghuis in Brabant was. Zijn jongste broer, nu dus als enige over, woont 
sinds zijn 18e in Canada. 
 
Op zijn 23e trouwde Luurt met Lieja Delis. Ze konden na een tijdje een van de huizen betrekken 
die in het huidige Opwierde voor werknemers van verschillende Damster bedrijven werden 
gebouwd. Kregen hun twee dochters en woonden nadat die uitgevlogen waren nog lange tijd in 
het huis in de Ripperdastraat, vóór ze een paar jaar terug naar de flat op Klauckelaan 18-A  
gingen. Een grote overgang: daar was het veel stiller, konden mensen niet zomaar achterom 
aankomen. De dochters konden niet zo vaak komen, want woonden inmiddels ver in 
Nederland. Vanaf tien jaar vóór haar overlijden kon moeder helaas de lange autoritten naar 
hen niet meer volhouden en was vader door de zorg voor haar ook beperkt in zijn rol als opa. 
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Zij overleed op 22 juni 2019.  
Het verlies viel hem zwaar, maar de zorg drukte nu niet meer op hem en hij kon weer van huis: 
naar de kerk, eens wat verder weg, zelfs b.v. naar de 25-jarige bruiloft van Petra en Nico in 
Noord-Holland. Met zijn nicht Janny uit Siddeburen en haar man had hij regelmatig contact. Die 
namen hem ook wel op langere tochten mee. Zo kon hij, ook samen met zijn dochters, onlangs 
nog bij de begrafenis van zijn broer zijn. Dankbaar kijken Ria en Petra ook terug op het feit dat 
ze  – toch maar, ondanks de coronamaatregelen- op 30 april, de geboortedag van hun moeder, 
samen met vader bij haar graf erbij stil hebben gestaan dat het goed geweest is.  
 
Luurt, van oorsprong gereformeerd, raakte verknocht aan de Nicolaïkerk, was daar veel als 
gids tijdens de openstelling en kwam er graag voor kerkdiensten. Met zijn vrouw samen was hij 
lange tijd vrijwilliger in de kerkdiensten in Solwerd en hij was een tijd betrokken bij de IKE.  
 
In de dienst vóór hij begraven werd op Stilleweer bij zijn vrouw, klonk, net als bij haar 
begrafenis, muziek van de Hoornse Brassband waar Petra in speelt. Verder o.a. het door hem 
zo geliefde “Veilig in Jezus’ armen”, dat ook op de grafsteen staat - voor haar, nu ook voor 
hem. We lazen en overdachten enkele verzen uit Psalm 139, over God die ons in alles kent en 
uit Romeinen 8, over Gods liefde, waarvan niets ons kan scheiden. Moge het geloof in 
geborgenheid bij God voor allen met verdriet om hem een bemoediging zijn.  
 
H.D.  

 
 

Van de Diaconie 
 
In juli wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter ,  tel: 627353. 
e-mail: vegter.th@gmail.com               
 
In augustus is het de beurt aan mw. Bouktje Veldman, tel.: 626791, 
e-mail: veldmang@hotmail.com. 

  
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die volgens 
u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk. 
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
mw. Anneke Weidenaar    e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk             e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail:  alpieterman67@gmail.com  tel: 624910 
 

 
 
 
 

mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
mailto:alpieterman67@gmail.com


 

 
- 22 - 

 

Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Beamer: 
Na veel uitproberen, vooral door onze technisch adviseur Henk Emmelkamp, zijn de live 
uitzendingen van de diensten in de Nicolaïkerk steeds beter van kwaliteit. Zoals u misschien al 
heeft opgemerkt lopen we de opnames nu via de beamer. Dit geeft weer meer mogelijkheden 
bij de opnames. Een aantal leden van het beamteam bekwaamt zich nu in het bedienen van de 
camera. Het is nu ook mogelijk om bij bijzondere diensten zoals huwelijken en uitvaarten een 
beeldverbinding tot stand te brengen. We hopen natuurlijk allemaal dat de coronamaatregelen 
niet heel lang meer duren, maar we kunnen op deze manier toch ook ons met elkaar 
verbonden voelen. 
 
Collectes: 
Gelukkig maken velen van u de collectegelden voor kerk en diaconie over via een 
bankoverschrijving. We zien wel grote verschillen per zondag. De opbrengsten voor de kerk 
varieerden van €103,- tot 280,- per zondag. We willen alle gevers hartelijk danken en hopen 
dat u de kerk op deze manier toch wilt blijven steunen want de vaste kosten blijven natuurlijk 
doorlopen. 
 
Actie Kerkbalans: 
We zijn blij te kunnen melden dat voor de Actie Kerkbalans eind mei al € 85.387,70 was binnen 
gekomen. Daarvan was maar liefst € 4.745,38 zonder toezegging. We verwachten dit jaar nog 
€ 68.981,18 aan toezeggingen (en hopelijk nog wat meer) te mogen ontvangen. 
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Van de Jeugd 
 

Gezocht: leiding T-café 

 

Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen zoeken we leiding voor T-café 

 

Wat is T-café? T-café is voor de jeugd van groep 7 t/m klas 4. 

Wat kan de jeugd doen bij T-café: 

- Gezellig chillen met vrienden 

- Samen spelletjes spelen 

- Muziek luisteren 

 

De jeugd kan tegen een kleine vergoeding iets te drinken/ snoep kopen.  

Als leiding zorg je voor de inkopen en de muziek. Dit wijst zich allemaal vanzelf.  
 

Lijkt het u/jou leuk om ongeveer 1x per maand/ per 2 maanden (van 19.00-20.30 uur) een 

vrijdagavond in de Franse School ‘leiding’ te geven? 

Dan zoeken we u/jou!!!! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

06 53753483 

 

Gezocht: leiding voor Factor 12+ 

 

Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen stopt de leiding van Factor 12+ 

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand / anderhalve maand Factor te geven aan de 12+ 

groep?? Dan zoeken we u!!!! 

Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en is 

er ruimte voor sociale contacten. 

Deze avonden kunt u vorm geven middels (quiz)vragen, verschillende gespreksvormen, een 

spel o.i.d. 

Factor wordt vaak met 2 personen gegeven. Misschien kent u iemand die het ook leuk lijkt. 

Is het iets voor u/jou/jullie? Dan horen we dat graag!!! 

 

Voor meer informatie: 

José Spijk, josespijk@hotmail.com  

Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

 

 

 
 

    

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsg7DElezjAhVDK1AKHfKyDpQQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/images/search/smiley/&psig=AOvVaw3CVo1vx7x6Eg2-cMTj2CaA&ust=1565109539133838
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
mailto:postma.j@ziggo.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBp9yU99vhAhVKb1AKHXdiDFIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.noord-aa-polderloop.nl/site/helpende-handen-gezocht/&psig=AOvVaw1L8xWyA-4BWRlfJAOOMaOe&ust=1555755526055953
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Gezocht: clubleiding! 

 

Met ingang van het nieuwe clubseizoen stoppen er 4 mensen van de clubleiding. 

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand club te geven aan basisschoolkinderen? Dan zoeken 

we u!!!! 

We geven club in duo’s…misschien kent u iemand die het ook leuk lijkt! Dan horen we dat 

graag.  

In de maand mei geven we nog club…kom gerust een keer meekijken. (zie jeugdagenda) of 

neem contact op met één van de clubleiding. 

Als u/jij wilt dat club op deze wijze blijft bestaan, geef u dan op!! Anders zijn we 

genoodzaakt de clubavonden anders in te vullen bv. 1x per 2 maanden 

 

Voor meer informatie: 

José Spijk, josespijk@hotmail.com  

René Bos, mirjam-rene@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

T V G  Assen,  verfrissend  verrassend  verrijkend 
 
De cursus Theologische vorming en verdieping van gemeente-leden en geïnteresseerden 
(TVG) in Assen start weer in      september 2020. (als het is toegestaan vanwege corona) 
Theologie is een veelzijdig vakgebied. Het gaat immers over God en mensen, over aarde en 
hemel, over ver en dichtbij, over verleden, heden en toekomst. Een voorop-leiding of een 
kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De cursus start op dinsdagmorgen 22 
september 2020 voor de nieuwe cursisten om 09.00 uur. Tussen 10.25 - 10.45 uur is er een 
pauze. De lessen lopen door tot 12.15 uur.   
 
Hoe zijn de lessen opgebouwd? 
Iedere lesochtend staan er twee vakken op het rooster, elk vak met zijn eigen docent. De 
docenten zijn predikanten of leraren, gespecialiseerd in het vak dat zij geven. Elke les duurt 
negentig minuten. Naast informatie en kennisoverdracht krijgt u voldoende ruimte voor 
onderling gesprek en ontmoe-ting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan 
de voorbereiding of verwerking van de lesstof. Goed om te weten dat u geen tentamens of 
toetsen hoeft te maken. Er worden ook excursies met de cursisten georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.mkb-haarlem.nl/nieuws/gezocht-ondernemers-met-dienst-of-product-om-ouderen-langer-zelfstandig-en-comfortabel-thuis-te-laten-wonen/&psig=AOvVaw3Ah9kp1sHJphcpni3S1x8Q&ust=1589613259693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjJ0IGptekCFQAAAAAdAAAAABAO
mailto:mirjam-rene@home.nl
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Groningenzondag 2020   -   Even bijpraten 
 
Het PKA in corona-tijd: 
Het coronavirus heeft ons als Platform Kerk en Aardbeving ook parten gespeeld. We konden 
niet vergaderen. De meeste leden zijn voorganger en staken de afgelopen maanden veel 
energie in het omschakelen andere vormen van vieren en pastoraat. Eind juni vond er voor het 
eerst sinds lange tijd weer een vergadering plaats. Er was veel animo voor! 
Want de problematiek van aardbevingsschade, moeizame schadeafwikkeling en 
onzekerheden rond versterkingsoperaties stond niet stil. Er kwamen door de coronaperikelen 
nog meer spanningen bij. Het feit dat het coronavirus levensbedreigend kan zijn op korte 
termijn relativeerde hoogstens voor even de andere onzekerheden. Maar de bodem beweegt 
nog steeds en bovengronds zorgen de versterkingsoperaties of de onduidelijkheden 
daaromheen dan hier en dan daar voor onrust en onzekerheid.  
Contactpersoon kerken aangesteld: 
In de loop van maart jl was het eindelijk zover: de benoeming van de ‘contactpersoon kerken’ 
kwam tot stand. Met financiering door het Platform Kerk en Aardbeving is ds. Liebrecht 
Hellinga voor 8 uur per week bij het GVA aangesteld als ‘contactpersoon kerken 
GVA/PKA’.  Hij is oud-voorzitter van dit Platform en was tot begin 2020 ‘coördinator 
samenleving’ voor ons Platform met als belangrijke taak de vertegenwoordiging in het 
Gasberaad. Hij ‘schoof door’ om aan te schuiven bij het overleg van de geestelijk verzorgers 
van het GVA die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. 
(https://gvagroningen.nl/wie-zijn-wij/).  Hij gaat de kerken en voorgangers in het gebied waar 
mogelijk ondersteunen bij vragen hoe van betekenis te kunnen zijn  op 
sociaal-maatschappelijk gebied, vanuit de boodschap van hoop en vrede die de kerken is 
toevertrouwd. De handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting 
PKA en Solidair Groningen-Drenthe en het contract met Liebrecht waren nog nauwelijks gezet 
of de coronacrisis brak uit. Hoe hij zijn werk toch heeft opgepakt valt te lezen in de bijdragen die 
hij voor verschillende media schrijft.  
Financiering: De afgelopen maanden zijn er van verschillende kanten grotere en kleinere 
bijdragen binnengekomen, van gemeenten en kerkelijke fondsen, waardoor we onze bijdrage 
voor bovenstaande functie nu in elk voor twee jaar kunnen waarborgen. We zijn er dankbaar 
voor. We hebben het vertrouwen dat we de beoogde minimaal drie jaar als looptijd voor dit 
project kunnen halen. 
En tezelfder tijd kwamen er ook middelen vrij voor het continueren van het Gasberaad en onze 
vertegenwoordiging daarin. Hoe die continuering gestalte te geven is een van de 
aandachtspunten van ons PKA voor de eerstkomende tijd. 
Groningenzondag: 
Vorig jaar hebben we de kerken gevraagd om de laatste zondag van juni een 
‘Groningenzondag’ te houden. Het voorstel was om in de kerkdienst voorbede te doen voor het 
werk van kerken in het aardbevingsgebied, voor de bewoners van dat gebied en voor het werk 
van ons Platform. We deden de suggestie om ook voor het PKA te collecteren.  
We willen de kerken aanmoedigen ditzelfde ook dit jaar te doen: zondag 28 juni. Maar het mag 
natuurlijk ook op een ander moment! Voor woorden van gebed verwijzen we naar 
https://kerkenaardbeving.nl/liturgie-en-mijnbouwschade/groningenzondag/ 
Nieuwsbrief: 
het streven is om tegen het einde van de zomer weer een Nieuwsbrief tot stand  te brengen en 
verspreiden.  
 
Een goede zomer! 

Ds.Harmen Jansen, voorzitter PKA 
Contactadres: secretaris@kerkenaardbeving.nl 
 
 

https://gvagroningen.nl/wie-zijn-wij/
https://kerkenaardbeving.nl/liturgie-en-mijnbouwschade/groningenzondag/
mailto:secretaris@kerkenaardbeving.nl
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Nieuwsbrief Classispredikant ds. Jan Hommes   zomer 2020 
  

   
 
Ontregeld 

 
De theoloog Erik Borgman schrijft in zijn nieuwe 
boek ‘Alle dingen Nieuw’ over het evangelie als 
een verhaal dat ontregelt en over geloven als 
een levenshouding die ontregelt. Het is zo’n 
woord waar je dan nog eens wat over nadenkt 
en ik vroeg me af of dat voor mij ook geldt: 

ontregelt geloof, je verbonden weten met God? Is geloof niet een zoektocht naar vaste grond 
onder de voeten, naar rust en er voor zorgen dat je angsten enigszins verzachten of in de 
bedding van Gods liefde kunnen verdwijnen?  
  

De Corona-tijd, voor ons de tijd vanaf eind februari en begin maart, wanneer mensen ziek 
worden en overlijden aan een onbekend virus en de angst toeslaat  dat dit wel eens heel 
ernstig zou kunnen worden heeft ons ook ontregeld. Dat is gegaan op een manier die ik niet 
voor mogelijk had gehouden: alles op slot, bedrijven gesloten en dat noemen we een 
‘lock-down’ en bovenal geen kerkdiensten.  Beangstigend was het en is het voor een deel nog, 
want vieringen zijn er nog lang niet overal behalve online. De maatregelen zijn versoepeld en 
onze levensruimte neemt weer toe, maar we moeten voorzichtig blijven.  Ik heb me 
afgevraagd of we nu ‘ontregeld’ blijven. Ik heb me afgevraagd of we nu aan de slag gaan om 
onze samenleving iets anders in te richten, zodat hetgeen het meest kwetsbaar is, de mensen 
die het meest kwetsbaar zijn, dat wat zwak is beter aan bod kan komen. Gaat het ons lukken 
om die kwetsbare en zwakke liefde van God, het goede dat hij ons te bieden heeft echt een 
kans te geven?   
  

De zomertijd breekt nu aan, een tijd van bezinning en rust waar we ook wel aan toe zijn. Ik heb 
de indruk dat veel mensen vermoeid zijn en het zou best kunnen dat zo’n periode van 
ontregeling veel energie heeft gekost. Sommige gemeenten zijn weer begonnen met vieringen 
in het kerkgebouw en anderen blijven het nog online doen en er zijn gemeenten die het 
combineren. Ik vermoed dat veel gemeenten online zullen blijven naast het samenkomen in 
het kerkgebouw.  Ik hoop van harte dat het zo snel mogelijk lukt de vieringen weer op te starten 
en weer samen te komen als gemeente, een gemeenschap die nu gemist wordt. Ik hoop ook 
dat we misschien wel meer dan voorheen zichtbaar en hoorbaar zullen zijn in de samenleving 

waarin wij gemeente zijn.   
 

 

Om na te denken hoe nu verder, hadden we als classicale 
vergaderingen van Utrecht, Overijssel-Flevoland en 
Groningen-Drenthe een webinar georganiseerd. We hebben 
uitgewisseld over de stand van zaken, over creativiteit en 
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angsten, over plannen of nog even niet. Op de website van de classis kunt u de verhalen 
daarover vinden. De kerk is een plek waar je (in de woorden van ‘waar een woord is is een 
weg, kerk 2025) woorden hoort die je elders niet hoort, waar mensen elkaar aanvaarden in 
Jezus’ naam en die helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Dat hebben we nodig en ik hoop 
ook dat we dat zichtbaar kunnen maken in onze samenleving, midden tussen mensen. Kerk als 
gave van God vraagt wel om onze inzet.   
  

Dat we nadenken over hoe verder zal ook een rol spelen op de classicale vergadering van 17 
september, wanneer ds. René de Reuver onze gast zal zijn en de nieuwe visienota van de 
Protestantse Kerk met ons gaat bespreken. Het is de bedoeling dat we deze bijeenkomst ook 
gaan uitzenden, zodat niet alleen de afgevaardigden maar ook u allen thuis dit mee kunt 
maken. De titel van de visienota, hét thema is ‘van U is de Toekomst ’ en daarbij geldt als 
ondertitel  ‘Ontvankelijk en waakzaam leven van genade’. Ik vind het mooi dat het woord 
‘genade’ zo centraal wordt gesteld en wordt uitgesproken dat het aankomt op ‘ontvangen’.   
   

We organiseren in oktober een zaterdag (31 oktober, Hervormingsdag) voor de colleges in 
onze classis: de classciale colleges voor het opzicht, bezwaren en geschillen, visitatie en de 
behandeling van beheerszaken. We doen dat om nader met elkaar kennis te maken en om 
kennis op te doen.   
  

In maart kwam er een oproep vanuit de landelijke kerk om geen diensten te houden in de kerk, 
maar om het vooral online te gaan doen; later kwamen er protocollen over wat wel en niet zou 
kunnen rondom uitvaart en alle andere werkzaamheden; deze protocollen zijn voortdurend 
aangepast aan nieuwe versoepelde maatregelen en zijn te vinden op de website van de 
Protestantse Kerk Nederland. Op dit moment is er veel discussie over het zingen: mag het wel 
of kan het niet. De voorwaarden waaronder dat misschien weer kan staan op de website van 
de Protestantse Kerk. De ontwikkelingen gaan soms snel, dus voordat u iets in gang zet, kijk 
op die website naar de maatregelen en protocollen die worden geadviseerd. Bijvoorbeeld op 
de volgende website:  
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/  

  

‘De Kerk is een gemeenschap met een eigen identiteit, die meebeweegt met de veranderende 
tijd’ is een opmerking uit het Ouderlingenblad van mei 2020. Niet mee waait met alle winden, 
maar bovenal de vragen van de actualiteit serieus neemt en ze betrekt op hoe wij ons 
verbonden voelen met God in Christus. In het vertrouwen van Zijn nabijheid. U allen een goed 
zomer gewenst.   
  

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/

