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28e Jaargang, nr. 10         juni 2020 
  

 

Van de redactie 

 
Het kerkblad dat u nu ontvangen heeft, is geldig tot half juli. Tegen die tijd zullen we weer 
een nieuw blad maken, dat dan een looptijd heeft 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. 
 

   
 

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. 
 

Belofte van de Vader     (bij Pinksteren) 

De Trooster kon niet eerder komen 
voordat Hij Die hing aan 't kruis 
was gestorven en verrezen, 
terugging naar Zijn Vaders huis. 
 
Oh Hij had het hun verteld 
maar ze konden 't niet bevatten, 
wat had de Meester toch bedoeld 
't was als verborgen schatten! 
 
En nu zaten ze bijeen 
en spraken over "het gebeuren", 
verlangend keken ze omhoog 
toen openden zich de hemeldeuren! 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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De Belofte van de Vader kwam 
met vlammetjes van vuur, 
zette zich op ieders hoofd 
ja...dit was dus hét uur! 
 
Hun tongen spraken vreemde klanken 
vreemde woorden nooit geleerd, 
één ding wisten ze zeker 
hun Meester werd daardoor geëerd! 
 
Hun wachten was opeens verdwenen  Hand. 1 : 4 

het was de Belofte zoals voorzegd,   Joh. 14 : 16, 26 
vanuit de hemel liet de Vader merken   
Hij had Zijn Geest op hen gelegd!  
 
      Els Hengstman-van Olst 
 

Meditatie 
 

Als gemeente geroepen 
 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er 
uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige 
Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. (Handelingen 2:1-4) 

Pinksteren ligt nog maar net achter ons. In de Kerk vieren we het Pinksterfeest als 
onze ‘verjaardag’. Toen begon de Kerk als Gods beweging door mensen voor mensen. We 
vieren Pinksteren als het ‘Feest van de Geest’ die zijn gaven uitdeelt aan iedereen in de 
gemeente zoals Hij wil (1 Kor. 12:11). Dat kan de gedachte oproepen dat die gaven van de 
Geest een individuele zaak zijn, waarbij ieder van ons een eigen rechtstreeks lijntje met de 
Heilige Geest heeft. Het gebeuren op dat eerste Pinksterfeest na Jezus’ hemelvaart laat 
echter iets anders zien: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 
 
De Heilige Geest wordt gegeven aan de gelovigen die sámen zijn gekomen. Hij komt als ze 
als broeders en zusters samen zijn en dan krijgt ieder er haar en zijn deel van: ieder z’n 
eigen vlammetje – allen samen vervuld van de Geest. Gods Geest wordt niet aan van elkaar 
losstaande gelovigen gegeven, maar aan de samengekomen gemeente in al haar leden. In 
deze coronatijd waarin we niet lijfelijk samen kunnen komen ervaren we dat misschien wel 
des te intenser. Niet de afzonderlijke gelovigen zijn de hoofdontvangers van Gods Geest, 
maar de gemeente van Christus als geheel. Dáár levert God zijn Geestesgaven af. 
 
Als er dan vanuit die gemeente personen worden voorgedragen om ouderling of diaken te 
worden, dan mogen wij geloven en belijden dat dat niet alleen een vraag van de gemeente 
is, maar bovenal een roeping van Godswege. 
Dat klinkt hoog en verheven – nieuwe ambtsdragers zullen van zichzelf nauwelijks durven 
beweren dat ze door God zelf geroepen zijn. En tóch is het zo! Roeping is in de meeste 
gevallen geen zaak van een Goddelijke stem uit het niets, maar eerder een door God 
gegeven weg. 
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Professor Herman Bavinck (1854-1921) – hoogleraar in de dogmatiek – liet zien dat we over 
roeping heel alledaags mogen denken en spreken. Je mag het zien als een weg in drie 
etappes: 1. je wilt het, 2. je kunt het én 3. er is een gemeente die je roept. Anders 
geformuleerd: Je ziet het zitten, je bent in de gelegenheid én vooral: andere christenen zien 
het in je. Komen deze drie samen, dan mag je er met een gerust hart van uitgaan dat de 
Heer jou roept tot deze taak. 
 
Wie zo door God in zijn dienst wordt geroepen, heeft een dubbele opdracht: Voor God een 
weg banen naar de mensen en voor de mensen ruimte maken om God te ontmoeten. Dat 
betekent niet dat je als een priester tússen God en de mensen moet bemiddelen, maar wel 
dat je als een soort ceremoniemeester de ontmoeting tussen God en mensen mag 
voorbereiden. Een ambtsdrager regelt het zo dat God en mensen elkaar feestelijk kunnen 
ontmoeten. 
 
Zo’n ceremoniemeester houdt allereerst rekening met de eisen van Degene die het feest 
geeft. Tegelijk geeft hij adviezen aan de gasten, zodat die zich op hun gemak voelen en 
weten waar ze aan toe zijn. Dat is nogal een opgave als je hoort wat God over zichzelf en de 
mensen zegt (Jes. 57:15): 

Dit zegt hij die hoog is en verheven, 
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: 
In hoogheid en heiligheid zal ik tronen 
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, 
opdat de onaanzienlijke geest herleeft, 
opdat het verslagen hart tot leven komt. 

 
Aan de ene kant de hoge en heilige God, aan de andere kant de mensen die lijden aan het 
leven. En die grote God steekt zijn hand in liefde uit naar die kleine mensen. Het zullen 
vooral die mensen zijn, die door de ‘ceremoniemeesters’ op hun gemak gesteld moeten 
worden. Er mag worden verwacht dat zij mede namens de gemeente, trouwe ambassadeurs 
zijn van God, die omziet naar de kleinen, de zwakken en de eenzamen in deze wereld. Dat 
zij samen met heel de gemeente getuigen zijn van onze God, die mensen wil genezen en 
troosten. 
 
Van ambtsdragers verwacht God in het bijzonder, wat Hij van ons allemaal verwacht: dat wij 
getuigen zijn van zijn vrede en zijn koninkrijk. Dat wij navolgers zijn van Christus, dat wij 
barmhartig zijn zoals onze hemelse Vader barmhartig is. Dat is onze roeping – dat is de 
roeping van onze ambtsdragers: 
In Appingedam ruim baan maken voor God, en tegelijk voor onze medegelovigen en 
medemensen alle struikelblokken weghalen die hun in de weg staan om God te ontmoeten. 
 
Die roeping mogen en kunnen wij vervullen omdat ook wij gemeente van Christus zijn: een 
plaats waar de Heilige Geest zijn gaven uitstort op allen die zijn samengekomen. Het is niet 
op eigen gezag dat wij als gemeente en ambtsdragers ons werk doen. Het is God zelf die 
ons door zijn Geest de bevoegdheid geeft om als zijn ambassadepersoneel op te treden.  
Aan ons nu de taak onze Koning bereidwillig en met vreugde te dienen, zeker in deze tijd 
waarin de geestelijke eenheid van zo wezenlijk belang is, omdat het lichamelijk samenkomen 
nog niet kan! 
 

ds. Johan van den Berg 
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Agenda voor de maand juni  (onder voorbehoud) 
 
   8 juni 19.45 uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School  
   
 

     
 
 
 

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 7 juni: Zondag Trinitatis 
 9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra 
     
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk 
    

kleur: rood 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst 
In de dienst is de collecte bestemd voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de 
kerk als bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
 
Zondag 14 juni: Eerste zondag na Trinitatis 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
    
   collecten: - Diaconie (KerkinActie) 
     - Kerk 
   kleur: groen 

 
 

Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
Dorpskerken willen van betekenis zijn 
Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van 
dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten 
van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn.  
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om 
als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.  
De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het uitwisselen van ervaringen en 
organiseert regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken.  Met uw bijdrage 

steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. 
 
 



 

 
- 6 - 

Zondag 21 juni: Eerste zondag van de zomer 
 9.30 uur,   dhr. H.C. Perdok  
 
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
   kleur: groen 
 
Toelichting bij de collecten: Werelddiaconaat, Kerk in Actie  
Opvang en hulp ontheemden Colombia 
Ondanks getekende vredesakkoorden is er in grote delen van Colombia nog geen sprake 
van vrede. Elke dag komen mensen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd of uit 
hun huis verjaagd. Velen zoeken hun toevlucht in de hoofdstad Bogotá om aan het geweld te 
ontkomen. Daar komen ze terecht in arme volkswijken. 
 
Samen met de lokale partnerorganisatie Mencoldes helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw 
bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencoldes 
psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaarheid zodat mensen zelf kunnen opkomen 
voor hun rechten. Het motto van Mencoldes is: ‘Mensen helpen om zichzelf te kunnen 
helpen’. Helpt u mee?  
We bevelen de collecte van harte bij u aan! 
 
Zondag 28 juni: Tweede zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
    
   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. 
 
 
Zondag 5 juli: Derde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
   collecten: - Diaconie  (Binn. Diaconaat) 
     - Kerk   
   kleur: groen 
 
Toelichting bij de collecten:  : Binnenlands diaconaat KIA (kinderen in armoede) 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de 
zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.  
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede 
kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, 
lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een 
ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel 
mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?  
Met de opbrengst ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder 
volwassenen en kinderen, bestrijden. Helpt u mee?  
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Zondag 12 juli: Vierde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
 

collecten: - Diaconie  (UMCG) 
     - Kerk   
   kleur: groen 

 
  
Toelichting bij de collecten:  UMCG Pastoraat 
Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patiënt krijgt u heel wat indrukken te 
verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals: waarom overkomt me dit? Wat 
betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie? Of misschien wordt u voor lastige keuzes 
gesteld. Een geestelijk verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle 
patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.  Elke zondag vindt er een viering plaats die 
voor iedereen toegankelijk is. 
Is er behoefte is aan een plek waar om een moment tot rust te komen voor bezinning, 
meditatie of gebed, kan er gebruik gemaakt worden van het Stiltecentrum. Opname in het 
ziekenhuis kan ook betekenen geconfronteerd worden met afscheid nemen, vooral in deze 
coronatijd. 
De geestelijke verzorging organiseert tweemaal per jaar een herdenking van kinderen die in 
het UMCG zijn overleden. Voor o.a. dit pastorale werk is deze collecte bestemd, doet u mee? 
 
 
Zondag 19 juli: Vijfde zondag in de zomer 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
 
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
  
 15.30 uur, Woorddienst in de Paasweide (onder voorbehoud) 
   mw. J. Doekes 
 
 
 

Bij de diensten 
 
 
Bij de diensten 
 
Zondag 14 juni – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg –  

Eerste zondag na Trinitatis 
 
Zondag 28 juni – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg –  

Tweede zondag van de zomer 
 
Zondag 12 juli – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg –  

Vierde zondag van de zomer 
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Kerkdiensten in beeld: 
 
In verband met de coronaperikelen zijn we al sinds eind maart bezig met het streamen van 
de kerkuitzendingen op YouTube. In het begin was het echt pionieren met de instellingen: we 
hadden last van tegenlicht, het beeld was te smal , de echo's in het geluid waren niet om aan 
te horen,  het beeld en geluid liepen niet synchroon en de laptop was te sloom, wat 
resulteerde in houterige beelden. Maar al deze kinderziektes zijn overwonnen en we hebben 
nu een mooi beeld dat ook prettig is om naar te kijken. We krijgen daar veel en goede 
reacties op. 
De kerkdiensten worden hoogstwaarschijnlijk tot aan september op deze manier 
uitgezonden. 
De uitzendingen worden tot nu toe verzorgd door Henk Emmelkamp. Dat is veel 
verantwoordelijkheid op één paar schouders: stel dat hij ziek wordt of verhinderd is, dan is er 
geen vervanger en blijft het beeld op zwart. Daarom is in overleg met de kerkrentmeesters 
besloten om een nieuw YouTube kanaal te maken: "Nicolai Kerk Appingedam". Er komen 
daarbij twee nieuwe cameramannen: Jan Palsma en Johan Scholtanus. Met ingang van 24 
mei is het nieuwe YouTube-kanaal in gebruik genomen. 
Uiteraard blijft Henk wel op de achtergrond meekijken en -denken en staat hij paraat om 
eventuele calamiteiten op te vangen. 
 
 

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 juni is er geen kinderoppasdienst 
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Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud) 
 

  
  7 juni  Anita de Boer 
 
14 juni  Geen KND 
 
21 juni  Geen KND 
 
28 juni  Krista Vieveen 
 
 

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 1 april KIA (JOP)   €   25,-- 
Zondag 12 april KIA (Zending, India)  € 115,-- 
Zondag 19 april Bloemendienst  € 212,-- 
Zondag 26 april Gelukssteen   € 146,99 
Zondag 3 mei KIA (noodhulp Nigeria) € 175,-- 
Zondag 10 mei Diaconie   € 128,50 
 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
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:  
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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   
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
12 juli  10.00 uur, dr. A. Visser, Usquert 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
28 juni  11.00 uur, `ds. B.B. Wolters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Baron   15 november Mw. J.Baron  

 of mw. J. Doekes    of 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 

 
 

Uit het Pastoraat 
 

 
Bericht van het pastoraat over het bezoekwerk: 
 
De maatregelen en richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk hebben met 
betrekking tot de corona-uitbraak grote gevolgen voor het bezoekwerk door onze 
contactpersonen, ouderlingen, pastores en predikanten. Juist nu veel mensen bezorgd en 
angstig zijn, en noodgedwongen ook vaak alleen thuis zitten, zijn ook wij gedwongen ons 
bezoekwerk drastisch in te perken. Dit gebeurt uit voorzorg voor de gezondheid van onze 
gemeenteleden en de bezoekers. 
 
Het pastoraal contact vullen wij zolang de lockdownmaatregelen blijven gelden, als volgt 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 houden voor wie nu alleen 
thuis zijn: dus vaker even bellen of een kaartje sturen zodat mensen weten dat ze niet 
vergeten worden; 
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• 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. 

 
 
Voor nu rest ons om u en jullie namens het Pastoraat allemaal Gods zegen toe te wensen in 
deze bedreigende situatie. Houd moed, bid voor elkaar en onze wereld in nood, en zoek 
kracht in Gods Woord en in al het goede dat Hij ons aanreikt op allerlei manieren: 
 

Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit, 
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één 
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 

 
Met een hartelijke groet namens het hele Pastoraat, 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Nieuwe contactpersoon(en): 
 
Na vele jaren contactpersoon van Wijk 7-5 te zijn geweest, stopt mw. Nellie Noordhof, 
Spijkerlaan 5 met dit werk.  Wij bedanken haar voor het vele werk in die sectie en 
meedenken in het team van wijk 7. 
 
Wij zijn verheugd dat haar werk van Wijk 7-5 wordt overgenomen door het echtpaar Klaas 
en Antje Heun - de Jonge, De Koperwiek 5. 
Wij wensen hen veel zegen toe  in het bezoekwerk. 
 
 

Mooi nieuws 
 

Wij werden half mei gebeld door pastor Eppo Vroom, die ons heel blij vertelde, dat hij en 
zijn vrouw opa en oma waren geworden van een kleindochter! 
Alles was goed met de baby en haar moeder. 
 
Langs deze weg willen we de fam. Vroom hartelijk feliciteren met dit geweldige nieuws en 
bidden hen toe dat de Here hen samen een mooie toekomst wil geven. 
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Uit onze gemeente 
 

 
Huwelijksjubilea:  
Op 5 juni a.s. hopen dhr. en mw. K.H. Brontsema-Brondijk te vieren, dat zij 50 jaar zijn 
getrouwd. 
Wij willen hen daarmee hartelijk feliciteren en hen een fijn dag te wensen met familie en/of 
vrienden. 
 
Op 21 juni is het de beurt aan dhr. en mw. G. Kuiper-Spijker, dan hopen zij te gedenken 
dat zij 60 jaar zijn getrouwd. Ook hen wensen wij een heel fijne dag toe en natuurlijk 
feliciteren wij ook hen met dit jubileum. 
 
Wij wensen beide bruidsparen toe dat de Here hen nog lang voor elkaar mag sparen. 
 
 
Zieken:  
Mw. Boukje Veenstra-Kremer. Zij is enkele weken opgenomen geweest in Maartenshof 
Groningen, maar mag nu verder thuis revalideren. Zij bedankt iedereen voor de hartelijke 
kaarten, telefoontjes en reacties / belangstelling.  
Het heeft haar heel goed gedaan. 
Dhr. A. Flikkema, is opgenomen in het OZG te Scheemda. Er worden algehele onderzoeken 
bij hem gedaan. Op het moment van schrijven is het wachten op de uitslagen. 
 
Uit de pastorie 
 
Net als zoveel mensen in deze tijd hebben ook wij in de pastorie een vreemde en 
vermoeiende maand achter de rug. Hoewel ik van tevoren dacht dat er meer rust in het werk 
en dus in mijzelf zou komen, blijkt dat laatste – ondanks minder vergaderen, overleggen, 
gespreksgroepen enz. – toch niet zo te zijn. Over bijna alles wat ik doe ligt een soort 
dempende deken, die ook nog eens zwaar voelt. Gewoon omdat bijna niets meer “gewoon” 
is van de dagelijkse dingen die een mens zo doet: naar buiten gaan, boodschappen doen, 
dingen kopen, sociale contacten onderhouden. Er is bijna geen gesprek of het gaat over 
“corona” en de vraag: hoe zal het over een week, maand of jaar gaan? 
En hoewel in het gezin de dingen alweer een vast ritme hebben, ook het thuiswerken van de 
schoolkinderen, er staat toch meer spanning op de lijn. Tot mijn schaamte moet ik bekennen 
dat mijn lontje wel eens te kort is. Gelukkig ben ik gezegend met een gezin dat daar achteraf 
ook weer hartelijk om kan lachen of mij wat pesterig op de hak neemt om mijn 
onhebbelijkheden.  
Als de dingen gaan zoals de overheid heeft gepland, gaan alle drie kinderen in juni weer naar 
school. Voor hen was het een bijzondere ervaring om de school te missen. En wij als ouders 
hebben weer eens opnieuw onze grote waardering voor leerkrachten opgefrist: wat zij 
moesten en moeten presteren is grote klasse! 
Wat ook grote klasse is, overweldigend zelfs, zijn alle lieve en meelevende kaartjes, e-mails, 
appjes, bossen bloemen en lekkernijen die gemeenteleden allereerst aan ds. Gerlinde, maar 
ook aan de kinderen en mij hebben gestuurd. We wisten natuurlijk dat de PGA een warme 
gemeente is, maar we moeten eerlijk bekennen dat we zo’n hartverwarmende tsunami niet 
hadden verwacht. Heel erg hartelijk bedankt daarvoor.  
Het doet ds. Gerlinde en mij ontzettend goed om te merken dat er zoveel betrokken mensen 
om ons heen staan en ons laten weten dat ze in gedachten en gebeden met ons meeleven. 
Het geeft ook innerlijke rust en vertrouwen voor de toekomst.  
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Want u moet weten dat een zieke dominee al heel snel het gevoel heeft dat zij haar 
gemeente in de steek laat. Het betrokken meeleven laat zien dat u als gemeente dat anders 
ziet. En dat is een grote opluchting én vóór alles: een geweldige bemoediging. Dank u wel ! 
Zowel bij de coronaperikelen als bij de terugslag die ds. Gerlinde meemaakt, moeten we ons 
instellen op een langdurig traject. Het is niet iets dat met een paar weken is bekeken. Dat 
betekent een weg van weloverwogen en kleine stappen, ook al zou je graag veel sneller 
gaan. Het zekere voor het onzekere nemen, de tijd nemen om iets stevigs op te bouwen, dat 
zijn geen dingen waar onze maatschappij nog erg op is ingesteld. We moeten het opnieuw 
leren: eerst een stevig fundament opbouwen en dan pas de hoogte in. In ons geloof krijgen 
we mee, dat dat stevige fundament er al ligt: Jezus Christus. Hij is degene op wie wij altijd 
kunnen bouwen, in voor- en tegenspoed. We zijn samen Kerk om elkaar daar steeds weer 
aan te herinneren. Want in je eentje is dat besef niet altijd zo makkelijk vast te houden. En zo 
zingen wij elkaar ook op de heftige momenten van ons leven bemoedigend toe: 
 

Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Zo wensen wij ook u en jullie voor de komende weken Gods nabijheid, kracht en zegen toe! 
Een hartelijke groet, ook namens ds. Gerlinde, 
ds. Johan van den Berg 
 
Ouderenpastoraat 
Het zijn, en waren vooral, moeilijke, ingewikkelde tijden. Mensen konden geen bezoek krijgen 
in het verzorgingshuis waar ze wonen en zaten daar min of meer vast. Anderen, die nog in 
hun eigen huis wonen, kregen weleens bezoek van een familielid, dat dan meters op afstand 
bleef, of de boodschappen voor de deur zette en maar niet binnen kwam.  
Weer anderen verhuisden net in deze tijd naar een zorgcentrum, omdat het thuis niet meer 
ging. En meteen golden daar dan ook die beperkende maatregelen. Dubbel wennen… 
We weten dat dit allemaal voor het goede doel was, om het virus geen kans te geven binnen 
te komen. Helaas moest het, en moet het misschien nog wel net zo als u dit leest. Ik wil u 
hier dan ook allemaal weer heel veel sterkte toewensen! Maar net nu ik deze kopij moet 
inleveren, ziet het er naar uit dat de beperkingen enigszins opgeheven kunnen worden. Ik 
hoop het voor u en ons allen, en natuurlijk ook dat het dan goed blijft gaan.  
Ik belde weer een aantal mensen en stuurde kaarten. En natuurlijk hoop ik dat we elkaar 
over niet al te lange tijd weer kunnen zien en dat er dan ook weer diensten kunnen zijn in 
Damsterheerd en de Paasweide. Maar we zullen helaas nog wat geduld moeten hebben.  
En we moeten allemaal voorzichtig zijn. Van overheidswege en ook door de landelijke 
protestantse kerk werd nog steeds aangeraden om oudere mensen niet zonder dringende 
noodzaak te bezoeken. Is er wel iets dringends, laat het vooral weten, zodat ik/we kunnen 
kijken wat we kunnen doen. Zelf moet ik, zoals de meesten van u wel weten, vanwege ziekte 
van mijn man ook extra voorzichtig zijn. Maar voel u daardoor niet bezwaard om iets over 
u/jouzelf te laten weten! (ik merk dat sommige mensen dat zo voelen – dat is lief, maar dat 
hoeft niet, want ik kan momenteel gewoon aan ’t werk zijn). 
 
U allen goeds gewenst, met m’n hartelijke groeten, 
 
Hanneke Doekes  
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Hartelijk dank 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Ik wil u van harte bedanken voor de bezoekjes, bloemen, kaarten, appjes en de e-mails, die 
ik mocht ontvangen, een hele verrassing. Ik ben 11 maart geopereerd aan mijn hand, net 
gelukkig voor de lock down. 
Het was een spannende ingreep gezien de vervelende geschiedenis met mijn andere hand. 
Het herstel gaat voorspoedig! Dit geeft een blij gevoel. 
Dank u wel, ook namens Bartjan. 
 
Voor u allemaal veel goeds en hopelijk gauw tot ziens. 
 
Janneke Pennink, 
 

Hartelijk dank 
 
Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de hartelijke kaarten,  
telefoontjes en reacties / belangstelling.  
Het heeft mij heel goed gedaan. 
 
Met vr. groeten, 
Boukje Veenstra-Kremer  
 

 

Hartelijk dank 
 
Graag willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die wij mochten 
ontvangen tijdens en na onze ziekte. 
Wij zijn dankbaar voor Uw gebeden en bemoedigingen: het was hartverwarmend. 
 
Wim Mulder, 
Sophie Mulder-van Alphen, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 16 - 

 

Mededeling: 
 

 
 
Appingedam, 15 april 2020   Mededeling: 
 
Masohi Appingedam is een Molukse stichting die de belangen van de Molukse ouderen 
(50+ers) in Appingedam behartigen. 

 
De voorgenomen afspraak op 14 juni 2020, dat door Masohi voor een gezamenlijk 
gezellig etentje bij het ASWA-gebouw te Appingedam zal worden georganiseerd, komt 
helaas door de plotselinge corona-uitbraak te vervallen.  
Voorlopig dienen we te wachten tot een betere tijdstip voor een geschikte datum.  
Zie ook onze website: www.masukmakan.nl 
 
Stichting Masohi Appingedam 
Isaac & Ludia Souhuwat 

 
 

Ingezonden door een lid van de Vrijz. Protestanten Fivelingo 
 
Uit de 40 dagen kalender 2020 / 7 April 
 
De Waarheid 
Een vrouw komt bij de Hemelpoort met een hele mooie  grote zware edelsteen in haar hand. 
Petrus vraagt haar wat dat voor een steen is. “Dat is de waarheid”, antwoordt de vrouw.  
Maar op datzelfde moment laat zij de steen vallen per ongeluk uit haar handen vallen. Zij ziet 
tot haar ontzetting dat de steen steeds sneller en sneller naar de aarde valt tot dat die                                                                                                                                                               
in miljoenen kleine stukjes uiteenspat. 
De vrouw is vreselijk ontdaan. Petrus merkt dat natuurlijk en zegt: “Kalm maar, wees niet zo 
bedroefd. Het is zo erg niet. Nu kan iedereen op aarde een klein stukje van de waarheid 
hebben”.  
“Dat weet ik wel”, zegt de vrouw. Daar ben ik niet zo ontzet over. Het erge is nu dat iedereen 
zal gaan denken dat zijn of haar kleine stukje de héle waarheid is. 
 

(Naam en adres bij de redactie bekend) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.masukmakan.nl/
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Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer kaarten (in de periode van het Corona-virus) vanuit 
de kerk, met een hartelijke groet van de gemeente gegaan 
In juni wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Pieterman, tel. 624910   

e-mail:  alpieterman67@gmail.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 
 

Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 

Amnesty International      
We kunnen momenteel niet gezamenlijk naar de zondagse vieringen in de kerk. Daarmee 
vervalt ook de mogelijkheid om samen een brief van Amnesty International te ondertekenen. 
Maar we hoeven de mensen niet in de steek te laten, die op onrechtvaardige gronden 
werden gevangen genomen. We kunnen hen ook helpen door het online tekenen van een 
van lopende petities van Amnesty International. In de kerkdienst van 7 juni zal aan een van 
deze petities aandacht worden besteed. Bij het materiaal van die kerkdienst op de website 
van onze gemeente (www.pg-appingedam.nl) staat dan ook de nadere informatie over deze 
actie, inclusief de link naar de petitie-site van Amnesty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pg-appingedam.nl/
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 

Solidariteitskas 2020 
 
Als kerkelijke Gemeente willen we in Appingedam een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je 
God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en 
van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. 
 
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen 
ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En 
dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een 
beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. 
 
Steunfonds en Kansenfonds 
 
Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds. Zo ondersteunen gemeenten elkjaar om 
levendig en krachtig midden in de wereld te staan. 
 
Steunfonds: 
Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan 
menskracht, ruimte of geld. 
Voor hen is er de Solidariteitskas. 
 
Kansenfonds: 
Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. 
Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. 
 
Subsidie aanvragen: 
Deze gemeenten kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit de Solidariteitskas. 
 
‘En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere want dat zijn offers waarin God 
behagen schept’.    Hebreeën 13 : 16. 
 
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid / dooplid bij. Wij vragen u 
om een bedragen van min. € 10,00, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de 
Solidariteitskas. 
Het bedrag dat overblijft, is voor onze eigen Gemeente. 
Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage !! 
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Van de Jeugd 
 

Hoi jongens en meiden, 

 

Wat een raar einde van het jeugdseizoen… helemaal niet leuk! 

Geen Club , geen T-café, geen 12+ en geen Factor meer. 

En helaas… ook het clubkamp gaat dit jaar NIET door. 

 

We zouden van vrijdagavond 12 juni t/m zondagmiddag 14 juni weer kamperen bij de 

Otter. 

Helaas hebben we, door het corona virus, hier een streep door moeten zetten.  

Maar volgend jaar…. zetten we onze tenten weer neer!!! En we hopen dat jullie er dan 

weer bij zijn!! 

 

Ondanks alles wensen we jullie een fijne zomervakantie 

 

De kampcommissie, 

Hans, Daphne, Marieke en José 

     

 
 
 
 
 

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 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.arboned.nl%2Fwat-u-moet-weten%2Fverzuim-verlagen%2Fvoorkom-uitval-door-stress%2Fu-ervaart-veel-stressklachten-werkgever&psig=AOvVaw2K7UW6HwtY_hpCvzet14tq&ust=1588323288424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCq7MHjj-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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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 

 

 

 

 
 

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 


