
 

 
- 1 - 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Protestantse 
Gemeente 
Appingedam 
 

kerkblad 
juni-juli 2021 

http://www.nicolaikerk-appingedam.nl/


 

 
- 2 - 

  29e Jaargang, nr. 10        juni/juli 2021 
  
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 
 
====================================================================== 
 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 7 juni zal de kerk weer worden schoongemaakt.  

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

 
    

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

 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

                             
Hoe kunnen we vandaag kerkzijn? 
 
Deze meditatie is een vervolg op de preek die ik met Pinksteren gehouden heb. Die preek 
was al behoorlijk lang, en toch had ik nog een gedachte ‘over’. 
In die preek vertelde ik dat het vaak niet meevalt om blijmoedig kerk te zijn, terwijl het alleen 
maar ‘achteruit’ lijkt te gaan met de kerk. We kijken met weemoed, en ook wel met pijn in het 
hart, terug naar de tijd van volle kerken, twee of drie diensten op een zondag, bloeiend 
clubwerk, en kerk en geloof die duidelijk zichtbaar waren in de samenleving. In navolging van 
theoloog Stefan Paas trok ik de vergelijking met de ballingschap van het volk Israël. Paas is 
hiertoe gebracht door de eerste brief van Petrus. Petrus schrijft: u bent als vreemdelingen die 
ver van huis zijn (…). En: Leid te midden van de ongelovigen een goed leven (…). (1 Pet. 
2:11 en 12) 
Als christen kun je je soms een vreemde eend in de bijt voelen, je voelt je met je geloof niet 
altijd thuis in de wereld van vandaag. Dan is de verleiding groot om je terug te trekken op je 
eigen ‘eiland’, je eigen bastion van geloof. Of je geeft er de brui aan. Waarom zou ik nog 
blijven geloven? Haast niemand doet dat.  
Petrus moedigt ons aan om het geloven vol te houden, om de kerk niet op te geven. Hij 
spoort ons daarbij aan om een gemeenschap van priesters te vormen. (vs. 5) Deze gedachte 
werkt Paas uit in zijn boek Vreemdelingen en priesters. Petrus noemt zijn lezers een 
koninkrijk van priesters, (…) een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te 
verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. (vs. 
9) 
Wil Petrus dat we allemaal priester worden? Wat bedoelt hij daarmee? Bij priesters denken 
wij algauw aan mannen in lange gewaden die veel tijd in de kerk doorbrengen, en daar 
herkennen wij ons niet echt in. 
Maar het beeld van de priester is (uiteraard, zou ik zeggen!) veel omvattender dan dat. In het 
oude Israël werden priesters uit het volk gekozen. Zij moesten dan namens het volk naar 
God gaan. En zij gaven Gods Woord en zegen door aan het volk. Op een zelfde manier 
worden mensen door de kerk vertegenwoordigd bij God, en vertegenwoordigt de kerk ook 
God bij de mensen.  
Dit klinkt behoorlijk ingewikkeld. Waar het op neerkomt is dat de kerk, door kerk te zijn, een 
verbinding vormt tussen God en de mensen. Als de kerk God looft, laat zij Zijn grootheid zien 
aan de wereld. En de kerk is een teken van hoe Gods koninkrijk zal zijn. De kerk probeert 
dienend, vriendelijk en geduldig aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Ik zeg met opzet 
‘probeert’, want dat lukt lang niet altijd. We maken er zo af en toe een behoorlijk rommeltje 
van. Dan hebben we het nodig om bijgestuurd te worden, weer op de juiste weg gezet. 
In de apostolische geloofsbelijdenis gaat het over de gemeenschap der heiligen. Ik denk dat 
de kerk als priesterschap daarmee te maken heeft. We zijn geen heilige boontjes, geen 
perfecte gelovigen, maar we mogen ons wel aangeraakt weten, gezegend, bevoorrecht. En 
over die ervaring hoeven we niet te zwijgen. Je geloof laten doorklinken in je leven, en 
bidden voor de mensen om je heen, dat hoeft niet persé bekeerlingen op te leveren. Dat zou 
mooi zijn, maar als dat niet gebeurt zijn jouw geloof en jouw gebed niet zinloos geworden. 
Paas zegt het zo: ‘Christenen mogen geloven dat zij ertoe doen in Gods wereld, of hun 
omgeving dat nu erkent of niet.’  
Dat mag ons lucht geven, ontspanning. Ons doel is niet om als kerk zoveel mogelijk 
aandacht te genereren, om onszelf voortdurend in de kijker te spelen. Ons doel is dankbaar 
aanwezig te zijn in de wereld, dankbaar voor al het goede dat gebeurt in de wereld, binnen 
én buiten de kerk. Laten we blij zijn als iemand tot geloof komt.  
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Zo las ik pas een interview in Trouw met een man die vol overtuiging aan wicca deed, Paul 
Kingsnorth. Hij zag het christendom als ‘een vermoeide, corrupte religie’, maar door een 
bijzondere, heftige ervaring werd hij christen. Hij voelde zich gegrepen door Christus, er was 
geen ontkomen aan. Dat zijn hoopvolle verhalen, niet alomtegenwoordig, maar ze zijn er wel. 
Het zijn voorproefjes van Gods koninkrijk. Voorproefjes om met smaak van te genieten. 
Voorproefjes die ons aanmoedigen om te blijven geloven. Voorproefjes die ons doen uitzien 
naar de dag waarop Gods koninkrijk overal is, voor altijd. 
 
Ds. Gerlinde van den Berg 
 
 
 

Agenda voor de maand juni/juli  (onder voorbehoud) 
 
  7 juni 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
`  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
15 juni 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
 
 
 
 
 
  8 juli  10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
   
 
 

    
 
 

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
In de vergadering van het Moderamen van mei is besloten om met ingang van 6 juni weer 
kerkdiensten te houden met gemeenteleden. 
We kunnen elkaar dus weer ontmoeten!! 
Het gaat voorlopig om diensten met max. 30 aanwezigen. Vier leden van de Cantorij zullen 
de liederen zingen en ook zal er weer gebruik gemaakt worden van lectoren. 
U dient zich wel op te geven als u de dienst(en) wilt bezoeken. Dat kan bij de scriba van de 
kerkenraad, mw. Didy de Vries-Kuiper, via de telefoon (0596-623385), of via e-mail: 
dvries@hetnet.nl 
 

mailto:dvries@hetnet.nl
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Zondag 6 juni:  Eerste zondag na Trinitatis 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 

    Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
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 13 juni: Tweede zondag na Trinitatis 
 9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra 
 
   collecten: - Diaconie (Berkat Ambon) 
     - Kerk 
 
   kleur:  groen  
 
 
Toelichting bij de collecten: Berkat Ambon 
Dorpskerken willen van betekenis zijn 
Berkat Ambon is een stichting op Ambon (Indonesië) die zorg draagt en ondersteuning 
bieden voor hoofdzakelijk minderbedeelden op het eiland Ambon. Op dit moment heerst daar 
ook de corona-virus en door deze situatie is extra geld nodig. 
Bij voorbaat dank voor uw spontane bijdrage.  
Zie ook onze website: www.masukmakan.nl (rubriek Goede Doelen) 
Stichting Masohi Appingedam 
Isaac & Ludia Souhuwat 
 
 
 
 
 
Zondag 20 juni: Eerste zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. R.P. Oosterdijk, Haren 
    
   collecten: - Diaconie (KiA noodhulp Griekenland) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Werelddiaconaat, Kerk in Actie (Opvang vluchtelingen) 
Noodhulp Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen. 
In Griekenland komen dagelijks vele vluchtelingen aan, op zoek naar veiligheid en een 

http://www.masukmakan.nl/
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betere toekomst. Onder hen ook duizenden kinderen. Ze komen terecht in onveilige kampen 
met gammele tenten. Er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire 
voorzieningen. Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere 
wachten. 
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met 
voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, proberen hen op een betere plek te krijgen en 
pleiten er bij de overheid voor meer van hen in Nederland op te nemen. Ook investeren we in 
de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang 
van gestrande vluchtelingen. 
 
 
Zondag 27 juni: Tweede zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     
   collecten: - Diaconie (Appingedam) 
     - Kerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    

kleur:    
 
 

19.00 uur, Zondagavonddienst in de kerk van Marsum 
   komt te vervallen !!! 
 
 
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 4 juli:       Derde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (KiA; binn. Diaconaat) 
     - Kerk 
    

kleur:   groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Binnenlands diaconaat KIA (kinderen in armoede) 
NL – actie vakantietas 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen 
geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke 
rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse 
gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van 
de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt 
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Zondag 11 juli: Vierde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (UMCG pastoraat) 
     - 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 18 juli: Vijfde zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
 

collecten: - Diaconie (Syrië-project) 
     - Kerk  
 
   kleur:  groen 
 
 

Bij de diensten 
 

Zondag 6 juni – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg 

Samen met Kind op Zondag – onze ‘lesmethode’ voor de Kindernevendienst – volgen we op 
dit moment een zgn. ‘Alternatief leesrooster’. In dat rooster is vandaag Johannes 2:22-29 aan 
de beurt: een gesprek van Johannes de Doper met zijn leerlingen over wie Jezus nu eigenlijk 
is. In dit gedeelte staat ook de bekende uitspraak van de Doper over Jezus: “Hij moet groter 
worden en ik kleiner.” 
In deze dienst nemen we ook afscheid van onze jeugddiaken Hans Postma die zijn 
ambtsperiode afsluit. De voorzitter van de diaconie zal daarbij een woord van waardering en 
dank uitspreken. 
 
 

Zondag 27 juni – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan 
Deze zondag heeft, heel praktisch, de naam ‘2e zondag van de zomer’ gekregen. Op het 
rooster staat onder andere een gedeelte uit Handelingen. Omdat de verhalen uit 
Handelingen mij als kind al aanspraken, omdat ik het nog steeds een mooi bijbelboek vind, 
en omdat het niet vaak op het leesrooster staat, zal de preek over Hand. 9:36-43 gaan. Dat is 
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de geschiedenis van Tabita (Dorkas), een zeer geliefde vrouw, die ziek werd en stierf. Petrus 
wordt bij haar geroepen, gaat in gebed, en ze komt weer tot leven. Wat heeft deze 
geschiedenis ons vandaag te vertellen? 
 
 
 
 
 

Zondagavonddiensten 
 
 
Zondagavonddiensten in Marsum. 
 
Hoewel er iets van versoepeling aan zit te komen, hebben we toch als dagelijks bestuur van 
de IKE moeten besluiten om de avonddiensten in Marsum ook deze zomer te laten vervallen. 
 
Het is wederom jammer voor ons allen om dit besluit te moeten nemen, maar gezien de 
huidige situatie met het coronavirus, ondanks de vaccinaties, komt het nog te vroeg om naar 
onze mening die diensten door te laten gaan. 
Hopelijk komt er na de zomervakanties weer meer ruimte voor de IKE activiteiten en 
diensten. 
 
Het dagelijks bestuur van de IKE in Appingedam 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen oppasdienst deze maand      
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
 
Geen Kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
De diensten beginnen weer! 
 
De 1e dienst is op 27 juni om 10.00 uur met onze eigen predikante mw. G.F. Huis. 
 
De 2e dienst is op 11 juli om 10.00 uur met drs. A. Trox uit 
Paterswolde.  
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 18 april       Bloemendienst     € 243,00 
Zondag 25 april       Kerk in Aktie (Diaconaat NL-kinderen)  € 164,00 
Zondag   2 mei Diaconie Appingedam    € 169,00 
Zondag   9 mei Werelddiaconaat, noodhulp Libanon/Jordanië € 365,00 
Hemelvaartsdag 13 mei Voedselbank     € 168,00 
  
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half april 2021 t/m half 
mei 2021, € 592,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Zondag  18  april          € 348,00   
Zondag  25 april           € 430.00   
Zondag  02 mei            € 139,00   
Zondag  09 mei            € 168,00   
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De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  
 
 

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
 
 
 
 

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
   
 
Weer naar de kerk: 
 
In de moderamenvergadering van 11 mei j.l. is besloten om weer een voorzichtige start te 
maken met het bijwonen van de kerkdiensten. 
Vanaf zondag 6 juni 2021 mogen er  30 mensen bij de diensten aanwezig zijn. 
In de week voorafgaande aan de dienst kunt u zich aanmelden bij de scriba Didy de Vries via 
mail: dvries@home.nl of telefonisch 623385. 
De RIVM-maatregelen blijven van kracht: houd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje. 
Ook zingen in de dienst doen we nog niet samen, maar  gebeurt alleen door de cantorijleden. 
In de kerk wordt u een plaats gewezen;  graag de instructies van de diaken opvolgen. 
 
Didy de Vries-Kuiper, scriba. 
 

mailto:dvries@home.nl
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Uit het Pastoraat            
 

Per 1 mei zijn de 11 wijken aangepast naar 9 wijken. 
De verdeling van ouderling, diaken en wijk predikant ziet er nu zo uit. 
Voor iedereen zal het even wenen zijn. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk de contact 
personen hun eigen adressen te laten houden. Soms was het noodzakelijk om daardoor bij 
een nieuwe ouderling en diaken te komen. 
De nieuwe informatiekaarten ontvangt u binnenkort allemaal weer. 
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Als er een nieuw jaarboek komt, zullen de wijken ook per straat duidelijk zijn. 

Straten per wijk 
 

Wijk 1: 
Beukenlaan, Burg. Jansenstraat, Burg. Lewe van Aduardstraat, Burg. De Sitterstraat, Burg. 
H. van Iddekingesingel, Burg. Potter van Loonstraat, Burg. Meesstraat, Focco Ukenalaan, 
Graaf Edzardstraat, Heiman Akkerstraat, Houwerdastraat, Kamplaan, Kastanjelaan, Mr. A.T. 
Voslaan, Opwierderweg, Parksingel, Popko Ufkensstraat, Rengersstraat, Ripperdastraat, 
Secr. Holscherlaan, Terplaan, Weth. Huismanlaan, Weth. Olthoflaan. 
 
Wijk 2: 
Abel Eppensstraat, Burg. Klauckelaan,  Burg. Wellemanlaan, De Haas Okkenstraat, Doede 
van Amsweerlaan, Dr. Jan ten Brinkstraat, Farmsumerweg, Georg van Saksenlaan, 
Harddraversplein, Ippiusstraat, Klaas Bosstraat, Mr. Borgesiusstraat, Mr. S. Reyndersplein, 
Prins Hendrikstraat, Prof. De Blecourtstraat, Stedeveldlaan, Tagalayahof. 
 
 
 
 



 

 
- 13 - 

Wijk 3: 
Blokstad, De Rank, Eemskanaal NZ, Eilandsweg, Emmastraat, Gerrit Raapstraat, 
Graauwedijk (Overschild), Holeweg, K. ter Laanstraat, Klaas de Vriesstraat, Maarkampen  
(Meedhuizen), Overdiep, Patrimoniumstraat, Scharreweersterweg, Schoolstraat, 
Stadshaven, Tolweg, Woldweg. 
Wijk 4: 
Damsterweg, De Barrage, De Tinge, Delfzijlsterweg, Ede Staalstraat (Delfzijl), Heerdlaan 5-
31, Heiliggravenweg, Holwierderweg, Julianaweg, Kluft, Langerijp, Marsumerweg, 
Noordersingel, Oranjeweg, Pieter Bieremastraat, Solwerderweg, Stationsweg, Takenslaan, 
Trekpad, Wilhelminaweg, Willem Alexanderlaan; 
De Wierde, Heidensgang, Netweg. 
 
Wijk 5: 
Borglaan, Damkade, De Riepe, De Smederij, Dijkstraat, Gockingastraat, Gouden Pand, Jan 
Leugsstraat, Kniestraat, Koningstraat, Kostersgang, Molenstraat, Sint Annastraat, 
Snelgersmastraat, Solwerderstraat, Stationsstraat, Uiterdijk, Wijkstraat. 
 
Wijk 6: 
Bieslaan, Boterbloemstraat, De Brussen, De Koperwiek, Derk Boeremastraat, Dollard, 
Dijkhuizenweg, Fazantstraat, Geelgorssingel, Karel Doormanstraat, Kievitstraat, 
Klaprooslaan, Korenbloemstraat, Korte Baan, Kruizemuntlaan, Kwikstaartlaan, Lange Sissen, 
Leeuwerikstraat, Leliesingel, Lisstraat, Meedensingel, Olingermeeden, Rijksweg 
(Garrelsweer), Roerdompstraat, Rootveld, Speenkruidstraat, Spijkerlaan, Stadsweg, 
Twarrelt, Weegbreelaan, Westerkade, Zwaluwstraat, Zwanebloemstraat. 
 
Wijk 7: 
Alberdaweg, Binnenhof, Borglanden (Stedum), Damsterweg (Oosterwijtwerd), Dorpstraat 
(Oosterwijtwerd), Ds. Christophoripad, Fivelkade, Gouverneurstraat, Harm Kuperstraat, 
Hertoginnelaan, Holwierderweg (Krewerd), Jonkerslaan, Kerkstraat (Wagenborgen), 
Kloosterweg (Krewerd), Koninginnelaan, Nassaulaan, Pieter IJbemastraat, Prinsesseweg, 
Regentesselaan, Ridderpad, Schoolweg (Oosterwijtwerd), Stadhouderslaan, Statenlaan, 
Vrijheidslaan, Wierhuizerweg. 
 
Wijk 8: 
Bolwerk, De Paasweide, Jukwerderweg, Westersingel. 
 
Wijk 9: 
Burg. H. van Iddekingesingel, Burg. Klauckelaan 15-18, Heerdlaan 2-4, Solwerderweg 1-5, 
Zwet. 
Delfzijl: Ede Staalstaat, Ganzenerf, Hondsdraf, Klinkersteen, Kuiperij, Steenhuis, Strekel, 
Valkenhorst, Welhaak. 
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Van de Commissie Eredienst          
 

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

 Ze moesten lid van onze gemeente zijn; 

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

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

WIE WIL ONS HELPEN ?? 
 
Wij proberen met elkaar dit op te lossen. 
Opgave bij:  Gea Kolk-Scheltens, tel.:  0596-623313. 
 
Ook als u de Zondagsbrief graag wilt ontvangen, kunt u zich opgeven via 
bovenstaand adres. 
 
Hopelijk gaat ons dit samen lukken !! 
 
Commissie eredienst. 
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Uit de gemeente            
 
Uit de pastorie 
Van steeds meer gemeenteleden en mensen om ons heen horen we dat ze de afspraken voor hun 
COVID-19 vaccinaties hebben geregeld, of al één of zelfs beide prikken hebben gehad. Terwijl ik dit 
schrijf moeten wij onze vaccinaties nog krijgen, maar de afspraken zijn al gemaakt. We hopen dat er 
nu eindelijk weer meer mogelijkheden zullen komen voor ontmoeting en samenzijn binnen en buiten 
de gemeente. Gelukkig kunnen we vanaf deze maand weer met maximaal 30 kerkgangers onze 
diensten organiseren. Gezongen mag er nog niet worden, maar het begin is er. Vergeleken met veel 
andere gemeentes, mogen we dankbaar zijn met de mogelijkheden die onze cantorij ons biedt. Dat 
de mogelijkheden van het beamteam zijn vergroot door uitbreiding van de techniek is nog een extra 
pluspunt. Al met al hopen we langzaamaan wat de kerkdiensten betreft weer de oude draad op te 
kunnen gaan pakken. Dit alles op voorwaarde dat de positieve lijn in de maatschappij blijft doorzetten.  
Door alle beperkingen van het afgelopen jaar heeft ook bij ons het kerkelijk leven natuurlijk een flinke 
knauw gekregen. Daarom heeft het moderamen – in vertrouwen dat heel de kerkenraad daarmee 
instemt – ons als predikanten op het hart gedrukt om bij het gemeentewerk in het bijzonder aandacht 
te geven aan de groep gemeenteleden tussen de 15 en 45 jaar, lees: de gezinnen met opgroeiende 
kinderen. Dit ‘aandachtsveld’ komt voorlopig in het bijzonder onder mijn takenpakket te vallen. 
Tegelijk is er een werkgroepje van vier mensen ingesteld (Bartjan Pennink, Mijna Hadders, Hans 
Veenhuis en mijn weinigheid) om een opzet voor een nieuw beleidsplan op te stellen als vervolg op 
het huidige, dat dit jaar ‘afloopt’. Ook daarin komt er speciale aandacht voor deze middengroep, 
waarbij we ook teruggrijpen op de uitkomst van de Vitaliteitsscan en de gesprekken met jonge ouders 
van een tijdje geleden. Voor mij betekent dat dat ik me de komende tijd ga verdiepen in 
(ver)nieuwe(nde) vormen van kerk-zijn die beter aansluiten bij de belangstelling, leefstijl en vragen 
van die middengroep. Dat betekent boeken lezen, websites doorsnuffelen, en ook (als het kan) 
bezoeken brengen en gesprekken voeren met gemeenteleden uit die leeftijdsgroep. 
Verder moeten Gerlinde en ik ook weer ons jaarlijkse werkverslag schrijven, als voorbereiding op het 
jaargesprek met een afvaardiging van de kerkenraad. Dat gesprek is met nadruk geen 
functioneringsgesprek omdat kerkenraad en predikanten niet in een werkgevers-werknemersrelatie 
staan. De ambten kunnen – zoals dat deftig heet – niet over elkaar heersen, maar de verschillende 
ambtsdragers zijn geroepen om elkaar in het kerkenwerk te steunen en samen leiding te geven aan 
het leven en de geloofsopbouw van de gemeente. Het jaargesprek helpt om even serieus stil te staan 
bij hoe deze samenwerking verloopt en samen te kijken of we nog dingen kunnen verbeteren. 
Wanneer dit kerkblad in de bus valt, zijn de eindexamens van het voortgezet onderwijs bijna of net 
achter de rug. De eindexamenkandidaten en hun ouders wensen we goede moed toe in afwachting 
van de uitslagen. We hopen natuurlijk van harte dat iedereen in één keer slaagt. Maar mocht het 
tegenvallen en er sprake zijn van herexamen: Zet ‘m op en heel veel succes daarvoor! Voor wie dit 
jaar de eindstreep nog niet haalt: geniet eerst van je welverdiende vakantie en probeer daarna een 
frisse start te maken – de aanhouder wint! 
Dat geldt ook voor wie geen eindexamen hoeft te doen, en het geldt zeker ook in het geloof. Net als je 
kennis en je vaardigheden komt het geloof je niet vanzelf aanwaaien: het kost trainen, doorzetten en 
soms zelfs doorbijten om erin te groeien. Tegelijk is het teamwerk: je hoeft het niet alleen te doen. Dat 
is waarom we samen kerk zijn. We mogen elkaar helpen en coachen in het geloof én we mogen 
samen genieten van het grote spel “Leven in geloof” – soms met grote woorden en soms met een 
subtiel gebaar. En daarbij geldt steeds: heb je een idee, een plan of een droom – deel het met elkaar 
en laat het ons weten! 
Grote groet, vanzelfsprekend mede namens ds. Gerlinde, 

ds. Johan van den Berg 
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand april bedraagt € 121,20. 
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
 

Openstelling Nicolaïkerk 
 
 
Vanaf juni gaat de Nicolaïkerk weer open voor bezichtiging. 
De openstelling is dan op donderdag en vrijdag van 13.00 – 16.30 uur en op zaterdag van 
11.00 – 16.30 uur. 
 
Wilt u ook meedoen als vrijwilliger en een ochtend of middag in de kerk aanwezig zijn om 
gasten te ontvangen? We kijken naar uw aanmelding uit! 
 
U kunt zich opgeven bij Didy de Vries-Kuiper via de mail: dvries@home.nl of telefonisch: 
623385. 
 
Voor koffie en/of thee wordt gezorgd !! 
  
 
 
 

Van de Diaconie 
 
In juni wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Bouktje Veldman   

c 
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:dvries@home.nl
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
 
 
Samen de FIFA onder druk zetten 
Voetbalsport hoort mensen met elkaar te verbinden. Ook niet-supporters zullen dit 
onderstrepen. Maar sinds Qatar in 2010 de organisatie van het WK Voetbal 2022 kreeg 
toegewezen, werd duidelijk dat de mensenrechten van arbeiders bij de bouw van de stadions 
systematisch worden geschonden. Recent voerden de autoriteiten hervormingen door voor 
betere arbeidsomstandigheden. Groot probleem is echter de slechte handhaving van die 
hervormingen. Hierdoor zijn duizenden werknemers nog steeds overgeleverd aan 
gewetenloze werkgevers, die straffeloos misbruik van hen maken. 
Door de petitie te ondertekenen roept u de Wereldvoetbalbond FIFA op ervoor te 
zorgen dat Qatar de mensenrechten beschermt van alle arbeidsmigranten, waaronder 
degenen die betrokken zijn bij het WK 2022. 
Arbeidsmigranten hebben in Qatar nog steeds te maken met extreem lange werkdagen en 
achterstallig loon of ze krijgen helemaal niet uitbetaald. In Qatar werken bijna 2 miljoen 
arbeidsmigranten. 
 
Vertaling van de petitie:  
 
Beste Gianni Infantino, ( de voorzitter van de FIFA) 
 
Ik schrijf u als voetbalsupporter die veel geeft om de impact van ons mooie spel op de 
samenleving en de mensenrechten. Ondanks enige vooruitgang die is geboekt op het gebied 
van mensenrechten in de aanloop naar het WK 2022, maak ik me grote zorgen over het 
aanhoudende misbruik van arbeidsmigranten in Qatar. 
 
Met minder dan twee jaar om van start te gaan, worden de arbeidshervormingen in Qatar 
nog steeds slecht uitgevoerd en afgedwongen. Dit betekent dat juist de mensen die ervoor 
zorgen dat we van dit WK kunnen genieten, nog steeds worden uitgebuit, terwijl de FIFA er 
niet genoeg aan doet. 
 
De FIFA heeft een duidelijke verantwoordelijkheid om op te treden wanneer werknemers op 
WK-locaties het risico lopen te worden uitgebuit. Toen de FIFA besloot het WK in Qatar te 
organiseren, wist het - of had het moeten weten - dat er inherente risico's kleven aan het 
houden van het toernooi daar, en dat migrerende werknemers die in alle bedrijfssectoren 
werken verband hielden met het succes van het WK, of ze nu verband hielden met de 
officiële sites rechtstreeks of niet, zouden lijden om het mogelijk te maken. Voetbalfans zullen 
naar Qatar reizen voor het WK en zullen in hotels verblijven, in restaurants eten, 
rondgereden worden in taxi's en zich bezighouden met dienstverlenende bedrijven die 
migrerende werknemers in dienst hebben en die van vitaal belang zijn voor het succes van 
het toernooi. De FIFA moet haar invloed aanwenden om er bij Qatar op aan te dringen zijn 
arbeidshervormingen af te dwingen, zodat er geen arbeiders meer lijden onder het spel waar 
we allemaal van houden. 
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Daarom roep ik u, als voorzitter van de FIFA, op om ervoor te zorgen dat de FIFA: 
 

 Op zorgvuldige wijze mensenrechten respecteert en toepast, zodat zij naar behoren 
kan onderzoeken of arbeidsmisbruik plaatsvindt op WK-gerelateerde sites, snel kan 
handelen om arbeidsmisbruik te stoppen en eventueel veroorzaakte schade te 
herstellen. 

 Actie onderneemt om ervoor te zorgen dat mensenrechtenschendingen op WK-sites of 
in verband met het toernooi worden voorkomen, ook in de toeleveringsketen, service 
of zakelijke relaties van de FIFA. 

 Haarinvloed gebruikt, zowel publiek als persoonlijk, om er bij Qatar op aan te dringen 
zijn arbeidshervormingen volledig door te voeren en af te dwingen. Dit moet ook 
betekenen dat Qatar verdere maatregelen neemt om alle werknemers, inclusief 
degenen die werkzaam zijn in dienstverlenende ondernemingen die essentieel zijn 
voor de uitvoering van het toernooi, te beschermen tegen arbeidsmisbruik. 

 Zich er publiekelijk toe verbindt om mensenrechtencriteria en een zorgvuldige 
toepassing van mensenrechten mee te nemen in alle toekomstige 
toekenningsbeslissingen van FIFA-toernooien. 

Dank u voor uw aandacht. 
Zie: https://www.amnesty.nl/forms/petitie-qatar-arbeidsmigranten  
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solidariteitskas 2021: 
Onze gemeente is een kostbare plek. 
Een plek waar mensen God kunnen 
ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen 
en van betekenis kunnen zijn voor hun 
omgeving. Ons kerkelijk leven is hard 
getroffen door de coronapandemie. 
Ondanks alle beperkende 
maatregelen doen we ons best om 
samen gemeente te zijn via online 

vieringen, online ontmoetingen en door elkaar te bemoedigen met een bloemetje of kaartje. 
Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen maken om weer 
volop gemeente te zijn, op zondag en op doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te 
zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. 
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook 
financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze kunnen dan 
een beroep doen op de Solidariteitskas van de PKN. 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en 
ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen 
een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10,-, 
waarvan €5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage. 
En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God 
behagen schept. (Hebreeën 13:16) 
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
 
 
Actie Kerkbalans: 
De stand t/m april is € 66.966,16 waarvan € 3827,66 is betaald zonder toezegging. Nog te 
ontvangen op de toezeggingen: € 83.850,50  
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Van de Jeugd 
 

 

Jeugdagenda juni 2021 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 

I.v.m. de corona lockdown/ maatregelen gaan de fysieke clubavonden voorlopig niet 

door. De groepsleiding laat weten of er in plaats daarvan iets anders wordt 

georganiseerd. 

 

Onder voorbehoud: 
Jongens/meisjes groep 5: Jantine en Martine dinsdag 1 juni 

Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 2 juni 

Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 29 juni 

Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie dinsdag 8 juni 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 24 juni 
 

Corona-sluiting T-café en  

12+ activiteiten           
In verband met de aangescherpte coronarichtlijnen 

heeft de Jeugdraad met pijn in het hart moeten 

besluiten dat er tot nader orde geen T-café meer 

gehouden kan worden. Ook andere jeugdactiviteiten voor 

middelbare scholieren liggen tot voorlopig stil. 
 

Gezocht: leiding voor Factor 12+ en 15+ 
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen is de leiding van 

Factor 12+ en 15+ gestopt. Daarom zoeken we nieuwe 

leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand/ anderhalve maand 

Factor te geven aan de 12+ of 15+ 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: Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Beste mensen, 
 
Gisteravond, 18 mei, is tijdens de classicale vergadering de nieuwe website van onze classis 
gelanceerd: www.classisgroningendrenthe.nl  De nieuwe website wil vooral de communicatie 
tussen de classis en de gemeenten versterken maar ook tussen de gemeenten en de ringen 
onderling. 
Op de website is er naast nieuws ook ruimte voor columns en projecten. We doen daarom 
ook een beroep op u! Als er nieuws, ontwikkelingen en projecten in uw gemeente zijn, laat 
ons dat weten zodat we via de website van elkaar op de hoogte blijven. Mailen naar: 
redactie@classisgroningendrenthe.nl  
 
Wilt u de nieuwe website ook onder de aandacht brengen in uw gemeente? 
 
Namens het breed moderamen van de classis, 
De werkgroep communicatie 
 
 
 
 
 

http://www.classisgroningendrenthe.nl/
mailto:redactie@classisgroningendrenthe.nl

