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30e Jaargang, nr. 1        juni/juli 2022 
  
Kopij 
 
Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 
 
====================================================================== 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 13 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. 
 

 Het Postadres voor: de Kerkenraad Protestantse Gemeente; het Kerkblad; het 
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is nu: 
Wijkstraat 30,  9901 AJ  APPINGEDAM. 
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Meditatie 
 

 
“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar….”  (Hand. 2 : 1) 
 
De leerlingen zitten aan tafel, zo’n 10 dagen na Hemelvaart. 
Waarom zijn de leerlingen van Jezus zo somber? 
Omdat ze hun vriend kwijt zijn; eerst werd Hij gekruisigd. Daarna was Zijn graf leeg. 
Toen zagen ze Hem, maar niet als vroeger. Ze herkenden Hem niet direct. 
Ze herkenden Hem alleen aan een gebaar, of aan een woord. 
Alsof Hij een geest was die in iemand anders voortleefde. 
Maar dan komt Hij bij hen binnen in de ruimte en eet met hen mee. 
En ze mogen de wonden van de spijkers aanraken, om te voelen dat Hij het echt is. 
Maar net als ze dat dan gevoeld hebben gaat Hij naar de hemel, op een wolk… 
En lijkt Hij toch weer meer geestelijk te zijn, een visioen. 
En zo zitten ze daar: letterlijk met lege handen. 
Hoe nu verder? 
 
“Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Julie zonen en dochters zullen profeteren, oude 
mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien”.( Joël 3:1) 
Het mooie aan dit visioen van de profeet Joël vind ik, dat het gaat over meerdere generaties: 
oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. 
De cultureel antropoloog André Droogers, pleit ervoor dat kinderen, ouders en grootouders 
en misschien wel over-grootouders, eens met elkaar gaan praten in een gespreksgroep. 
Wat zouden ze elkaar dan veel te vertellen hebben. 
Maar de vraag is: begrijpen de verschillende generaties elkaar nog wel, ondanks dat 
iedereen Nederlands spreekt. 
Ouderen vertellen over een tijd waarin er nog geen computers waren, wat zij vroeger deden 
en hoe zij leefden. Jongeren kunnen zich dat bijna niet voorstellen. 
Daar tegenover staat dat kinderen opa’s en oma’s vertellen hoe ze met de iPad om moeten 
gaan. Grootouders en overgrootouders spreken de taal van computerspelletjes, Whatsapp, 
of Facebook niet vanzelf. Daar is hulp bij nodig van de jongeren. 
We spreken dezelfde “taal”, maar toch begrijpen we niet alles van elkaar. 
Voor een deel komt dat doordat het ons niet écht interesseert. 
En daarom luisteren we soms niet en verstaan we niet wat er wordt gezegd. 
Wij kunnen veel taalbarrières overwinnen, als we maar de moeite nemen om interesse op te 
brengen voor wat er gezegd wordt, belangrijker nog: interesse in de mensen die het zeggen. 
Het beeld komt bij mij op van jongeren en ouderen die het samen hebben over hun dromen 
en toekomstvisioenen. 
Ik zie ze in gedachten daar zo zitten: buiten op een bankje ergens in het bos. 
De kinderen vertellen aan oma hoe zij de toekomst voor zich zien. 
En opa verteld de kinderen hoe het is geweest. 
Of hun dromen of ambities zijn uitgekomen, of niet. 
Dan krijgen de ouderen hoop en leren de jongeren de lessen uit het verleden. 
Zo zou volgens de profeet Joël de ideale, vreedzame wereld eruit moeten zien. 
Want als oude en jonge mensen naar elkaar luisteren, van elkaars hoop en ambities weten 
en van elkaar leren en elkaar hoop en perspectief geven, dan zou er veel minder oorlog, 
vervuiling en ongerechtigheid zijn. 
In de Bijbel wordt het als een mooi perspectief geschilderd: we kunnen elkaar weer verstaan 
als we praten over de dromen die we dromen en de visioenen die we zien. 
En als we oprechte interesse voor elkaar hebben. 



 

 
- 4 - 

Ook in het boek Handelingen is dat het geval. 
De leerlingen van Jezus zitten na de Hemelvaart sip bij elkaar. 
Ze hadden niets meer: geen levende Jezus en ook geen opgestane Jezus. 
En wat deed Jezus toen, als de Heilige Geest? 
Hij liet al die mensen die in Jeruzalem door de straten liepen, die alle talen van de wereld 
spraken, van waar ze vandaan kwamen, ál die mensen liet Hij de taal verstaan waarin de 
leerlingen, door de kracht van de Geest, vertelden over God en over dat visioen van de 
profeet Joël. 
Ook wij zitten soms, net als de leerlingen na Hemelvaart, sip bij elkaar. 
We somberen over de toekomst van de wereld. Wij zijn net als die leerlingen. 
Daarom hoop en bid ik dat er ook met ons iets mag gebeuren. 
Dat na het Hemelvaartsfeest, het Pinksterfeest ons zal verwarmen en doen opbloeien.  
En dat ook bij ons die warmte weer gaat gloeien.  
Dat we de “Geest” krijgen en dat die als een lopend vuurtje door de steden en dorpen gaat. 
Want als we ons best doen om elkaar te verstaan, als we aandacht voor elkaar kunnen 
opbrengen, dan wordt dat visioen van Joël werkelijkheid: “oude mensen zullen dromen 
dromen en jongeren zullen visioenen zien”. 
Ook voor ons, ook voor de wereld. 
 
Pastor Henk Perdok 
 

 
 

Agenda voor de maand juni en 1e helft juli   

 
  
  3 juni 19.00 uur, T-café, klas 3 en 4, Franse School 
 
  5 juni 11.30 uur, Zondagse Lunch, Franse School  
 
14 juni 10.00 uur, Koffie-inloop-ochtend, Franse School 
 
28 juni 10.00 uur, Koffie-inloop-ochtend, Franse School 
 
 
 
 
 
9 juli  10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
 
Zondag 5 juni:  Pinksteren 

 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    

collecten: - Diaconie (Zending) 
      - Kerk  
 
    kleur:  rood 
 
 
Toelichting bij de collecten: Zending, KIA Zuid-Afrika 
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika 
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven 
al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal 
worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het 
een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen 
families samen in actie en geven hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen inspireren 
om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna 
leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter 
vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is 
succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er 
meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg 
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die 
gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader 
nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 
 

 
Zondag 12 juni:  Zondag Trinitatis 
 9.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
 

collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur:  wit 
 
       

Toelichting bij de collecten:  bloemendienst 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij de 
mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
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Zondag 19 juni:  Eerste zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
         
    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. Deze ondersteuning wordt door 
vrijwilligers van de kerken aldaar gegeven. Tevens worden er operaties mogelijk gemaakt bij 
kinderen met afwijkingen. 
Bij voorbaat dank voor uw spontane bijdrage.  
Zie ook onze website: www.masukmakan.nl (rubriek Goede Doelen) 
Stichting Masohi Appingedam, Isaac & Ludia Souhuwat 
 
 
Zondag 26 juni:  Tweede zondag van de zomer 
 9.30 uur,  Mijna Hadders-Algra 
 
    collecten: - Diaconie (Binn. diaconaat) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat KIA  
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige 
papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze 
mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt 
kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis 
in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze 
kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als 
er een medisch probleem is. 
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. 
 
 
Zondag 3 juli:  Derde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 

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, 

http://www.masukmakan.nl/
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Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt. 
 Zondag 10 juli:  Vierde zondag van de zomer 

 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 

collecten: - Diaconie () 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Werelddiaconaat, KIA – onderwijs geeft kansarme kinderen 
toekomst 
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van 
Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de 
armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. 
‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden 
ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek 
aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze 
discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met 
school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de 
steenfabriek. 
De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. 
Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards 
huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun 
schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite 
waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook 
de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Via deze vorm van onderwijs 
wil Cards in de periode 2020-2023 5 tot 15 zogenaamde 'kinderarbeid vrije zones' tot stand 
brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap. 
 
 
Zondag 17 juli:  Vijfde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    Viering van de Maaltijd van de Heer 
 

collecten: - Diaconie () 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:   
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Bij de diensten 
 
Thuis Viering Heilig Avondmaal 
 
Op  17 juli willen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 
Bij de vorige viering in maart hebben diakenen, bij diegene die dit graag wilden, daags 
tevoren een pakketje afgegeven met brood en druivensap. 
Op deze wijze konden deze mensen tijdens de viering dit brood en druivensap thuis nuttigen, 
waarbij men het gevoel had bij de viering betrokken te zijn. 
Uit reacties blijkt dat men dit als zeer waardevol heeft ervaren. 
 
Voor diegene, die de dienst thuis via internet graag wil volgen, heeft de diaconie wederom 
het voornemen u in de gelegenheid te stellen om het Heilig Avondmaal op deze manier mee 
te vieren. 
U kunt zich hiervoor opgeven en ontvangt dan op zaterdag 16 juli het brood en druivensap 
thuis bezorgt. Dit wordt dan door een diaken aan het eind van de middag gebracht . 
Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Avondmaal en de gemeenschap met elkaar 
meebeleven. U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres  h_j_pijper@hotmail.com                             
( achter de h en de j een onderliggend streepje ) of een telefoontje mag ook.   
Tel. 0596-628301 

Harm Jan Pijper, secr. Diaconie 

 
Zondag 12 juni - Nicolaïkerk - ds. R.P. Oosterdijk 
Deze zondag heet ‘Trinitatis’, de zondag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 
Vader is de schepper van alles en de bron van al het goede. De Zoon heeft God een gezicht 
gegeven; door Hem is God op ooghoogte met ons gekomen en weten wij hoe Hij ons aankijkt 
met Zijn blik van liefde. En de Geest, zij – in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis 
werd de Geest al met het vrouwelijk voornaamwoord aangeduid - is de macht van God die in 
ons werkt, die ons voortstuwt op de weg van het geloof. Wie daar veel over heeft nagedacht, 
is de Kerkvader Augustinus. En hij zei: God in Zijn drie-eenheid zullen wij nooit begrijpen. 
Want hoe kunnen drie nu eigenlijk een zijn? Maar Vader, Zoon en Geest staan niet stil maar 
zijn steeds in beweging. Ze zijn bezig om de aarde te herscheppen, om de mensen te 
vernieuwen. En een beweging kun je alleen maar begrijpen, als je meebeweegt. Het is net 
als in een dans: die kun je niet uitleggen, die moet je doen. Zondag Trinitatis gaat daarom 
over dynamiek. Daarvan lezen we in Johannes 3: 1-16, het nachtelijke gesprek van Jezus 
met Nicodemus. En we zingen ervan met Lied 706, een prachtige vertaling van Sytze de 
Vries van een Engels lied.  

 
Zondag 26 juni – Nicolaikerk, 9.30 uur – Mijna Hadders-Algra  
Op de tweede zondag van de zomer lezen we Lucas 9:51-62. Jezus is onderweg naar 
Jeruzalem. Sommige mensen geven aan dat ze Jezus willen volgen. Op het eerste gezicht 
reageert Jezus daar nogal vreemd op. Wat bedoelt Jezus bijvoorbeeld als Hij zegt: “Wie de 
hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van 
God?” 
 
Zondag 3 juli – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 3e zondag na 
Trinitatis 
Deze zondag lezen we uit Lucas 10: Jezus stuurt 72 mensen op pad om alvast te vertellen 
dat Hij er aankomt. Wat is de bedoeling? Moeten ze reclame voor hem maken? Of de 
mensen alvast wat voorbereiden op de moeilijke kant van Jezus’ boodschap? Want die gaat 

mailto:h_j_pijper@hotmail.com
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over vrede, maar ook over oordeel. Deze 72 mensen krijgen ook bijzondere vaardigheden 
mee. Zouden wij dat ook wel willen? 
 

Van de Kindernevendienst 
 
Er is weer Kindernevendienst op: 
 
 
Zondag 5 juni Anita de Boer en Janet Ploegh 
 
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom!! 
 
Tot ziens op 5 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
   
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Van beide geen opgave ontvangen 
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 

 
Zondag 10 april       Kerk in Aktie (Jong Protestant)  €   90,00 
Stille Week       Interactief project Syrië   €   89,00 
Zondag 17 april       Kerk in Aktie (Werelddiaconaat)   €   64,00 
Zondag 24 april       Stichting ‘Gelukssteen’   € 190,00 
Zondag   1 mei Diaconie Appingedam   € 191,50 
Zondag   8 mei Werelddiaconaat Noodhulp Nigeria €   88,00 
  
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half april 2021 t/m half 
mei 2021, €. 322,50,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. De collecteopbrengsten in 
de kerk zijn hierin niet meegeteld. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Zondag 10 april   € 105,00 
Zondag 17 april   €   50,00 
Zondag 24 april   €   19,00 
Zondag 1 mei   € 114,00 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  

Alle gevers  en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
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Uit de Kerkenraad 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 
Inleiding/aanleiding visitatie 
In de kerkenraadsvergadering van september 2021 was er verschil van inzicht over 
zaken tussen het CvK (College van Kerkrentmeesters) en meerdere 
kerkenraadsleden. In de daarop volgende moderamenvergadering bleek dat we 

hiervoor zelf geen oplossing konden vinden. We hebben de hulp ingeroepen van de classispredikant - 
ds. Jan Hommes. In de oktober-kerkenraadsvergadering was er een lid van het breed moderamen van 
de classis aanwezig om onze problemen aan te horen. Met dit gesprek kwamen we niet nader tot elkaar. 
De volgende stap was - op aangeven van de classispredikant - het inschakelen van visitatoren.   
Ds Huib Marchand en dhr. Berend Wiarda hebben ons ondersteund in een visitatietraject (van  
onderzoek, bemiddeling en advisering) van december 2021 tot en met mei 2022. 

Na de intakegesprekken met de moderamenleden en het CvK zijn alle leden van de kerkenraad, 
inclusief de twee kerkrentmeesters, in kennis gesteld van een eerste analyse en bevindingen. In een 
persoonlijk gesprek is naar hun visie en mening hierop gevraagd.   
De algemene lijn uit deze gesprekken was dat men zich veilig voelde in de sfeer van hun groep: 
kerkrentmeesters, diaconie, pastoraat. De afzonderlijke groepen functioneren goed en nemen hun taak 
serieus en doen met plezier hun arbeid. Maar elke groep heeft iets van een eigen bubbel. Ze staan 
binnen het geheel van kerkelijk Appingedam te veel los van elkaar met een eigen prioriteit en belang. En 
als de geledingen elkaar ontmoeten in het moderamen en/ of kerkenraad, dan ontstaan er problemen en 
spanningen. Om in dit diverse geheel tot besluitvorming te komen is op zich al een opgave. Daarnaast is 
er gebrek aan open communicatie en verstoorde relaties tussen personen. 

De relatie van het Moderamen met de Kerkenraad is onhelder: geen duidelijke route van 
besluitvorming, geen duidelijke agenda. Maar van nog meer belang is dat de sfeer in het moderamen 
tussen personen gespannen is. Kerkrentmeesters, diaconie en pastoraat werken te veel op zichzelf 
en/of langs elkaar heen. In het moderamen wordt onvoldoende en open met elkaar gecommuniceerd. 
De geledingen blijken niet goed hun verantwoordelijkheden te kennen   en naar elkaar toe in te vullen. 
Het subtiele verschil tussen de kerkordelijke taken van zorg (kerkenraad) versus  verzorging (CvK) 
vraagt binnen PG Appingedam om een herijking.   
Adviezen van de visitatie 
 De kerkenraad dient weer het orgaan te worden van bestuur van de gemeente, waar de 

beslissingen worden genomen en waar predikanten, ouderlingen (-kerkrentmeesters) en  diakenen 
elkaar ontmoeten. Nadenken over de structuur en de verhouding moderamen ten opzichte van 
kerkenraad is daarbij nodig en gewenst. En deze zeker ook toetsen aan de kerkordelijke 
verantwoordelijkheden.  

 Om hier concrete vorm en inhoud aan te geven en die te implementeren is een externe interim-
voorzitter/ adviseur noodzakelijk en gewenst.    

 In de persoonlijke verhoudingen en omgang met elkaar moet meer vertrouwen in en respect voor 
elkaar en waardering voor ieders talent ontstaan. 

In de kerkenraad van 21 maart is de rapportage van de visitatie unaniem overgenomen en is  daarmee 
een plan van aanpak geworden.   
[Mocht bovenstaande aanleiding zijn voor gemeenteleden in contact te willen treden met de visitatoren 
dan kan dat via de scriba, die beschikt over hun contactgegevens.]   
Voorzitter kerkenraad                                                                                                     
Met ingang van juni zit de termijn van onze voorzitter, mw.Adri Perdok-Kamp, er op. Vanaf die tijd zal er 
een interim-voorzitter zijn in de persoon van dhr. Jan Kooi uit Haren. Hij is door het breed moderamen 
van de classis benoemd voor de periode van 1 jaar. 
Terugtreden leden CvK 
Vier leden van het college hebben - om hen moverende  redenen - besloten ontheffing van hun ambt te 
vragen. In overleg is besloten dat zij vooralsnog de lopende zaken, waaronder het mijnbouwdossier, 
blijven verzorgen tot uiterlijk 1-1-2023 of zoveel eerder terugtreden als in hun opvolging wordt voorzien. 
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Tenslotte    
We hopen van harte dat een en ander er toe zal leiden dat de verhoudingen verbeteren en dat 
gemeente en kerkenraad met vrede, vrucht en vreugde in een veilige sfeer de lofzang gaande zullen 
houden. 
 
Namens de kerkenraad, de scriba 
opgesteld i.o.m de visitatoren Marchand en Wiarda 
 

 

Uit de gemeente            
 

Feest van de Geest in de Nicolaïkerk:  ‘Venus’ van Paula Biemans 
Twee jaar geleden moest door de coronabeperkingen het Feest van de Geest worden 
afgeblazen. Vorig jaar kon het om dezelfde reden niet worden ‘ingehaald’, zodat nu – twee 
jaar later – de draad weer is opgepakt. Beeldend kunstenares Paula Biemans heeft al ruim 
twee jaar geleden voor onze Nicolaïkerk gekozen als de plaats waar zij haar installatie 
‘Venus’ voor Feest van de Geest een plek wil geven. ‘Venus’ zal vanaf Hemelvaartsdag  
(26 mei) tot en met Pinksteren (6 juni) te zien zijn. De exacte dagen en tijden waarop de 
Nicolaíkerk hiervoor is opengesteld, vindt u elders in dit Kerkblad. 
Paula Biemans woont in Bierum en is beeldend kunstenaar en zelfstandig kunstdocent. Ze is 
aangesloten bij de Bierumerschool, een museum voor hedendaagse kunst. Daar is ruimte 
voor kunst die vragen stelt die niet altijd uit zijn op een antwoord, maar op ruimte voor 
werkelijk vrij en onafhankelijk denken. Ze beschrijft haar kunstvorm als taal in beelden en 
vertaalt dat in installatie, video, foto en geluid. De omgeving Eemsdelta biedt haar ruimte in 
vreemde vormen: strakke akkers, industrie, geschiedenis en verhalen, de vette klei, de Eems 
en haar slib. 
Over de installatie van Paula Biemans in de Nicolaïkerk schrijft ze zelf het volgende: 
“Venus is de titel van de installatie die ik wil gaan tonen in de mooie Nicolaïkerk in 
Appingedam.  
Omdat deze kerk voorheen een Maria-kerk was en de Mariakapel nauwelijks te betreden is, 
wil ik de vrouw terugbrengen in de ruimte. Niet in de vorm van de kuise moeder Gods, maar 
in de vorm van de vruchtbare en spelende godin: Venus. In de Nicolaïkerk ga ik een video-
installatie (The soil as a pelvis) bouwen en laat ik beelden van Groningse klei (uit de serie 
‘Venus’) zien.” 
Wie nieuwsgierig is naar het resultaat, is van harte welkom om dit werk in alle rust te komen 
bewonderen. Meer over het Feest van de Geest in onze regio is te vinden op internet: 
feestvandegeest.nl/gnd/.  
Namens de voorbereidingscommissie, ds. Johan van den Berg 

     
 
Uit de pastorie 
Op het moment dat ik (Gerlinde) dit stukje schrijf valt er, na een periode van droogte, 
gelukkig wat regen. We voelen ons vaak heel wat, als mensen die van alles kunnen. Maar 
uiteindelijk zijn we toch allemaal afhankelijk: van groeizaam weer, van vrede (want: het eten 
en energie wordt duurder door de oorlog in Oekraïne), van elkaar. Daar staan we niet altijd 
bij stil. Maar we zijn met duizend draden met elkaar en met de natuur/schepping verbonden. 
En daar is niets mis mee. We zijn ertoe geschapen, om samen te leven.  
Ik vind het soms wel een zoektocht: waar doe ik goed aan? Hoe vind ik een goede balans 
tussen enerzijds sociale dingen doen (verjaardagen, op de koffie etc.) en anderzijds tijd 
nemen om tot rust te komen? En ook: hoe kan ik genieten van de schepping zonder die 
schepping te beschadigen? Moet ik in actie komen als ik zie dat het niet goed gaat met het 
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klimaat? Ik zie dat wel als een opdracht voor mij als christen. Die opdracht probeer ik serieus 
te nemen. Door bewuste keuzes te maken in wat ik koop en (vooral) niet koop, in hoe ik reis, 
hoe ik minder afval produceer etc.  
Allemaal belangrijk, maar in het grote geheel helpt het nauwelijks. Daarom ben ik actief 
geworden bij Milieudefensie, met als doel: bedrijven die veel CO2 uitstoten aansporen die 
uitstoot af te bouwen naar 0. Ik denk dat alleen met zulke grote stappen de doemscenario’s 
die de diverse klimaatrapporten voor ons tekenen, voorkomen kunnen worden. Ik ben het 
overigens niet op alle vlakken met de standpunten van Milieudefensie eens, maar op deze 
manier een bijdrage leveren aan het beschermen van het klimaat behoedt mij voor 
moedeloosheid, en voor frustratie (“niemand doet iets”). Ik doe dit vanuit de hoop dat er 
toekomst is, namelijk als iedereen op zijn/haar plek (en juist ook degenen met de meeste 
invloed: ministers, parlementen, directieleden etc.) zich ten volle inzet om deze prachtige 
aarde leefbaar te houden. Ik laat me inspireren, voeden en bemoedigen door mijn geloof, 
door God die ons behoedt en bewaart. Ik hoop en bid dat we, geïnspireerd en gesterkt door 
ons vertrouwen op God, de zoektocht naar wat goed is, blijven volhouden. 
 
Hartelijke groet, ook namens Johan, 
Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Groet uit Zuidbroek 
Zoals u weet, zijn kortgeleden mijn vrouw en ik verhuisd van Haren naar Zuidbroek. We 
bewonen nu een heuse weem, die in 1741 tegenover de kerk werd gebouwd als opvolger 
van een nog oudere weem die naast de kerk stond. ‘Weem’ is een samentrekking van we – 
dat betekent ‘gewijd’ – en hem – dat wil zeggen ‘huis’. Een weem was in de noordelijke 
Nederlanden een woonhuis voor de pastoor gecombineerd met een boerenbedrijf voor de 
inkomsten van de pastoor. Na de Reformatie bleef de weem gewoon in gebruik. De bewoner 
was nu niet meer een Rooms Katholieke priester maar de predikant met zijn gezin. 
Overigens, de dominee werd in de Groninger Ommelanden tot aan het einde van de 18de 
eeuw ‘pastoor’ genoemd. Een weem bestaat altijd uit twee gedeelten: een voorhuis om in te 
wonen en een achterhuis voor de keuken, de koeien, de paarden en de graanopslag. Het 
huis dat wij nu bewonen heeft ook een voorhuis met hoge, statige kamers, en een achterhuis 
waar de kamers wat kleiner en knusser zijn. Daar staan al lang geen koeien en paarden 
meer: sinds de 19de eeuw is het onderdeel van het woonhuis.  
Nu, zo’n zeven weken na de verhuizing, genieten we van het wonen hier. Aan de voorzijde 
hebben we zicht op de klokkentoren van Zuidbroek, waarachter we de oostgevel van de kerk 
kunnen zien. Aan de zuidzijde kijken we op de grote en, gelukkig, makkelijk te onderhouden 
tuin. Het is nog wennen, maar kamers en tuin worden ons snel ‘eigen’. Hoewel, we denken 
dat het nooit helemaal ‘eigen’ wordt. Het is een huis met een lange geschiedenis en met, 
hopelijk, een lange toekomst. Wij zijn één in een reeks van bewoners. We mogen voor de 
weem zorgen en hem straks weer doorgeven aan volgende bewoners. Zo wordt het huis een 
beeld voor het leven zelf. We mogen even op aarde zijn, zorgen voor Gods schepping, naar 
beste weten en kunnen, en die dan weer overdragen aan een volgende generatie.  
Uit Appingedam hebben we ter gelegenheid van onze verhuizing heel wat kaartjes gekregen 
om ons te feliciteren en het goede te wensen in ons ‘nieuwe’ huis. We willen u daarvoor 
graag bedanken. Wat een fijn meeleven! 
Met een hartelijke groet, mede namens Hélène, 
Ds. Rudolf Oosterdijk 
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Verjaardagsfonds 
 

 
De opbrengst over de maand april bedraagt € 56,--. 
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 

 
 
 
 
 

Activiteitencommissie 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
 
We nodigen alle belangstellenden hartelijk uit  om op iedere 1e zondag van de maand   met 
elkaar gezellig te lunchen in de Franse school. 
Voorlopig staan de volgende datums gepland:  
Zondag  5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november, en 4 december. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 
Hartelijke groet van de Activiteiten commissie. 
 
 
 
 

Het einde van de Middengroep 
 
De Middengroep, opgericht in 1974, naar aanleiding van een preek van wijlen ds. L. Raven. 
Bijna 50 jaar geleden en er zijn nu nog leden die dat meegemaakt hebben. Maar we zijn 
allemaal ouder geworden en velen zijn niet meer onder ons. 
Daarom zijn we gestopt. 
 
Het was een mooie tijd. De bijeenkomsten waren in Kabzeël en later in de Franse School, 
waar we geen huur of koffie hoefden te betalen. 
We werden altijd goed verzorgd door Mannie (Middelkamp) en Abel (Kuizenga). Daarom 
hebben we besloten om de inhoud van de kas (ten bedrage van € 198,00), over te maken 
naar de Protestantse Gemeente Appingedam. 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@pb.nl
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Jeannette van Klaarbergen heeft voor ons allen een gedicht gemaakt, met een roos. 
 
Zoals een roos haar blaadjes ontvouwt en zich opent naar het licht, zo heeft de Middengroep 
zich ook ontwikkeld vanuit het midden van de geloofsgemeenschap; ze is daarin geworteld 
en gegroeid. 
We hebben samen thema’s besproken rondom geloof en kerk; over staat en maatschappij. 
Er zijn vriendschappen gegroeid en er is lief en leed gedeeld. 
 
Zoals de roos vergaat, maar je vreugde schonk, zo is nu ook het einde van de Middengroep 
gekomen. 
Maar laat de vreugde en warmte van het samen-zijn een warme herinnering blijven. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 

Stichting Support Casper 
 

Ik Support Casper, u ook?  
 
In 2019 kregen wij te maken met de verschrikkelijke gevolgen van alvleesklierkanker. Mijn 
moeder, Gonda Veenhuis-Brouwer, overleed op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van deze 
ziekte. Het was een hele verdrietige periode en het gemis is nog elke dag voelbaar. Vanuit 
de gemeente hebben we veel steun mogen ontvangen tijdens het ziekbed en na het 
overlijden. Dat heeft ons echt goed gedaan. Nu, 3 jaar later, vraag ik aandacht voor 
onderzoek naar alvleesklierkanker. Dat is broodnodig, want 90% van de patiënten overlijdt 
binnen een jaar na diagnose. Dokter Casper van Eijck, werkzaam in het Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam, doet baanbrekend onderzoek naar behandelmethoden. Mijn moeder 
heeft met hem contact gehad, maar voor haar mocht het helaas niet baten. Stichting Support 
Casper ondersteunt het team met financiële middelen. Dit jaar loop ik samen met mijn tante, 
de zus van mijn moeder, de Nijmeegse Vierdaagse. 160 kilometer voor het goede doel. Want 
wat wij hebben meegemaakt gunnen we niemand. We hopen een mooi bedrag voor Support 
Casper op te halen. Help jij/Helpt u ons mee? Elke donatie helpt ons een stapje verder 
vooruit. Via de QR code is een donatie makkelijk over te maken. Geeft u liever contant? U 
mag mij bellen, dan kom ik met de collectebus langs. Onze actiepagina kunt u bezoeken via: 
www.supportcasper-acties.nl/actie/carlijn-en-lucy.  
 
Sportieve groet van Carlijn Veenhuis  
(telefoonnummer: 0613585623).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supportcasper-acties.nl/actie/carlijn-en-lucy


 

 
- 16 - 

Van de Diaconie 
 
In juni wordt  de bloemendienst verzorgd door mw. Anneke Weidenaar    
   e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl                tel: 624784 
 
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 
 
 
 
 

Eerste Minister and Minister van Binnenlandse Zaken 
Zijne Excellentie Sjeik Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani 
Corniche Road 
Postbus 8895,  Qatar 
 
Kopie aan: 
Ambassade van de Staat Qatar 
Zijne Excellentie Dhr Nasser Ibrahim Allenqawi 
Borweg 7,  2597LR Den Haag 
 
 
 
Appingedam, 5 juni 2022 
 
Excellentie, 
Wij schrijven u om uitdrukking te geven aan onze zorgen over de Qatarese broers Hazza en 
Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri. Deze beide advocaten, behorend tot de Al Murra 
stam, zitten in eenzame opsluiting gevangen sinds hun arrestatie meer dan zeven maanden 
geleden.  
Begin augustus 2021 protesteerden leden van diverse stammen, maar vooral leden van de 
al-Murra stam, tegen hun wettelijke uitsluiting van de verkiezingen voor de Shura-Raad 
(vergelijkbaar met de Eerste Kamer). Hazza al-Marri nam deel aan deze protesten. Op 8 
augustus 2021 tweette hij een kritische videoboodschap over de uitsluitingswet aan de Emir. 
Vervolgens werd hij op 10 augustus in zijn huis gearresteerd. Ook zijn broer Rashed al-Marri 
werd gevangen genomen, omdat hij zijn broer Hazza al-Marri wettelijk vertegenwoordigen 
wilde.   
Wij dringen er bij de Qatarese autoriteiten op aan dat zij Hazza bin Ali Abu Shurayda al-Marri 
en Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri onmiddellijk vrijlaten, tenzij beide mannen direct 
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worden beschuldigd van een herkenbare criminele overtreding. Dit alles volgens 
internationale wetgeving en standaarden. Het is ook heel belangrijk dat de beide mannen, 
zolang zij niet vrij zijn, onmiddellijke toegang hebben tot advocaten van eigen keuze en 
iedere medische hulp die zij nodig hebben.   
Wij danken u voor uw aandacht. Hoopvol wachten we op uw antwoord. 
 
Hoogachtend, 
 
Protestantse Gemeente Appingedam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijfactie Qatar: advocaten vast voor deelname protest 

Op 10 augustus 2021 werd advocaat Hazza al-Marri uit Qatar gearresteerd omdat hij 
meedeed aan een protest tegen een nieuwe discriminerende verkiezingswet die de Al-Murra-
stam uitsluit. Ook zijn broer en advocaat Rached al-Marri werd gearresteerd omdat hij Hazza 
al-Marri wilde vertegenwoordigen. Mogelijk worden beiden broers gemarteld omdat ze 
weigeren een belofte te ondertekenen waarin ze stoppen met het bekritiseren van de nieuwe 
wet. 

De Al Murra-stam is een van de grootste stammen in het oosten van Saoedi-Arabië en Qatar 
en hebben een lange tijd te maken met ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang 
tot onderwijs, werk en gezondheidzorg. 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 

 
Actie Solidariteitskas 2022 

 

 

 

 

 

Van gemeenten, voor gemeenten. 

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas vanuit de gedachte dat gemeenten 
elkaar helpen. Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar ondersteunen 
gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.  
Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan menskracht of 
geld.  Een gemeente die financiële steun nodig heeft of geld om een vernieuwend plan uit te 
voeren, kan subsidie aanvragen bij de Solidariteitskas. De financiële ondersteuning is altijd 
tijdelijk. 
De actie Solidariteitskas vindt de komende weken weer plaats. 
Uw bijdrage: 
Met de Protestantse Kerk Nederland is landelijk afgesproken dat € 5,-- per belijdend lid moet 
worden afgedragen. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  
Als u een bijdrage kunt missen dan vragen wij u om een bijdrage van € 10.- per belijdend lid. 
De rest van het opgehaalde bedrag is bestemd voor onze eigen kerk. Komt er te weinig 
binnen dan moeten we dat uit eigen middelen bijleggen.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
 
 
 

Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda juni 2022 

 
 

Clubkamp 2022 
Noteer het in je agenda!!!!! 

Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 
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Concerten 

 
Orgelconcert Matthias Havinga in Nicolaïkerk  Appingedam 
 
Op zondagmiddag 12 juni 2022 om 15.30 uur geeft Matthias Havinga een orgelconcert op 
het Hinsz-orgel in de Nicolaïkerk in Appingedam. Hij is organist van de Ronde Lutherse of 
Koepelkerk te Amsterdam en als hoofdvakdocent orgel verbonden aan het Conservatorium 
aldaar. 
 
In zijn programma verkent Matthias Havinga de mogelijkheden van het Hinsz-orgel. 
Beginnend bij Sweelinck, via Buxtehude en Bach reist de luisteraar naar het heden met een 
gloednieuwe orgelcompositie van Christiaan Winter, tot dusver vooral bekend van zijn 
bijdragen aan de Nederlandse kerkmuziek.  
De uitmuntende kwaliteiten en vele klankkleuren van het orgel zijn te horen in Est-ce Mars, 
het vrolijke Franse liedje door Sweelinck getoonzet, in Buxtehudes grootse lofzang 'Te Deum 
Laudamus', in Bach's Triosonate in c en zijn Fantasie en Fuga BWV 904, en tenslotte in 
Christiaan Winters nieuwe Suite 'Leeftocht'. 
 
De toegangsprijs is € 10,00 (contant aan de kerk). 
 
Organisatie: Stichting Concerten Nicolaïkerk 
                     Wim Havinga, secretaris 
                      06-13987155     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Magnificat (2 x) 

  
Het Luthers Bach Ensemble zal op vrijdag 17 juni om 20.00 uur in de Nicolaïkerk te 
Appingedam een uitvoering geven:  
  
Programma: 
J.S. Bach – Magnificat BWV243 & Carl Philipp Emanuel Bach – Magnificat H.772  
  
Uitvoerenden: 
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barok-orkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda;.  
Kristen Witmer (sopraan);   
David van Laar (altus);   
Hugo Hymas (tenor);   
Drew Santini (bas). 
  
Zijn kleurrijke Magnificat heeft Carl Philipp Emanuel Bach in Berlijn voltooid kort voor de dood 
van vader Johann Sebastian. Carl Philipp was een typisch muzikaal product van zijn vader. 
In zijn autobiografische schets uit 1773 verklaarde hij over zijn muzikale opleiding: ‘In der 
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Composition und im Clavierspielen habe ich nie einen andern Lehrmeister gehabt als mein 
Vater’. Met het Magnificat uit 1749 heeft C.Ph.E. Bach zeer waarschijnlijk ook een vergeefse 
poging gedaan om het cantorschap in Leipzig te bemachtigen, de post die voor altijd 
verbonden zou blijven met de naam van zijn vader. Op diverse momenten doet dit Magnificat 
denken aan dat van vader Johann Sebastian Bach, de tenorinzet van het Deposuit wordt 
vrijwel letterlijk overgenomen. De expressieve op emotie gerichte stijl van C.Ph.E. vindt men 
duidelijk terug in dit indrukwekkend Magnificat. 
De tekst van het Magnificat is de lofzang van Maria uit het evangelie volgens Lucas. In 
Johann Sebastian Bachs tijd werd deze tekst in het Lutherse Leipzig op normale zaterdag- 
en zondagsvespers in het Duits gezongen, maar op hoogtijdagen in het Latijn. J.S. Bach 
schreef zijn eerste versie van het Magnificat voor koor en orkest in 1723 tijdens zijn eerste 
jaar als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Het was zijn eerste grote koorwerk in Leipzig 
en veel ambitieuzer dan de wekelijkse cantates.  
Een interessante vergelijking deze twee topstukken uit het repertoire van vader en zoon 
naast elkaar te horen. 
We zijn ontzettend blij deze muziek alsnog uit te kunnen voeren nadat in december het 
helaas niet meer mocht vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. 
 
Van harte welkom bij dit bijzondere concert!  
  
 
kaarten & informatie-  www.luthersbachensemble.nl  
 
 

 
 
Kaarten  € 17,50 
 
 
 
Te verkrijgen via  
www.luthersbachensemble.nl 
 
en bij de kerk op 17 juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.luthersbachensemble.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C77dec049295b4eeca00508da2f6f73c2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637874453122952479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QSapQlCpOSKM6pd9Jecj7xi6N%2FDZHgxGJrUL5JQW3YQ%3D&reserved=0
http://www.luthersbachensemble.nl/
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Marktconcerten 
 
Net als in voorgaande jaren organiseert de Stichting Concerten Nicolaïkerk ook dit jaar in de 
zomer weer een viertal  Marktconcerten. 
 
Dit zijn ‘inloop-concerten’ op vier zaterdagen, van 11.30 – 12.00 uur. 
Het eerste Marktconcert is dit jaar op zaterdag 16 juli. Dit concert zal worden verzorgd 
door Dirk Molenaar, organist in Eenrum. 
 
De toegang is gratis. Wel staat er een schaal bij de uitgang, waarin u een vrijwillige gift mag 
doen, ter bestrijding van de onkosten. 
 
De volgende Marktconcerten zijn op:  30 juli  door Adolph Rots; 
       13 aug. door Vincent Hensen-Oosterdijk; 
       27 aug. door Jelte Hulzebos. 
 
Graag tot ziens!! 
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Feest van de Geest is een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, 
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. 
 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren 2022 exposeren kunstenaars uit allerlei disciplines 
nieuw gemaakt eigentijds werk in 25 kerken in Groningen / Noord Drenthe. 

Feest van de Geest 2020 is verschoven naar het tijdvak Hemelvaartsdag – Pinksteren 
2022. 

We hopen dat iedereen zich geïnspireerd mag weten door Hemelvaart en Pinksteren, en 
het boeiende thema: In Vuur en Vlam 

Openingstijden in 2022: Kerken geopend van 
13.00 – 17.00 uur 

 Donderdag 26 mei (Hemelvaart) 
 Vrijdag 27 mei 
 Zaterdag 28 mei 
 Zondag 29 mei 
  
 Donderdag 2 juni 
 Vrijdag 3 juni 
 Zaterdag 4 juni 

 Z
ondag 5 juni (1e Pinksterdag) 

 Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) 

FEEST van de GEEST  
 
  
 
  

Eens in de twee jaar vindt in de periode tussen Hemelvaart 
en Pinksteren het landelijke kerk- en kunstevenement Feest 
van de Geest plaats. Vanwege corona was dit voor het 
laatst in 2018, maar nu kan het weer doorgaan en zal het 
tiende Feest van de Geest plaatsvinden.  

 
Professionele kunstenaars exposeren nieuw gemaakt werk naar aanleiding van het thema: 
'In Vuur en Vlam'. Ze zijn daarbij geïnspireerd door de verbintenis van het pinksterfeest en de 
architectuur van het kerkgebouw. 
In de regio Groningen / Noord Drenthe doen 25 kerken, waaronder de Nicolaïkerk en 29 
kunstenaars mee. 
In de Nicolaïkerk exposeert Paula Biemans. 
 
Alle info over Feest van de Geest vindt u op de website www.feestvandegeest.nl 
en op onze Facebookpagina: Feest van de Geest Groningen / Noord Drenthe  
 

 
 


