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27e Jaargang, nr. 9         mei 2019 
  
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 6 mei gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom tussen 9.00 

en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  
    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 
 

 Oproep: 
De commissie ‘Openstelling Nicolaïkerk’ opent de Nicolaïkerk vanaf 1 mei tot en met eind 
september weer voor toeristen. De kerk is dan geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 
uur – 16.30 uur en op zondag van 14.00 – 16.30 uur. 
Wilt u nog meedoen als gastheer of gastvrouw en af en toe een paar uurtjes in de kerk aanwezig 
zijn. De tijden worden gesplitst: van 11.00 – 14.00 uur en van 14.00 uur – 16.30 uur. 
Er wordt geprobeerd om met twee mensen tegelijk te kunnen werken, maar daar zijn tot op heden 
niet voldoende mensen voor. Doet u ook mee?  
U kunt zich aanmelden bij mw. Didy de Vries, tel. 623385. 

 
 

 Denkt u er aan, dat de looptijd van het komende kerkblad (juni) tot half juli is? Dit, in verband 
met de vakanties. Als u (voor 20 mei) copij inlevert, dan graag alles vermelden tot half juli. 
Op 10 juli is de redactievergadering voor het kerkblad voor half juli tot en met eind augustus. 
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Meditatie 

Hemelvaartsdag 

Zie je dat 
die wolk, die lichte, 

daar ging Hij in 
kijk dan, Hij gaat omhoog 

wat zei Hij ook alweer 
moeten we wachten 

zal een belofte  
in vervulling gaan? 

 
Hoe zal dat zijn  

wanneer je met de Geest 
in plaats van water  

wordt gedoopt 
en dan die kracht die wij  

erdoor ontvangen 
zal die ons helpen  

te vertellen over Hem? 
 

Kijk nou,  
Hij gaat steeds hoger,  

wordt al vager 
weet jij nog wat Hij over  
uiteinden der aarde zei? 

Hoe kunnen we nu zonder Hem... 
oei wat een licht, stil, luister  

Ze zeggen dat Hij ook 
zal komen op een wolk. 

 
Zullen we doen  

zoals Hij ons gezegd heeft 
totdat we met de Geest  

worden gedoopt 
kom laten we dan opgaan  

biddend wachten  
op wat de Vader  

in de Zoon  
ons heeft beloofd. 

 
 

                                                                                                           Coby Poelman-Duisterwinkel  
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Agenda voor de maand  mei 
 
  6 mei 20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 

20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  7 mei 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School 
 
  9 mei 20.00 uur, Vergadering Kindernevendienst, Franse School 
 
13 mei 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen 
  19.45 uur, Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
 
15 mei 14.00 uur, Vergadering Commissie eredienst, Franse School 
 
20 mei 20.00 uur, Vergadering Kerkenraad (jaarrekeningen)  
 
21 mei 10.00 uur, Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
 

Rondom de diensten 
 
Zondag 5 mei: Zondag Misericordia Domini  
 9.30 uur, ds. J. Dijk 
    

Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  880 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
   

Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken achter in de kerk  

 
 15.30 uur, Woorddienst in Damsterheerd 
   mw. J. Doekes 
 

Toelichting bij de collecten: KIA, Kerkzijn in oorlogstijd, Syrië 

Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen 
mensen op drift, een groot deel in Syrië zelf. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken 
voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de 
puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in 
Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we 
hen niet met lege handen staan. 
Syrische kerken zijn inmiddels de grootste hulpverlener in Syrië. Syrië is voor hulporganisaties moeilijk 
toegankelijk: zij moeten van de overheid toegang krijgen tot de getroffen regio’s. Kerken hebben die 
barrière niet: zij zijn van oudsher aanwezig in gebieden die voor andere hulporganisaties niet altijd 
bereikbaar zijn. Ook zitten ze tot in de haarvaten van de samenleving. Kerken delen tot in de verste 
uithoeken van het land voedselpakketten uit, helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak of werk 
en bieden vluchtelingkinderen onderwijs of psychologische hulp. 
“Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. 
“Ze kunnen niet leren omdat ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige begeleiding. 
Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden. De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij 
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spelen praten de vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen thuis te maken met 
geweld. Het gezin als veilige haven is kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan 
hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen 
beschermen. Voor de mannen zijn er vaktrainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen 
onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze willen leren.” 
 

 
Zondag  12 mei: Zondag Jubilate 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg, Dienst voor Jong en Oud 
      
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  880 
    
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
    Etherfrequentie  105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
 
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 19 mei: Zondag Cantate 
           9.30 uur: ds. R.F.H. Praamsma, Hoogezand-Sappemeer 
       
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  880 
 
   collecten: - Diaconie 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
  
Toelichting bij de collecten:  SOS kinderdorpen 
Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op. Het is de essentie van ons 
werk. En de beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Maar vele kinderen 
wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun ouders verloren zijn of omdat hun ouders 
en/of de brede familie niet in staat zijn om de zorg voor hen te dragen. 
Als een kind geen familie meer heeft, of niet meer bij zijn familie kan leven, kreeg dit kind voorheen een 
nieuw thuis in één van onze kinderdorpen. Onze manier van werken is echter continu in ontwikkeling, 
want we zien dat kinderen en de steun die ze nodig hebben veranderen. Om die reden zijn we de 
integratie en synergie tussen kinderdorpen en omringende gemeenschap aan het verbeteren en 
breiden we onze programma's uit met meerdere vormen van opvang en zorg. We kijken naar de situatie 
van kind om te bepalen welke vorm(en) van opvang en zorg het beste is:  
We creëren nieuwe families voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Hier groeien deze kinderen op 
met broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS-moeder totdat zij op eigen benen kunnen staan. De 
SOS-moeders spelen een hele belangrijke rol. Want zij begeleiden de ontwikkeling van ieder kind. 
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Zondag 26 mei: Zondag Rogate 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Bevestiging ambtsdragers 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  880 
 
   collecten: - Diaconie    
     - Kerk   
  
    kleur: wit 
 

19.00 uur, Zomeravonddienst in de Marsumerkerk 
  ds. B. de Jong, Stadskanaal 
  m.m.v.: Lineke van Eijkelenburg, mezzo-sopraan 
 

   collecten: - I.K.E.    
     - Kerk   
 
Toelichting bij de collecten:   Collecte World Servants  
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om 
zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. 
World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in 
ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten 
zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend 
verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het 
overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen 
een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers 
hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt. 
Visie: 
Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld. Daarom is het 
belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen. 
Kernwaarden: 
Omdat we ons willen laten leiden door de Bijbel als norm voor ons leven, zijn de volgende kernwaarden 
voor World Servants essentieel om elkaar op aan te spreken: 
Christusgericht: 
We willen ons werk voor World Servants doen vanuit het geloof in en vanuit de liefde van Jezus 
Christus. 
Hoe doen we dit? 
Jaarlijks gaan er zo'n 800 mensen uit heel Nederland met ons op een werkvakantie naar een 
ontwikkelingsland. Daar bouwen ze aan bijvoorbeeld een school of kliniek. Onze projecten duren twee 
tot drie weken. In die tijd gebeurt er veel. Aan het eind van de drie weken staat er een gebouw waar de 
hele gemeenschap iets aan heeft. Onze lokale partnerorganisatie helpt erbij dat er een leraar voor de 
klas komt en dat er lesboeken zijn of voor personeel in de door jouw gebouwde kliniek. 
Maar, deelnemers aan de projecten veranderen ook zelf. De ontmoeting met de bevolking in het 
buitenland maakt diepe indruk. Je praat en bouwt met ze en misschien speel je ook wel een potje 
voetbal. Ook verblijven de groepen dichtbij de gemeenschap. Je zult leren dat je iets voor een ander 
kunt betekenen, ver weg én dichtbij. 

Wij bereiden de  projecten              voor, zorgen voor goede begeleiding tijdens het project en blijven na het 

project nog vijf jaar bij de gemeenschap betrokken. 

 
 
 
 
 
 

https://www.worldservants.nl/je_maakt_vriendschappen_en_deelt_je_leven
https://www.worldservants.nl/projecten
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Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
 9.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   ds. J. van den Berg 
 
   kleur: wit 
 
Toelichting bij de collecten:   Voedselbank Appingedam-Delfzijl 
Het doel van de Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl is om de (verborgen) armoede in de 
gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum te bestrijden.  
Hieronder verstaan we: 

 Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan 

 Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij 
economisch zwakkeren in de samenleving 

 Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
De Voedselbank zamelt, bij producenten en distributeurs van levensmiddelen, producten in die om de 
één of ander reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % goed zijn.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die 
aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.   
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 12 mei – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Jong & Oud Dienst: “Je mag er zijn!” 
De Jeugddienstcommissie heeft voor deze zondag een actieve kerkdienst opgezet, met o.a. een 
gespreksronde in de kerk en een fotoshoot voor de jeugd. Deze keer kan de Nicolaï Gelegenheidsband 
helaas niet van de partij zijn, maar YouTube biedt uitkomst en onze organist mag dus genieten van een 
vrije zondag!  
Zoals gezegd gaan we actief bezig met het thema “Je mag er zijn!”. Met natuurlijk veel muziek en zang, 
en na afloop wat te drinken met wat lekkers! 
Belangrijk: Zit je in groep 5-8 van de basisschool… neem dan je mobieltje mee! (of vraag of je er 
even eentje van je ouders mag lenen) Want we gaan foto’s maken! 
 
Op 26 mei zal de bevestiging plaatsvinden van de nieuwe ambtsdragers door ds. G.M. van den 
Berg-de Haan. Ook zal er in deze dienst afscheid worden genomen van de ambtsdragers wier termijn 
afgelopen is. We hopen dat de vacatures die ontstaan, opgevuld kunnen worden. 
De avonddienst op 26 mei is weer de eerste Zomeravonddienst van dit jaar, in de kerk van Marsum. 
Ds. B. de Jong uit Stadskanaal zal in deze dienst voorgaan. Bij mooi weer wordt er na de dienst 
gezamenlijk een kop koffie/thee gedronken. 
 
Donderdag 30 mei – Tjamsweer, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Hemelvaart 
If you can’t beat them, join them! – dat moeten de reformatoren hebben gedacht toen het in de 16e en 
17e eeuw niet lukte om de viering van Hemelvaart af te schaffen in de calvinistische kerken. Net als 
Kerst was Hemelvaart namelijk een feest dat in bijbelse tijden niet werd gevierd, in tegenstelling tot 
Pasen (Pesach) en Pinksteren (Sjevoe’ot) – en dus wilden protestantse theologen het eigenlijk ook niet 
vieren, want niet bijbels. Maar toen de dominees merkten dat het kerkvolk op Hemelvaart alsnog naar 
de Roomse mis ging, bij gebrek aan een dienst in eigen kerk, besloten ze om dan voortaan toch maar 
kerkdiensten te houden die dag. Vandaar dat u deze donderdagochtend verwacht wordt in de 
Tjamsweerster kerk, ook al wordt er vlak in de buurt geen concurrerende rooms-katholieke viering 
gehouden. 
Wat er nou eigenlijk te vieren valt bij het vertrek van Jezus van deze aarde, daarover denken we op 
deze morgen samen na. 
De dienst is gezamelijk met de Herv. Gemeente Tjamsweer, in de Tjamsweesterkerk. Zoals 
voorgaande jaren zal er eerst gewandeld worden (dauwtrappen) en volgt er dan een gezamenlijk 
ontbijt in Tjamsweersterstee.  
De wandeling begint om 7.00 uur bij Tjamsweersterstee en duurt zo’n anderhalf uur. 
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Zomeravonddiensten 
 
Zomeravonddienst in Marsum. 
 
Opnieuw gaan we in de maanden mei, juni, juli en augustus weer onze  
Zomeravonddiensten weer houden in het Kerkje op Marsum 
De eerste dienst van dit seizoen zal zijn op zondagavond 26 mei om 19.00 uur. 
 
Deze avond zal ds. Bindert de Jong, predikant in Stadskanaal, voorgaan in deze dienst. 
Als thema voor deze avond is gekozen voor: ‘Strandwandeling’ 
 
We laten ons verrassen. Medewerking zal worden verleend door Lieneke van Eijkelenburg, 
mezzo-sopraan. Zij is een jonge zangeres, 18 jaar, uit Musselkanaal. 
Er zijn twee collectes in de dienst  voor de IKE en de Kerk. 
 
Bij goed weer is er na afloop koffie drinken. U bent allen van harte welkom. 
 
Tot ziens op 26 mei, om 19.00 uur op Marsum !! 

 

Rooster Kindernevendienst 
 
  5 mei Esther Jansema 
 
12 mei Anita de Boer 
 
19 mei Aardina Neumann 
 
26 mei Jolanda Korblet 
 

 

Rooster oppasdienst 
 
12 mei Kirsten Bosma en Laura Postma   

 
 

 
 
 

Opbrengst collecten 
 
24 mrt. Diaconie        €  230,15 
  Kerk         €  183,65 
    
31 mrt. Diaconie        €  190,40 
  Kerk         €  183,82 
     
  7 april Diaconie (Ramp orkaan Afrika)    €  304,20 
  Kerk         €  169,95 
   
14 april Diaconie        €  307,10 
  Kerk         €  180,40 
 
Collecte I.K.E. avond op 21 maart         €  92,66   
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Collecte Paasmiddag op 11 april   € 157,90 
 
Collecte Zingen naar de Zondag op 13 april € 51,70.   
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK    

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

THEMADIENST VOOR JONG EN OUD 12 MEI A.S. 9.30 

UUR NICOLAIKERK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie je ook bent, God houdt van je… 
Komt u/kom je ook deze zondag? We gaan actief bezig met het thema! 

Met natuurlijk veel muziek en zang, en na afloop wat te drinken met wat 
lekkers! 

 
 

Ps. Zit je in groep 5-8 van de basisschool…neem je mobieltje mee!(of vraag of je even eentje 
van je ouders mag lenen) We gaan foto’s maken. 
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Lied van de maand mei 
 
Lied 880 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 
 stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
 in de hectische steden en de stilte van wijsheid 
 in elk kind, onbevangen en klein. 
 
  3. Dit leven op aarde: een bron van genezing, 
 welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 
 Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 
 bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 
  4. Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 
 wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
 Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 
 tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
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Kerkdiensten 
 
 
ijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  5 mei     10.00 uur, ds. A. van Essen 
 
19 mei     10.00 uur, mw. drs. G.F. Huis  Grunneger dainst 
          
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
   
26 mei  11.00 uur,  mw. M. Meijer 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE  DAMSTERHEERD 

2019  2019 
Datum Voorganger  Datum Voorganger 

   5 mei Mevr. H.Doekes 

   26 mei Bapt. gemeente 

2 juni Mw. H. Doekes    

   14 juli Bapt. gemeente 

   18 augustus Bapt. gemeente 

15 september Ds. J van den Berg 
Avondmaal 
 

 15 september Ds.G. van den Berg-De Haan 
Avondmaal 
 

   13 oktober Baptisten gemeente 

?? November ??  17 november Bapt. gemeente 

   1 december Mw. J. Baron of A. Kloosterhof 

   22 december   Bapt. gemeente 
 

 
 
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    

 
 

De kerkenraad deelt u met blijdschap mee, de heer E.H. Bosma, Holwierderweg 

15, mevrouw C.E. Durivou-Rehorst, Leeuwerikstraat 3 en mevrouw S. 

Grashuis-Wierenga, Jonkerslaan 11 bereid zijn gevonden te worden bevestigd als 

diaken. 

De bevestiging zal, indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden  

op zondag 26 mei om 9.30 uur.  

 

Maar ook moeten we afscheid nemen van enkele ambtsdragers en wel van: 

 

Mevrouw M. Blaauw-Sportel, ouderling; 
 

De heer H.W. Emmelkamp, diaken; 

 

Mevrouw V.G. Emmelkamp-Roeters, diaken; 

 

De heer H. G. Samplonius, diaken; 

 

De heer G. Veldman, ouderling-kerkrentmeester; 

 

Mevrouw A. Venhuizen, ouderling; 

 

Mevrouw B.K. Werkman-de Vries, jeugdouderling. 

 
De kerkenraad bedankt de aftredende ambtsdragers voor het vele werk dat ze voor de kerk 

verricht hebben. Wij wensen hen Gods zegen toe. 

 

Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter  R. van der Ploeg, scriba 

 

 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM   
    
  
 GEMEENTEVERGADERING  
 
 
VERSLAG van de Gemeentevergadering op dinsdag 26 maart 2019, gehouden in de Franse School 
om 20.00 uur 
Voorzitter Adri Perdok heet de vele (plm. 80) aanwezigen hartelijk welkom. Zij geeft het woord aan ds. 
Gerlinde van den Berg-de Haan voor de opening van de vergadering.  
Ds. Gerlinde gaat voor in gebed. Ze leest Psalm 104 (uit de Bijbel in gewone taal). In haar meditatie 
geeft ze aan, dat het niet zo moeilijk is om een preek te houden over een Groene Nicolaïkerk. In een tijd 
van klimaatspijbelaars, hoe slecht we omgaan met al het moois dat in Psalm 104 bezongen wordt. 
Rijden maar rond in onze auto’s, maken gebruik van het vliegtuig om met vakantie te gaan, dagelijks 
produceren we afval, met heel veel plastic. Kortom, we maken er een potje van, een chaos en dat moet 
anders. Een half uur preken over hoe we het zouden moeten doen, het omgaan met het milieu, met de 
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schepping, het zou een preek worden in de negatieve zin, moralistisch over hoe het allemaal wel zou 
moeten. De gelezen Psalm is een lofzang op de prachtige schepping, Gods Schepping! Kijk om je heen 
en zie deze prachtige schepping, bloeiende bloemen, een mooi vogeltje, of, tijdens vakantie, de 
besneeuwde bergtoppen. Daar word je stil van of uitbundig. De dichter van deze Psalm schrijft dit voor 
Degene die al dit moois maakte, Gods scheppende liefde en scheppende kracht. Hij ziet de liefde van 
God voor het nietig vogeltje, maar ook voor ezels, berggeiten en alle dieren. Maar ook ziet hij de liefde 
van God voor de mens.  Daar wordt hij blij van en schrijft een lied voor die geweldige God. Bloeiende 
koolzaadvelden, die lekkere aardbeien die mooie documentaire. En dan wil je niet anders dan dit mooie 
zo mooi houden. 
Dat is geen saaie plicht, het is ook een manier om God te dienen. De Schepping, zo fenomenaal 
gemaakt, daar raak je nooit op uitgekeken. En dan kunnen we ook “groen” denken. Het is dan plezierig 
om bezig te zijn met een “Groene Nicolaïkerk”. 
We zingen uit Ionabundel nr. 7: Wonderwereld, vol geheimen. 
 
Voorzitter Adri Perdok vertelt waar de kerkenraad zich in het seizoen 2018-2019 mee bezig hield. Heel 
belangrijk natuurlijk de intrede van Ds. Gerlinde en ds. Johan. Wij zijn daar heel blij mee en het was een 
feestelijk gebeuren. En wat een luxe om nu twee pastores te hebben die het vele pastorale werk in onze 
gemeente in goede banen leiden, samen met onze pastoraal werkers. We hadden de vitaliteitsscan, 
een mooi project waar vier enthousiaste gemeenteleden aan gewerkt hebben. En alle deelnemers 
kregen een kleine – zelfgemaakte – attentie, wat een werk is daarvoor verzet. Veel dank aan de leden 
van de projectgroep maar ook aan u die de enquête invulden. Dit najaar horen we meer over de 
uitslagen. Over de groene kerk horen we vanavond meer. Hoe we ook zelf kunnen bijdragen aan een 
stukje duurzaamheid in de kerk, maar zeker ook in ons dagelijks leven. Helaas is er ook in onze 
kerkelijke gemeente eenzaamheid. En niet alleen bij ouderen, ook bij jongeren. De activiteitengroep is 
druk bezig om de eenzaamheid te verlichten, zoals d.m.v. het koffiedrinken na de kerkdienst, met eens 
per maand de gezamenlijke broodmaaltijd, gourmetten op tweede kerstdag, het stamppotbuffet, een 
groot succes. We willen dan ook proberen om iedere zondag na de kerkdienst samen koffie te drinken, 
hier ligt een taak voor ons allen: omzien naar elkaar! De scheuren in de kerk zijn een grote zorg, waar 
de kerkrentmeesters druk mee zijn samen met deskundigen. De aardbevingsproblematiek in onze 
provincie baart velen zorgen en geeft veel verdriet bij de velen, die er mee te maken hebben. De 
struikelstenen: We willen onze Joodse medeburgers gedenken, die uit onze stad zijn weggevoerd en 
omgekomen. U zult binnenkort meer horen over dit project van struikelstenen. Alle vrijwilligers in de 
kerk, in genoemde projecten, maar ook al die anderen in de kerk, die vrijwilligerswerk verrichten en dat 
zijn er zeer velen, danken wij hiervoor, voor hun enthousiasme en grote inzet voor onze Christelijke 
gemeente. Maar na alle positieve zaken toch ook zorgen. Grote zorgen voor de toekomst. Het vinden 
van nieuwe ambtsdragers wordt een steeds groter probleem. Diverse wijken zullen vacant blijven voor 
wat betreft ouderlingen. Natuurlijk doen de vele contactpersonen zeer goed werk, maar iedere wijk zou 
toch een ouderling en diaken moeten hebben. In een gemeente met ongeveer 1300 leden zouden er 
toch genoeg mensen te vinden moeten zijn die een steentje bij willen dragen? Wij vertrouwen erop dat 
er toch nog mensen zijn te vinden in de PGA die de verantwoordelijkheid willen nemen, hun talenten 
willen gebruiken en een beetje tijd willen geven om ook in de PGA de zaak draaiende te houden tot eer 
van Christus’ Gemeente.  
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de verslagen van de Gemeentevergaderingen van 20 maart en 3 
april 2018. Ook van de rondvraag maakte niemand gebruik. 
 
Het onderwerp deze avond: Groene Nicolaïkerk! Hoe doe je dat? Maarten Vieveen van deze 
Projectgroep kreeg het woord. 
Dat het niet goed gaat met het milieu in onze wereld weten wij allemaal. Welk steentje kunnen wij 
bijdragen ter verbetering in ons privéleven en ook in onze kerk, de Nicolaïkerk. Daarvoor is een 
werkgroep in het leven geroepen: “Werkgroep Groene Nicolaïkerk”. De leden hiervan zijn: Lies de Boer; 
Gerben van Dijk; Henk Emmelkamp; Ineke Emmelkamp; Bartjan Pennink (voorzitter); Maarten Vieveen 
(secretaris); Heidi van der Zwaag. De werkgroep is een onderdeel van de Diaconie van de PGA. 
Secretaris Maarten Vieveen vertelt één en ander over de werkgroep en zet ons, in groepjes, aan het 
denken over wat we kunnen doen. De thema’s zijn: Appels & Peren; Plastic consumptie; Themadienst 
Warmte& Licht; “Open thema”. 
Uit de gesprekken komen de volgende zaken naar voren: we kunnen appels en peren rapen en hier van 
alles mee doen en dit dan een goede bestemming geven. We zouden plastic centraal in kunnen 
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zamelen en natuurlijk zo weinig mogelijk plastic gebruiken; we zouden naar het zondags koffie drinken 
en naar de zondagse lunch een eigen beker mee kunnen nemen, dat scheelt een hoop afval: papier / 
plastic bekertjes. In een dienst aandacht besteden aan het milieu – en dan ook speciaal in en rondom 
de Nicolaïkerk – en de Jeugddienstcommissie hierbij betrekken. Plastic (diepvries)zakken niet 
wegdoen, maar schoonmaken en opnieuw gebruiken. Temp. In kerk iets lager (dikkere kleding aan!) 
Haal die tegels uit je tuin weg en maak de tuin weer groen; wedstrijd appelmoes koken; zonnepanelen 
op de daken die onzichtbaar zijn vanaf de straat op de Nicolaïkerk; digitaal vergaderen; kledingzak bij 
de kerk plaatsen; toeristen in de kerk informeren over onze “groene-kerk-zijn”. Binnen een straal van 15 
km niet met de auto naar de kerk maar lopen of fietsen!.  Het was  goed om samen als leden van de 
PGA  op een gezellige, maar toch serieuze manier na te denken over hoe wij met Gods mooie 
schepping omgaan. Waar we dagelijks in mogen leven en van mogen genieten.  
Kortom, er komen veel ideeën voor de commissie waar ze mee aan de slag kunnen.                  De 
voorzitter bedankt Maarten voor zijn goede presentatie en bedankt de Commissie voor het werk waar 
zij mee bezig zijn en wenst hen veel wijsheid. Zo zijn we dan aan het eind van de vergadering gekomen. 
De voorzitter bedankt ds. Gerlinde, Mannie Middelkamp, de Werkgroep leden, organist Jaap Weima en 
allen die aanwezig zijn. Wij eindigen met het zingen van enige verzen van Lied 387. (Liedboek voor de 
Kerken – uitgave 1973) 
Daarna spreekt de voorzitter uit: “We vertrouwen dat God met ons gaat en Hij met ons zal zijn” en wenst 
alle aanwezigen Wel Thuis. 
 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                        R. van der Ploeg, scriba 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

 
KERKENRAAD 
 
Omwille van de actualiteit worden de notulen nu reeds in het kerkblad geplaatst. De 
kerkenraadvergadering heeft de notulen nog niet goed kunnen keuren. Het is dus 

mogelijk dat er later correcties op de notulen komen. 
 
VERKORT VERSLAG  van de vergadering van maandag 25 maart 2019, gehouden in de Franse 
School, om 20.00 uur. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De voorzitter, mevrouw Perdok-Kamp, heet iedereen hartelijk welkom.  Zij opent de vergadering met 
het lezen van Psalm 139  : 1 – 10 en vers 24 (uit Bijbel in gewone taal). Ze houdt een korte meditatie 
over vers 8 (berijmd) “Ik loof U die mijn schepper zijt” en gaat daarna voor in gebed.               
Als positieve gebeurtenis uit onze kerk wordt genoemd de dienst voor het jonge kind op 3 februari ’s 
middags, een prachtige dienst. De J&O-dienst van afgelopen zondag.  
Een geweldig mooie dienst met veel jeugd! 
N.a.v. de notulen van 28 januari komt nog aan de orde dat ds. Johan contact gehad heeft met mevrouw 
Rika Pot over de Struikelstenen. In september/oktober worden er nieuwe stenen geplaatst. Cbs de 
Citer heeft hier een project over. Geprobeerd zal worden ook de andere plaatselijke kerken erbij te 
betrekken. De diaconie zal bekijken wanneer het beste een collecte hiervoor gehouden kan worden. 
Dat zal waarschijnlijk rond 5 mei gebeuren. Misschien is mevrouw Pot bereid in deze dienst een nadere 
toelichting te geven. Er zal een stukje in de Zondagsbrief geplaatst worden en mogelijk kan een filmpje 
op de beamer vertoond worden. Na de zomer zal meer aandacht aan dit belangrijk punt geschonken 
worden. De gemeente zal erbij betrokken worden. Jan Palsma en Janneke Pennink zullen dit verder 
uitwerken. 
Aan de orde wordt gesteld het benoemen van de voorzitter en de secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters als voogden van de Cornelis Alberts Stichting.  
Roelf Kok geeft hierop een toelichting. De Stichting Corn. Alberts Gasthuis is een instelling – gesticht in 
1702 - waar zes Gereformeerde (toenmalige naam van de Hervormden) vrouwen konden leven. Zij 
kregen jaarlijks een uitkering van de instelling. De stichting heeft nog veel land, verspreid over de gele 
provincie met beklemde meiers. Van lieverlee is de administratie van de stichting overgegaan naar de 
Nederlands Hervormde Kerk van Appingedam en nu dus onderdeel van de PGA. Om dit verder 
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allemaal af te handelen worden vanuit de PGA de voorzitter en secretaris van Coll. Kerkrentmeesters 
van de PGA in het bestuur benoemd. Met nadruk meldt Roelf Kok, dat de benoeming niet op naam 
gesteld wordt, maar op functie van voorzitter en secretaris, zodat ook de opvolgers van de huidige 
ambtsdragers ambtshalve deze functie zullen krijgen.  
Omdat niet iedereen weet wat een “beklemde meier” is, wordt hierop een toelichting gegeven. 
Penningmeester Gerjan Bouwhuis geeft dan een uitgebreide toelichting op de jaarrekening van de kerk 
over 2018, met soms een nadere toelichting door de voorzitter van het Coll. van Kerkrentmeesters. 
Kennelijk geeft Gertjan zo’n goede explicatie van de cijfers dat er geen vragen zijn. De voorzitter stelt 
voor om, zoals de leden van de kascontrole – de heren Erik Juk en Bert Blok - in hun verslag 
voorstellen, de penningmeester, onder dankzegging voor de goede administratievoering door de 
boekhouder, volledig décharge te verlenen. 
 
De vergadering doet dat d.m.v. applaus. Gertjan wil nog graag vermeld hebben dat Klaas Brontsema, 
de boekhouder, een zeer belangrijke bijdrage geleverd heeft geleverd in het opstellen van de 
jaarstukken. Voor hem geldt dus ook het applaus. Johan Scholtanus kan nog melden, dat onze kerk 
een zeer goede rating (rang) heeft, een “A” vermelding. (Triple A).  
Bij de mededelingen en ingekomen stukken komende de volgende punten aan de orde: 
In een feestelijke bijeenkomst wordt CBS De Triangel sleutelbewaarder van de Molukse Kerk 
“Eben-Haëzer”. Op vrijdag 29 maart ontvangen de leerlingen een echte sleutel van de kerk. Dit gaat 
met enige feestelijkheden gepaard. Onze beide predikanten, en mogelijk voorzitter Adri Perdok zullen 
namens de kerk aanwezig zijn. 
 
Per 15 maart zal Eppo Vroom (weer) mee gaan werken in het pastoraat. Hij doet dit voor vier uren in de 
week m.n. voor pastoraat in Paasweide en gemeenteleden op het Bolwerk. Dit is de wijk van Jenny 
Baron. Met Jenny gaat het nog steeds niet zo goed helaas. Jenny Baron en Hanneke Doekes zijn blij 
dat Eppo weer een aantal uren bijstand in het pastoraat zal gaan verrichten. In voorkomende gevallen 
kan Eppo ook een uitvaart verzorgen. 
Vanuit de landelijke kerk zijn er weer een hele rij aan consideraties op de Kerkorde toegezonden. 
Niemand heeft behoefte om hierover vragen te stellen.  
Vanuit de geledingen worden de volgende zaken aan de orde gesteld: 
Diaconie: In de Zondagsbrief van komende zondag wordt een aankondiging gedaan over de collecte 
van 7 april. Deze collecte is voor de slachtoffers van de cycloon Idai in Mozambique.  Er komt een 
missionaire actie voor kinderen in Syrië en Armenië. – er is de mogelijkheid voor een gezin op 
bijstandsniveau een week vakantie te houden. Er is (nog) geen gezin gevonden. De maandelijkse 
lunchbijeenkomsten zijn een groot succes. – op 28 april is er een High Tea. Het wekelijks koffiedrinken 
na de dienst: We wachten nog maar even af hoe het gaat lopen. Er zijn 20 vrijwilligers bereid gevonden 
hun bijdrage te leveren. De voorzitter van het Coll. KRM zegt dat door hun nog wel enkele zaken 
geregeld moeten worden. Maar ze zijn hier druk mee bezig.  
IKE: In de vergadering van 19 maart was Ds. Johan als gast aanwezig. De IKE stelde zijn aanwezigheid 
zeer op prijs. Ds. Johan vond het een goede vergadering en heeft ook hier weer nieuwe kennis 
opgedaan. Hij spreekt zijn waardering uit voor de prima leiding van de voorzitter van de IKE, Geert 
Middelkamp. 
Jeugd:  De club van de 12+ groep loopt, na wat opstartproblemen, goed. Ds. Gerlinde en Berber 
Werkman geven leiding aan deze groep. In deze groep is altijd iets lekkers te eten. Maar a.s. 
donderdag zal het tegenvallen: water en matses… - het kampweekend wordt in juli gehouden – En, 
wordt nog opgemerkt: denkt u ook geschikt te zijn voor de leiding van de jeugd: meld u dan aan! 
Kerkrentmeesters: Er zal een deur geplaatst worden in de ingang naar de Mariakapel (nu opslag van 
podium, stoelen enz.). Het wat vervelende uitzicht op deze opslag vanuit de kerk vervalt dan. – de 
scheuren in de kerk vallen eenieder wel op, een zorgelijke toestand. De kerk heeft intussen bezwaar 
aangetekend over de beslissing van de NAM bij de arbiter mijnbouwschade. De Provincie Groningen 
heeft een subsidiepotje om bij te springen mocht de arbiter negatief beslissen op onze bezwaren.  
Pastoraat: Helaas zijn er geen nieuwe ouderlingen gevonden. – de nieuwe kaart “Mag ik me even 
voorstellen” is op A5-formaat gereed. – het pastoraat stelt voor om de leeftijd voor de actie Kerkbalans 
te verhogen van 18 naar 21 jaar. 18-jarigen gaan over het algemeen nog naar school of studeren. – 
Opwekkingsliederen in de dienst worden de laatste tijd gemist. Het zou mooi zijn als deze wens van de 
gemeente om deze liederen te zingen ook aan gastpredikanten doorgegeven zou kunnen worden. – 
voorgesteld wordt om het lied dat de kinderen leren op onze christelijke basisscholen ook in de kerk te 
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laten zingen. Ds. Gerlinde neemt contact op met de beide basisscholen. – wie geeft de namen door van 
zieken in de gemeente. Soms staan er mensen vermeld in de Zondagsbrief die dat liever helemaal niet 
willen. Hiervoor moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Mogelijk kan dit via de contactpersonen.  
Predikanten: Op 28 april is er een feestelijke belijdenisdienst met als voorganger ds. Ron Lafeber 
(Gorredijk) – (zie artikeltje van Ds. Johan in het Kerkblad van april op blz. 11) -. Als PGA zijn wij blij dat 
vier jonge mensen belijdenis van hun geloof af willen leggen! – als er mensen zijn waarvoor het goed 
zou zijn dat een predikant even een bezoekje brengt, dan kan dat. Het kan natuurlijk ook één van jullie 
als ambtsdrager zijn die de predikanten even wil spreken. Dan dit graag even melden bij één van de 
predikanten.  
Vorming en Toerusting: Er wordt druk gewerkt aan een nieuw programma voor het komende seizoen. 
Er zullen drie filmprogramma’s gehouden worden, in Appingedam, Tjamsweer en in Garrelsweer. Als er 
nog ideeën zijn voor bepaalde items, dan dit graag doorgeven aan Erik Ritzema.  
RONDVRAAG 
Morgenavond 26 maart 2019: Gemeente vergadering  
In een mail aan de voorzitter n.a.v. van de Gemeenteavond, schrijft de Commissie Duurzaamheid 
Nicolaïkerk.   ”Wij hebben er zin in!” (Bedoeld wordt de presentatie in de gemeentevergadering. 
De voorzitter sluit de vergadering met een Avondgebed:  “God van alle hoop en alle vreugde en 
vertrouwen”. Uit de Engelse hymne : “Lord of all hopefulness”.  
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                  R. van der Ploeg, scriba 
 

Waar ik wil wonen 
 
Dit gedicht las ik zondag 24 maart in de kerkdienst voor, als woorden van leven. Diverse mensen 
vroegen mij na afloop van de dienst om de tekst van het gedicht, omdat ze het zo mooi vonden. Daarom 
plaats ik het hier, zodat iedereen het (nog eens) kan lezen. En wie dat wil kan het uitknippen en 
bewaren. 

Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan  
 
Waar ik wil wonen 
 
Weet je waar ik wel wil wonen? 
In een huis waar niemand liegt. 
In een huis waar niemand roddelt 
en geen mens elkaar bedriegt. 
 
Weet je waar ik wel wil wonen? 
In een straat waar niemand slaat. 
Waar het goede wordt geprezen 
en gehuild wordt om het kwaad. 
 
Weet je waar ik wel wil wonen? 
In een land waar niemand zegt: 
Listigheid hoort bij het leven. 
Waar men trouw is en oprecht. 
 
Weet je waar ik wel wil wonen? 
In een wereld zonder schuld, 
zonder angst en zonder zorgen. 
Vol van goddelijk geduld. 
 
Vol van goddelijk verlangen.    Bette Westera 
Waar het rustig is en stil.    naar Psalm 101 
Waar Gods goedheid kan gedijen. 
Dat is waar ik wonen wil. 
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Uit het Pastoraat 
 
In Wijk 1 is iets veranderd. Contactpersoon mw. A. Zuidema is gestopt met haar werk in Wijk 1-1. Haar 
opvolger is geworden mw. A. Kampinga-van Heemskerk, Farmsumerweg 103. 
We willen hierbij mw. Zuidema hartelijk bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren in Wijk 
1-1 heeft gedaan. 
Mw. Kampinga heten we van harte welkom in Wijk 1-1. Ze is al bekend in deze buurt, want ze is ook 
werkzaam als contacpersoon in Wijk 1-2. Toch wensen we haar een heel goede tijd toe en een 
plezierige ‘werkkring’. 
 
 

Werkgroep Groene Nicolaïkerk 

 
 

   
Foto’s: brainstorm gemeentevergadering, 26 maart 2019 
 
Werkgroep Groene Nicolaïkerk 
Op 26 maart hebben we het tweede deel van de gemeentevergadering ingevuld en iedereen 
geïnformeerd over onze werkgroep. Daarbij stond een actief gesprek centraal waarbij we met elkaar 
ideeën bedachten rond 4 thema’s: Plastic consumptie, Appels & Peren (uit de buurt), Themadienst 
Warmte & Licht en een Open thema voor andere duurzame suggesties. 
 
Recent hebben we de oogst van deze brainstorm geëvalueerd. Mensen, wat zijn er veel suggesties 
gedaan: 54! Er zaten dan wel enkele vergelijkbare ideeën tussen, maar dan nog gaat ons niet lukken 
dat allemaal in een jaar een gevolg te geven. Uiteraard willen we ons best gaan doen, maar we kunnen 
het niet alleen! Daarom horen we graag van u als u zich (op welke manier dan ook) wilt inzetten voor 
één van deze (tijdelijke) thematische teams: 

- Appels & Peren (uit de buurt), uitvoering actie sept./okt. 2019 – onder leidling van Lies de 
Boer en Gerben van Dijk; eerste bijeenkomst vind plaats in mei. 

- Plastic consumptie – onder leiding van Bartjan Pennink, Ineke en Henk Emmelkamp; eerste 
bijeenkomst op 13 mei. 

- Themadienst Warmte & Licht – onder leiding van Heidi van der Zwaag en Maarten Vieveen. 
 
U kunt zich hiervoor melden bij één van ons of m.vieveen@gmail.com. 
 

 

mailto:m.vieveen@gmail.com
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Uit onze gemeente 
 
Nieuwe ambtsdragers, of niet? 
Laat ik beginnen met het goede nieuws: er zijn op het moment dat ik dit schrijf (Goede Vrijdag) al 
toezeggingen binnen voor drie van de vijf vacatures voor diaken. We zijn dankbaar en blij met degenen 
die dit belangrijke werk in de gemeente willen oppakken. 
Dan het verdrietige nieuws: we zijn in de gemeente nog steeds op zoek naar 2 diakenen, 3 
wijkouderlingen en een jeugdouderling. Bovendien zoeken we voor het pastoraat nog naar 
verscheidene nieuwe contactpersonen/bezoekers. 
De kerkenraad maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. Als de situatie blijft zoals het er nu 
voor staat, zal er voor de wijken 1, 3 en 6 volgend seizoen (en deels nu al) geen wijkouderling 
beschikbaar zijn. Met heel wat kunst- en vliegwerk achter de schermen lukt het tot nu toe om de 
ouderlingloze wijken pastoraal te blijven bedienen. Maar dat is niet continu vol te houden op het niveau 
dat veel gemeenteleden verwachten. 
Als de wijkouderlingen en contactpersonen zich kunnen beperken tot hun eigen wijken en secties, dan 
is het pastorale werk ondanks piekmomenten goed vol te houden. Wanneer wij hen als gemeente 
dwingen om continu extra taken op zich te nemen, loopt het een keer mis en dan zitten er nog meer 
gemeenteleden zonder wijkouderling.  
Hoe lossen we dit op? Mijn eerste, impulsieve reactie is: Niet! Laat in de vacante wijken Gods water 
maar over Gods akker stromen, zodat de nood voor iedereen zichtbaar wordt. Tegelijk besef ik dat we 
het niet kunnen maken om drie wijken op te laten draaien voor de nood van de hele gemeente. Maar dat 
betekent dan dat we de pastorale zorg voor iedereen een paar tandjes moeten terugschroeven. 
Gedeelde smart is halve smart, maar het blijft wel smart… 
 
 
 
De grote vraag is, of we ons bij deze kale feiten neer moeten leggen. Of mogen we hopen op zes 
gemeenteleden die toch nog die vacatures voor 3 wijkouderlingen, 2 diakenen en 1 jeugdouderling 
willen vervullen? U, lieve gemeente van Christus, mag het zeggen! Want tussen u lopen die zes 
mensen rond die ons uit de nood kunnen helpen… Met hen erbij kan onze kerkenraad alle taken naar 
behoren en met vreugde vervullen tot heil van de gemeente en tot eer van God. 

vanuit de kerkenraad, ds. Johan van den Berg 

 
 
 Training voor het leiden van een viering  
Een zieke voorganger of een niet ingevulde plek in het preekrooster... Soms ontstaat er een situatie 
waarin een kerkenraadslid of gemeentelid de zondagse viering moet leiden. Iets om tegenop te zien? 
Niet als je voorbereid bent.  
Of de gemeente kiest ervoor om een paar keer per jaar een viering onder leiding van gemeenteleden te 
houden. 
De Protestantse Kerk geeft ondersteuning bij het leiden van vieringen door gemeenteleden. Er is een 
training ontwikkeld waarin ze worden toegerust op het gebied van onder meer liturgie, preeklezen en 
het maken van een meditatie. De training omvat zes dagdelen, vier avonden en één hele zaterdag 
(misschien ook twee zaterdagen en twee avonden). De leiding is in handen van een 
gemeentebegeleider. 
Start: september 2019, in Ten Boer of Stedum. Kosten: geen.  
Belangstelling? Laat het weten aan ds. Johan van den Berg, en als de data bekend zijn ontvangt u de 
uitnodiging met data. 
            
Groeten uit de pastorie 
…of groeten uit de pastorietuin, zouden we ook kunnen zeggen. We genieten volop van de bomen in 
de tuin die bloeien, of die groen worden, we proberen wat groente te kweken in een moestuinbak, en 
zitten lekker in de zon, op de tuinstoelen die we cadeau kregen van de kerk in Schoonrewoerd. 
Terwijl ik (Gerlinde) dit schrijf, zitten we midden in de Stille Week. We staan stil bij het lijden en sterven 
van Jezus Christus, in de wetenschap dat Hij is opgestaan uit de dood. Als u/jij dit leest, is Pasen alweer 
achter de rug. Maar het goede nieuws van Pasen blijft iedere dag actueel. De Heer is waarlijk 
opgestaan! 
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Inmiddels wonen we hier alweer ruim een half jaar. Het schooljaar van de kinderen zit er voor driekwart 
op (vooral ook door al die vakanties en vrije dagen in deze periode). Mét bijna iedereen verzuchten we: 
wat gaat de tijd toch snel. Maar dat is ook een teken dat we ons niet vervelen. Werk en privé, er is 
genoeg te doen. We ontdekken nog steeds nieuwe dingen: plaatselijke gewoonten, mooie fietsroutes, 
familieverbanden, bijzondere verhalen en nog veel meer.  
Wat nog best lastig is, is tijd vrijhouden voor kennismakingsbezoeken. Duurt het u/jou te lang voordat 
we op bezoek komen? Laat het ons gerust weten! Dan proberen we zo snel mogelijk een afspraak te 
maken. Want het pastoraat behoort, net als de kerkdiensten (de prediking) tot het hart van het 
domineeswerk. Daarom: graag tot ziens, hetzij in de kerk, hetzij bij u en jullie thuis! 
 
Een hartelijke groet, 
dss. Johan & Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verjaardagsfonds 
 
De opbrengst over de maand maart bedraagt € 108,40. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
  
Namens het Verjaardagsfonds     
Didy de Vries-Kuiper.       
 
    

 
 

Aangepaste dienst 
 
Op zondag 12 mei is er om 9.30 uur weer bijzondere dienst voor mensen met een beperking, maar 
bovenal een dienst voor iedereen, voor ons allemaal dus. 
 
De dienst wordt gehouden in de Kruiskerk, kerk van de Prot.Gemeente Delfzijl aan de Menno van 
Coehoornsingel 21 en  wordt geleid door ds. Marja de Jager, predikant in Delfzijl. 
 
Er is medewerking van het koor “de Pelikaan" uit Appingedam. 
Dat koor wordt gevormd door mensen met een beperking en staat o.l.v. Hans Sebastiaan. 
Zij gaan deze morgen voor ons zingen. 
 
Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen op zondag 12 mei. 
 
Graag tot ziens !! 
 
De commissie bijzondere diensten. 
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Van de Werkgroep Armenië 
 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat er 23 juni een fiets/puzzeltocht georganiseerd gaat 
worden voor het bijen project in Armenië.   
We willen graag om 14 uur starten. De tocht is ongeveer 25 km lang. Onderweg is er een hapje en een 
drankje.  
Na afloop kunt u een vrije gift geven voor dit project.  
 
We hopen dat u de datum in uw agenda heeft staan.  
 
U kunt zich alvast opgeven bij Anja Kampinga, tel.: 627013 of via de 
mail: kampi074@ planet.nl.  
 
Via de zondagsbrief wordt u t.z.t. verder geïnformeerd. 
We hopen dat u weer mee doet!! 
 
Hartelijke groet, 
Anja Kampinga, namens de werkgroep 
Armenië.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

Fietsplezier !! 
 
Nu de zomer weer nadert, kan men heerlijk fietsen b.v. naar het dorp Marsum. 
Daar staan in de vroegere koestal bij Jan en Aaltje Dijkema, Marsumerweg 14, heel veel 
boeken uitgestald, ook Groningana. 
Ook vindt u er 400 langspeelplaten, evenals 1200 cd.’s: Nederlandstalig, buitenlands, enkele en 
dubbele cd.'s 
 
Deze kosten € 1,- per boek,   € 1,-per lp of  € 1,-per cd. 
 
De opbrengst is bestemd voor het Orgelfonds van de Nicolaïkerk. De boeken zijn geschonken 
door diverse leden van de Prot. Gemeente Appingedam en vele anderen. 
 
De deur van de koestal is open en het geld kunt U deponeren in het rode kistje. 
 
Kom gerust langs, ook de Marsumerkerk is open, dan kunt u daar ook eens een kijkje nemen in dit 
prachtige romaanse kerkje.  
 
U kunt ook gebruik maken van de W.C. in de grote schuur. 
Marsum is vanaf het spoor geen 3 km ver, dus met goed weer prima te doen. Bovendien is Marsum niet 
het einde, maar kunt u via het fietspad achter Marsum verder fietsen naar Holwierde (langs de 
bunkers). 
 
We wensen u alvast veel fietsplezier !! 
 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fplanet.nl&data=02%7C01%7C%7C284ac889dad14d1b326808d6c1e6e4ab%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636909594747575165&sdata=odh2hdNksPpgscVelITId7AstDIgIM81IiD5sDOoJWU%3D&reserved=0
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Paasmiddag 
 
Op donderdag 11 april 2019 hebben wij de jaarlijkse paasmiddag in de Franse School gehouden. De 
opkomst was groot. 
 
Tijdens deze middag hebben wij een collecte gehouden voor een project van de familie Arntzen.    Het 
betreft de aanschaf zonnepanelen voor een ziekehuis in Kuvulu te Zambia. 
 
De opbrengst van de collecte was € 157,90. 
 
Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken, die deze middag mogelijk hebben gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet,  Paasmiddagcommissie  
 

Dauwtrappen 
 
Op Hemelvaartsdag hopen we, traditiegetrouw, de dag weer te beginnen met een mooie wandeling. 
We starten om 7:00 uur bij Tjamsweersterstee en hopen dan, na zo’n anderhalf uur en 7 km, aan te 
schuiven bij het ontbijt.  
U bent van harte welkom om mee te wandelen en/of te ontbijten.  
 
Opgave is mogelijk via het e-mailadres info@tjamsweer.nl  
 
Graag tot dan! 

 
 

Doordenker 
 
Tenslotte: 
Lang geleden kwam een student bij een oude rabbi en zei: “O wijze rabbi, ik wil zo graag de Talmoed en 
de Thora niet alleen lezen, maar ook begrijpen”. 
“De Talmoed begrijpen, mijn jongen”, zei de rabbi, “is niet alleen lezen, maar ook meemaken en 
beleven en daar ben je nog te jong voor”. 
“Maar eenmaal moet ik toch beginnen en wie zou mij beter kunnen helpen, dan u, de wijste rabbi uit de 
hele omgeving!”, reageerde de jongeman. 
“Goed mijn zoon”, begon de rabbi “maar luister naar elk woord dat ik spreek. Twee inbrekers komen 
door een kolenkelder in een huis en eenmaal binnen merken ze dat de één een zwart gezicht van het 
kolengruis heeft en de ander een schoon. Wie van de twee wil zijn gezicht wassen?” 
De student antwoordt enthousiast: “Dat is gemakkelijk, uiteraard de inbreker met het zwarte gezicht”. 
De wijze rabbi schud ontkennend het hoofd en zegt: “Kijk, en daarmee bedoel ik nu hoe moeilijk het 
voor een jonge man is om de Talmoed te leren. Luister! Als je dingen goed kunt verklaren, dan zal je 
begrijpen dat de dief met het schone gezicht kijkt naar zijn vriend met het smerige gezicht en denkt dat 
hij er ook zo uitziet. De dief met het zwarte gezicht kijkt naar het schone gezicht van zijn vriend en 
denkt, dat hij ook schoon is. Als je deze gedachten gaat combineren, zal je tot de slotsom komen dat de 
dief met het schone gezicht zich wast….”. 
Nogmaals enthousiast klapt de student in zijn handen en zegt dankbaar: “Geweldig, rabbi, hoe kan ik u 
bedanken, eindelijk begrijp ik de Talmoed”. 
De oude rabbi steekt waarschuwend zijn vinger op en spreekt: “Je hebt nog een lange eg te gaan”. 
En terwijl hij zich omdraait, haalt hij zijn schouders op en zucht met een glimlach: “Hoe kunnen twee 
inbrekers door een kolenkelder kruipen en kan de één een vuil en de ander een schoon gezicht 
hebben”? 
 
Doordenker 
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Van de Diaconie 
 
 
In mei wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter, tel. 627353;  
                             e-mail:  vegter.th@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. 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 
 
 
 
KOFFIE-THEE-LIMONADE : 
Al eerder hebben we in het kerkblad aangekondigd dat we graag elke zondag na de dienst samen 
koffie/thee/limonade met elkaar willen drinken.  Het heeft even geduurd voordat alles geregeld was 
maar nu kunnen we dan ook aankondigen dat we vanaf 1 juni a.s. gaan beginnen. 
Een aardig aantal mensen heeft zich opgegeven om te helpen met koffie en thee zetten, serveren en 
later weer opruimen en daar zijn we erg blij mee. Om de kosters niet te zwaar te belasten zal het koffie 
en –theedrinken niet altijd kunnen plaatsvinden in de kerk. Op de eerste zondag van de maand en bij 
speciale diensten zal dat wel het geval zijn maar op de overige zondagen wijken we uit naar onze 
vertrouwde Franse school waar we ook heerlijk kunnen vertoeven en onder het genot van 
koffie/thee/limonade lekker kunnen bijpraten. Om het allemaal te kunnen bekostigen vragen wij u om 
een vrijwillige bijdrage. 
We zullen zorgen dat in de Zondagsbrief en op de beamer wordt aangekondigd waar de koffie en thee 
die zondag geserveerd zullen worden en in geval van twijfel kunt u altijd nog op de lucht afgaan.  
Mocht u ook willen meehelpen dan kunt u zich alsnog opgeven bij Janneke Pennink of ondergetekende. 
We hopen in ieder geval op veel koffie en –theedrinkers en op veel gezelligheid, mooie ontmoetingen 
en goede gesprekken.  
Namens de diaconie, 
Henk Samplonius 
 

Van de Diaconie 
 

Missionair Aandeel 
 
Bij deze aflevering van het kerkblad ontvangt u een acceptgirokaart voor de jaarlijkse 
collecte, die we als diaconie houden, voor ons aandeel in het missionaire werk. Als 
christenen hebben we de diaconale plicht om naar elkaar om te zien. Dit kan 

persoonlijk dichtbij maar ook ver weg met hulp door anderen.  Met deze collecte voor het missionair 
aandeel kunnen we het mede mogelijk maken dat ook mensen van ver buiten onze landsgrenzen de 
aandacht en hulp krijgen die ze nodig hebben in vaak moeilijke omstandigheden.  
 
Als diaconie van de PGA collecteren wij voor ons missionair aandeel, dat we dit jaar besteden aan 2 
projecten, beide projecten krijgen de helft van de opbrengst van deze missionair aandeel collecte: 

1. Het werk van Stichting Mensenkinderen – Mijn Kind; kindsponsoring 
Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de 
toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen uit arme gezinnen te 
ondersteunen. 



 

 
- 23 - 

Met een relatief klein bedrag – slechts €. 20,-- per maand per kind – kunnen wij ervoor zorgen dat een 
kind goede voeding, kleding en medische zorg ontvangt. Door de steun helpt u niet alleen de kinderen, 
maar ook de ouders die zich grote zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Met uw steun opent 
u de toekomst voor het kind. 
en: 

2. Het werk van Kerk in Actie – Noodhulp ten behoeve van Syrië 
Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië 
met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking me de ACT Alliance, een 
internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Kerken. In 
samenwerking met de ACT Alliance helpt Kerk in Actie ook vluchtelingen in de buurlanden Jordanië en 
Libanon. 
Wij vragen u via deze brief dan ook uw steun voor het brede werk van Kerk in Actie en het gerichte werk 
van de Stichting Mensenkinderen.  Als PGA-diaconie hebben we dit jaar tot doel een bedrag van circa 
€. 8.500,-- bij elkaar te collecteren met o.a. deze acceptgirokaartactie – dit is iets meer dan €. 10,-- per 
aangeschreven PGA-adres.   
 
U doet toch ook mee aan de PG Appingedam-in-Actie! 
 
Neemt u deze brief als herinnering en de acceptgiro mee in uw administratie, om UW aandeel voor het 
missionaire werk over te maken op 
 
Banknummer: NL49 RABO 0373 701 373    
Ten name van:  Diaconie Protestantse Gemeente inzake Missionair Aandeel 
 
ALVAST BEDANKT! 
 
Met vriendelijke groet,  namens de diaconie PGA 
Janneke Pennink, voorzitter 
Henk Samplonius, scriba  

 
Aanschrijving acceptgirokaarten: 
Er wordt per adres 1 persoon (van 21 jaar en ouder) aangeschreven met dezelfde familienaam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 24 - 

Jaarrekening Diaconie 
  

Hieronder staan de exploitatierekening en de balans van de diaconie vermeld.  
Deze zijn besproken en beoordeeld in de diaconievergadering van 8 april 2018 en tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 23 april 2018.  
De jaarrekening van de diaconie is gecontroleerd op 9 april 2018 door onafhankelijke deskundigen.  
De volledige jaarrekening ligt bij de penningmeester van de diaconie ter inzage. Deze kunt u inzien op 
afspraak, in de week van 6 t/m 10 mei a.s. 
Na deze periode kunt u aansluitend nog 10 dagen uw opmerkingen en/of vragen kenbaar maken bij de 
scriba van de kerkenraad. 
Met vriendelijke groet namens de diaconie 
Jan Palsma, penningmeester  
Tel.: 682800 
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Protestantse Gemeente te Appingedam Jaarrekening, versie 6

college van diakenen Verslagjaar 2018

Totaal exploitatie

begroting rekening rekening

2018 2018 2017

baten

80 baten onroerende zaken 1.000€               1.016€              2.492€                

81 rentebaten en dividenden 2.900€               2.678€              2.792€                

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                       -€                      -€                        

83 bijdragen levend geld 9.750€               11.899€            12.976€              

84 door te zenden collecten 5.650€               2.508€              5.264€                

85 subsidies en bijdragen -€                       -€                      -€                        

totaal baten 19.300€             18.100€            23.525€              

lasten

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                       -€                      -€                        

41 lasten overige eigendommen en inventarissen 350€                  -€                      408€                   

42 afschrijvingen -€                       -€                      -€                        

43 pastoraat -€                       -€                      -€                        

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 750€                  701€                 803€                   

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 2.050€               2.249€              2.322€                

46 salarissen -€                       -€                      -€                        

47 kosten beheer, administratie en archief 750€                  137€                 622€                   

48 rentelasten/bankkosten 100€                  108€                 110€                   

50 diaconaal werk plaatselijk 4.200€               3.154€              2.352€                

51 diaconaal werk regionaal 1.450€               1.112€              1.156€                

52 diaconaal werk wereldwijd 9.650€               10.824€            16.213€              

totaal lasten 19.300€             18.285€            23.987€              

Saldo baten - lasten -€                       185-€                 462-€                   

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                       -€                      -€                        

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                       -€                      -€                        

56 streekgemeenten -€                       -€                      -€                        

57 aandeel in lasten federatie -€                       -€                      -€                        

58 overige lasten en baten -€                       -€                      -€                        

totaal -€                       -€                      -€                        

Resultaat -€                       185-€                 462-€                   



 

 
- 25 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Amnesty International 
    
 

Protestantse Gemeente Appingedam  
 
 
 

Equatoriaal -Guinea 
 
Jongerenactivist zonder duidelijke reden gearresteerd. 
 
Tijdens zijn verblijf op het politiebureau werd hij gemarteld. 
 Amnesty maakt zich grote zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis. 
Joaquin Elo Ayeto is lid van een oppositie partij en verbonden aan een platform dat opkomt voor de 
rechten voor jongeren. 
Hij werd al eerder opgepakt vanwege zijn werkzaamheden. 
Hij wordt er nu van beschuldigd dat hij over informatie beschikt over een samenzwering om de 
president te vermoorden. 
Op het politiebureau is Ayeto in elkaar geslagen en aan zijn handen opgehangen. 
Toen hij op 1 maart voor de rechter verscheen liet hij zijn verwondingen zien. 
De rechter weigerde naar zijn verklaring te luisteren en besloot zijn voorarrest te verlengen. 
Zijn advocaat en familie mogen hem niet bezoeken. 
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Protestantse Gemeente te Appingedam Jaarrekening, versie 6

college van diakenen Verslagjaar 2018

Balans

boekjaar vorig boekjaar

balans per 31 december 2018 2017

Activa

00 onroerende zaken 12.783€                 12.783€                 

01 installaties en inventarissen 100€                      100€                      

02 financiële vaste activa -€                           -€                           

03 beleggingen -€                           -€                           

07 voorraden -€                           -€                           

10 debiteuren -€                           -€                           

11 kortlopende vorderingen en overlopende activa -€                           -€                           

12 geldmiddelen 126.324€               126.508€               

totaal 139.207€               139.391€               

Passiva

20 reserves (ter controle zie tab 20) 46.047€                 46.231€                 

21 fondsen 90.000€                 90.000€                 

22 voorzieningen 3.160€                   3.160€                   

23 hypotheken en leningen -€                           -€                           

24 crediteuren -€                           -€                           

25 kortlopende schulden en overlopende passiva -€                           -€                           

totaal 139.207€               139.391€               
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To: 
Minister of Justice, Religious Affairs & Penitentiary Institutions 
Mr. Salvador Ondo Ncumu 
Malabo II, Frente al Ministerio de Comercio 
Equatorial Guinea 
 
Appingedam 05-05-2019 
 
Excellentie, 
Wij vragen dringend om uw aandacht voor de zaak van de verdediger van de mensenrechten, Joaquin 
Elo Ayeto, lid van het Somos+ platform, dat opkomt voor de rechten van jongeren en van de oppositie 
partij Convergence for Social Democracy. 
Hij werd gearresteerd op 25 februari 2019 en ervan beschuldigd informatie te hebben over een 
samenzwering om de president te vermoorden. Volgens betrouwbare bronnen werd hij minstens 
tweemaal onderworpen aan marteling in het centrale politie bureau in Malabo.  
 Dit resulteerde in lichamelijke verwondingen. Ook werd hij in het bureau door de politie met de dood 
bedreigd. 
Hij werd op 1 maart voor de rechter gebracht. De rechter weigerde om naar zijn duidelijk zichtbare 
verwondingen te kijken en vertelde hem dat hij daarvoor in de gevangenis behandeld zou worden. 
Joaquin Elo Ayeto zit in voorarrest in de Black Beach gevangenis waar hem sinds 2 maart het contact 
met zijn advocaat en zijn familie wordt geweigerd. 
Wij vragen u dringend om de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Joaquin Elo Ayeto. 
Hij werd willekeurig gearresteerd zonder dat er een aanklacht tegen hem was. 
In afwachting van zijn vrijlating vragen wij u ook dringend ervoor te zorgen dat hij toegang krijgt tot een 
medische behandeling en niet onderworpen zal worden aan marteling of andere mishandelingen. 
Ook vragen wij u dringend om onmiddellijk een onderzoek in te stellen naar de aantijgingen van 
marteling tijdens de gevangenschap bij de politie en ervoor te zorgen dat diegenen die hiervoor 
verantwoordelijk waren voor het gerecht worden gebracht. 
Amnesty maakt zich grote zorgen over zijn gezondheid en veiligheid in de gevangenis. 
 
Wij danken u voor uw aandacht voor deze dringende zaak en wachten vol hoop op uw antwoord. 
 
De Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie kerkbalans: 
Voor de  actie kerkbalans is t/m maart € 63.104,71 binnengekomen, waarvan € 3690,87 zonder 
toezegging! Dit betekent dat er van het toegezegde bedrag nog ongeveer € 87.000,- uitstaat. We hopen 
dit de komende maanden te mogen ontvangen. Een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom. 
 
Nieuwe koster: 
We zijn verheugd te kunnen melden dat de heer Hans Grashuis, Jonkerlaan 11, heeft toegezegd om 
het team van kosters in de Nicolaïkerk te komen versterken. Hij heeft inmiddels een aantal keren 
meegedraaid om alle procedures te leren kennen en zal vanaf 1 mei worden ingeroosterd. We zijn 
dankbaar dat Hans Grashuis deze taak op zich wil nemen en willen hem daarbij dan ook het allerbeste 
wensen. Het telefoonnummer, waaronder u hem kunt bereiken is: 0596-626634. 
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Interieur Nicolaïkerk: 
 
Het was u vast al opgevallen: er is het één en andere veranderd aan het interieur van onze kerk.  
Een aantal redenen was aanleiding om actie te ondernemen! 
 

 Het podium (met blauw tapijt) moest met regelmaat worden verwijderd en dat was een zware 
klus. De zware onderdelen stonden onder de hoge bank aan de noordmuur, waren daar moeilijk 
onderweg te krijgen, moesten dan naar het koor en waren daar lastig in elkaar te zetten. 

 De stoelen voor het podium stonden in de berging tegen de zuidmuur, een lange transportweg 
naar het podium. De berging verkleinde de ruimte  in de zijbeuk behoorlijk wat bijvoorbeeld 
lastig was tijdens het koffiedrinken.  

 De vrijwilligers die mee helpen met de opbouw en afbraak van het podium vonden het werk te 
zwaar worden en te veel tijd vragen.  

 De herenbank bij de ingang van de kerk was met alle folders meer een rommelplek dan een 
sieraad voor de kerk. 

 Tot slot was de ruimte onder het orgel (net voor de pilaren) erg krap, terwijl het het drukste 
‘kruispunt’ in de kerk is, na de eredienst.  

 
Naast deze redenen voor actie, is er ook aandacht en zorg voor en over de verlichting, de technische 
staat van de meterkast en de elektra-leidingen boven de gewelven. Ondertussen allemaal ongeveer 60 
jaar oud.  
En tot slot is er nagedacht over het archeologisch informatiepunt (A.I.P.) in de Mariakapel. Dat was in 
2008 een initiatief van de provincie en het beheer was ondergebracht bij een plaatselijk bestuur. De 
aandacht van de provincie verflauwde. 
 
Al met al voor de kerkrentmeesters genoeg aanleidingen om na te denken of en hoe dit allemaal kon en 
kan worden verbeterd. Daarvoor werd een ‘kleine bouwcommissie’ ingesteld.  
 
Het is al snel duidelijk dat verbetering alleen kan worden bereikt als de Mariakapel kan worden ingericht 
als ‘bergplaats’. De plannen worden voorgelegd aan de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), de 
gemeente Appingedam en het plaatselijk bestuur van het Aip. 
Het archeologisch informatiepunt kan een plekje krijgen in het Museum Stad Appingedam. De RCE is 
niet heel enthousiast over de Mariakapel als bergruimte, omdat grafzerken beschadigd zouden kunnen 
worden, maar gaat toch akkoord, net als de gemeente.  
 
Langzaam worden de veranderingen doorgevoerd:  
 

 Na een concert wordt het podium (met het blauwe tapijt) niet teruggeplaatst. We zijn 
nieuwsgierig naar mogelijke reacties. Toen er na drie maanden nog geen enkele reactie was 
geweest, is het podium definitief uit de kerk verwijderd. 

 De ruimte voor de ingang naar de garderobe is verruimd door een bank (links en rechts) weg te 
halen. Het is de meesten van u niet eens opgevallen is onze indruk. 

 De stoelen zijn nu opgeslagen in de Mariakapel en de oude berging is afgebroken. 

 Het opbouwpodium staat nu ook in de Mariakapel. Door de ingang van de Mariakapel naar het 
koor is het opbouwen en afbreken van een podium met stoelen veel eenvoudiger.  

 De herenbank die achter in de kerk stond, is, samen met twee kerkbanken, verplaatst naar de 
zuidelijke muur (waar eerst de berging stond). Volgens ons een verbetering van aankleding en 
gebruik.  
 

Met veel dank aan enkele vrijwilligers kon dit allemaal zonder kosten worden geregeld. 
 
Besloten is om het oude opbouwpodium te vervangen door een veel lichter en makkelijker op te 
bouwen podium met meer gebruiksmogelijkheden. De kosten daarvoor worden voor de helft gedragen 
door de Stichting Nicolaïkerk. Waarvoor onze dank! 
Het oude podium wordt verkocht aan een kerkelijke gemeente in Noord-Holland.  
Om de inkijk naar de bergruimte vanuit de kerk weg te nemen, wordt binnenkort een deur geplaatst  
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in de opening van de Mariakapel naar de banken in de noordelijke zijbeuk. Het wordt een deur met 
panelen en daarboven spijlen, gelijk aan de spijlen van het hek.  
 
Wat nog rest is aanpassing van de meterkast (ondertussen is ook geconstateerd dat er asbest op de 
achterwand zit). Kort geleden zijn ook de elektrische leidingen (60 jaar oud) boven de gewelven 
gecontroleerd. Conclusie: het wordt tijd om deze te vervangen. Er ligt een eerste plan maar daar hoort 
een financieel plaatje bij waar we als kerkrentmeesters niet vrolijk van worden.  
 
De kerk wordt met regelmaat verhuurd voor diverse doeleinden. Een mooie bron van inkomsten maar 
er moet veel werk voor worden verzet door vrijwilligers die het podium opbouwen en afbreken. Vaak op 
vrijdag- en/of zaterdagavond en regelmatig nog heel laat. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers die de 
catering verzorgen. Laten we dat op deze plaats ook maar een keer melden: 
Dank voor jullie inzet! 
 
 
Mijnbouwschade 
In 2013/2014 was er al schade als gevolg van de aardbevingen in de Jozefkapel. Dat is voor rekening 
van de NAM hersteld. In november 2016 is opnieuw opgetreden schade gemeld en opgenomen door 
de NAM.  Details van het overleg met de NAM zullen we u besparen, maar in de zomervakantie van 
2018 kwam de zaak in een stroomversnelling. We hebben een aanbod van de NAM afgewezen, omdat 
het ons inziens niet acceptabel was.  
Omdat op landelijk en provinciaal niveau allerlei regels waren veranderd moest voor 1 september 
bezwaar worden gemaakt bij de Arbiter Bodembeweging. Het is gelukt om een beargumenteerd 
bezwaar in te dienen. In de periode tussen november 2016 en begin 2018 is er nog meer (nieuwe) 
schade ontdekt. We hebben dit meegenomen in ons bezwaar bij de Arbiter Bodembeweging maar het 
is de vraag of die dit meeneemt of doorverwijst naar de nieuw ingestelde Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Ook daar is bezwaar ingesteld, maar die wachten eerst de 
uitspraak af van de Arbiter Bodembeweging.  
 
In oktober 2018 is de schade dusdanig verergerd dat we een ingenieursbureau hebben ingeschakeld 
en ook de burgerlijke gemeente Appingedam nam contact op om na te gaan of de kerk nog veilig is. In 
overleg met het ingenieursbureau is besloten om de Jozefkapel, uit voorzorg, te sluiten.  
 
We gaan er vanuit dat de NAM ook deze keer de schade zal moeten vergoeden, maar zekerheid is er 
pas als er een uitspraak is van de Arbiter en/of TCMG. 
Ondertussen heeft de provincie Groningen een subsidieregeling voor herstel van monumenten. We zijn 
bezig om na te gaan of we daar een beroep op kunnen doen, mocht de procedure bij de Arbiter niet 
slagen. Op het moment van schrijven zijn we bezig met de voorbereiding van een extra 
kerkenraadsvergadering over deze procedure. 
 
Namens de kerkrentmeesters:  Roelf Kok 
 
============================================================================= 
 
Jaarrekening 2018 
In  dit hoofdstuk tref u de gecontroleerde jaarrekening over 2018 aan. Het boekjaar werd afgesloten met 
een positief resultaat van €. 9.271. Het verschil tussen baten en lasten bedraagt €.1.202. 
 
Baten: 
De opbrengsten uit verhuur van de Nicolaikerk is ten opzichte van 2017 met ca. €.5.500 toegenomen 
en was daarmee ca. €.10.000 hoger dan begroot.  
De bijdragen levend geld waren ca. €.11.500 hoger dan begroot. Dit werd veroorzaakt door een legaat 
ten bedrage van €.13.228. De vrijwillige bijdragen waren daarentegen ca. €.3.000 lager dan begroot en 
€.5.000 lager dan in 2017. 
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Lasten: 
In 2018 is de pastorie, die leegstond, flink onderhanden genomen. Zo werd de keuken vernieuwd en de 
kozijnen vervangen door kunststof. Ook werd de riolering deels vernieuwd. Door hulp van vrijwilligers 
bleven de kosten beperkt tot ca. €.57.000. Hiervan is €.15.000 ten laste van de exploitatie gebracht. In 
de begroting was  hiervoor €.12.500 opgenomen. 
 
De rest, €.42.000,--, is geactiveerd, af te schrijven in 6 jaar. Feitelijk betekent dit dat we in de komende 
jaren elke keer € 7000,-- opnemen als last in de begroting. 
In de begroting voor 2019, die sluit met een te kort van € 30.000,--, is dit opgenomen.  
Een structureel tekort waarover we in ons beleidsplan onder andere hebben gesteld: In deze beleid 
periode heroverwegen het invullen van vacatures en nagaan mogelijkheden tot inzet van vrijwilligers. 
 
Brim-subsidie: (Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten)              
Er is aan de PGA een BRIM-subsidie t.b.v. groot onderhoud aan de Nicolaikerk beschikbaar gesteld 
van € 90.000,00, gelijkelijk uit te keren over de jaren 2016 t/m 2021.  
De BRIM-subsidie loopt nog drie jaren voordat er financieel met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed kan worden afgerekend. De PGA moet daartegenover een zelfde bedrag van € 90.000,-- aan 
kosten voor haar rekening nemen. Het totale budget bedraagt derhalve €.180.000,-. In het boekjaar 
2018 is het overgrote deel van de onderhoudskosten besteed. Onder anderen zijn dakgoten vernieuwd. 
Tot en met 2018 is uitgegeven een bedrag van €159.680,--. De komende 3 jaren staan nog een aantal 
onderhoudswerkzaamheden gepland. 
Van de Stichting Nicolaikerk is de helft van onze eigen kosten (€ 45.000) ontvangen. Daarbij is de 
afspraak gemaakt dat deze ontvangen gelden aan andere bouw- en inrichtingskosten worden besteed. 
 
In de rekening 2018 is op basis van de ontvangen Brim-gelden, de bijdrage van de Stichting Nicolaikerk 
en de uitgaven tot en met dit jaar een bedrag van € 72.744,-- opgenomen als voorfinanciering. 
 
In totaal betekent het vorengaande dat de voorziening onderhoud gebouwen zoals onderstaand 
vermeld van € 160.667,-- in de rekening 2022 zal zijn verminderd met € 90.000,-- tot € 70.667,-- 
 
Reserves en voorzieningen: 
De huidige fondsen bedragen: 
Monumentaal orgel:     €.    8.437,- 
Pastoraat:      €.209.969,- 
IKE:       €.  16.550,- (betreft  liquide middelen IKE) 
Beheerscie. Kerkblad:     €.    3.360,- (betreft liquide middelen Beheerscie.) 
 
Totaal fondsen:     €.238.646,- 
 
In de voorzieningen vonden geen mutaties plaats. Per 31 december 2018 bedragen deze: 
Onderhoud gebouwen:     €.160.667,- 
Onderhoud graven:      €.    6.944,- 
Beeld, licht en geluid:      €.  15.000,- 
 
Totaal voorzieningen:      €.182.611,- 
 
De jaarrekening ligt van 6 tot en met 14 mei ter inzage bij de penningmeester. Als u hiervan gebruik 
wenst te maken dan kunt u telefonisch een afspraak met hem maken. 
 
Namens het college van kerkrenmeesters, 
Gertjan Bouwhuis,  Tel. 0596-627082 
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda mei 2019 

 

 

Club groep 5 t/m 8 

 
Meisjes groep 5: Fabiola en José: dinsdag 14 mei 

Meisjes groep 6: Eric en Freddy: dinsdag 28 mei 

Jongens groep 5 en 6: Theo en Wessel donderdag 16 mei 

Jongens en meisjes groep 7: Kirsten en Danielle: dinsdag 7 mei 

Jongens en meisjes groep 8: afsluiting, datum via de mail. 
 

T-café: 

Vrijdag 10 mei 19.00-20.30 uur: groep 7 

Vrijdag 17 mei 19.00-20.30 uur: groep 8 

Vrijdag 24 mei 19.00-20.30 uur: brugklas 

Vrijdag 31 mei 19.00-20.30 uur: klas 2  

Vrijdag 7 juni 19.00-20.30 uur: groep 7 
 

Factor 12+ 
Datum via de app  

 

Factor Lidy en Irene 
Datum via de app 
 

12 + 
Er is nog geen datum bekend.  
 

 

U4C 
Zondag  19 mei, 19.30 uur Centrum Kabzeël  

 

Voor in de agenda:  
 

KAMPWEEKEND vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli.  

Jullie worden allemaal persoonlijk uitgenodigd! 
 

 

 

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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Gezocht: clubleiding! 
 
Met ingang van het nieuwe clubseizoen stoppen er 5 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 
 
 
Voor meer informatie: 
José Spijk, josespijk@hotmail.com  
 

 
 

 

 

 

 

Concerten 
 
 
In de maand mei is er ook weer van alles te doen in de Nicolaïkerk: 
 
 
 
BEVRIJDINGSCONCERT IN NICOLAÍKERK 
 
Zondag 5 mei, 15.30 uur 
 
De organist Vincent Hensen-Oosterdijk, de sopraan Meike Wijma en slagwerker Stefan Gerritse geven 
samen een uniek Bevrijdingsconcert op zondag 5 mei in de Nicolaïkerk. 
Vanwege de bijzondere combinatie van het historische Hinsz-orgel met slagwerk en zang zeker een 
bezoek waard. 
 
Bekende en onbekende stukken zullen elkaar afwisselen. Verder hoort u muziek die u in deze bezetting 
niet snel verwacht en u kunt nog meezingen ook! 
 
Toegangsprijs: € 8,00. 
 
Organisatie: Stichting Concerten Nicolaïkerk 
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Op zaterdag 11 mei is er, zoals vele voorgaande jaren, de ‘Open Orgeldag’. 
 
Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen amateur-organisten dan op ons mooie orgel spelen. 
Ieder heeft daarvoor dan ruim 20 minuten de gelegenheid. 
 
Als u daar ook eens wilt kijken:  u bent van harte welkom. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het NVE (opgericht in 1985) bestaat uit circa 25 ervaren en zeer muzikaal onderlegde 

amateurzangers, menigmaal aangevuld met een aantal zangprofessionals (in opleiding). Het 

koor staat onder leiding van Leendert Runia, die tevens docent is aan het Prins Claus 

Conservatorium te Groningen. Het NVE streeft ernaar met haar programma’s de drie 

noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) te bestrijken. Daarbij richt het NVE 

zich primair op minder frequent uitgevoerde koormuziek uit de 20e en 21e eeuw. Ook heeft zij 

meermalen de première van een nieuwe compositie verzorgd.  

Moderne koormuziek is bij het grote publiek vaak nog wat onbekend. Onbekend maakt onbemind, en 
daarom kiest Leendert Runia, dirigent èn oprichter van het NVE, bewust voor muziek die zowel 
welluidend alsook goed toegankelijk is. 
Het koor zoekt graag de verbinding met andere vormen van kunst, allen dragers van cultuur, dit keer 
voornamelijk met de dans. 

Composities die in het huidig programma ‘O MON COEUR’ aan bod komen zijn o.a.: 

• Four songs of love (2004) – Sven-David Sandström, op teksten uit het Hooglied 

• Sept Chansons (1936) – Francis Poulenc, op gedichten van Guillaume Apollinaire en Paul Eluard 

• À cette heure du jour (1992) – Ton de Leeuw, op een Franse vertaling door Ph. Selk van een 

oud-Sumerische tekst 
 

 
 
Dit programma zal op zondag 19 mei a.s. worden uitgevoerd door dit koor.  
Het concert begint om 15.30 uur. 
 
  
Kaarten: € 18,- aan de kerk,  € 15,- in de voorverkoop en € 10,- voor studenten en CJP-pashouders. 
Kinderen t/m 12 jaar: gratis. 
 
Voorverkoop: VVV Eemsdelta Appingedam en Delfzijl. 
 

 



 

 
- 34 - 

Festival ‘Terug naar het begin’    in Appingedam en omstreken 
 
 

De naam van het festival, Terug naar het begin, verwijst naar de vroegste geschiedenis van 
Nederland, die het beste te zien is in de historische binnenstad van Appingedam en haar 
omgeving. In het Groninger landschap zie je nog duidelijk terug hoe vroeger de zee veel 
dichterbij was… Maar hoog en droog op de wierden vind je hier twaalfde- en dertiende-eeuwse 
kerkjes, zo karakteristiek voor Groningen. Tijdens het festival zijn deze oeroude kerken het 
podium en decor voor intieme optredens. 
Muziek, theater, poëzie, literatuur, dans & beeldende kunst  
 
Terug naar het begin laat een mix van muziek, theater, poëzie, literatuur, dans en beeldende kunst 
zien. We zoeken altijd naar kunstvormen die het publiek verrassen, overrompelen, ontroeren en/of 
betoveren. Ook geven we een podium aan nieuwe producties en jonge talenten.zi je ze al, de 
kerktorens in het Groninger wie 
 
Alle informatie over dit festival is te vinden op de website ‘Terug naar het begin’. 

 Tijdens  
De kaartverkoop is gestart!Telling. Verborgen in oude Groninger kerken gebeuren hier mooie 
dingen 

Je hebt de keuze uit: 

 openingskaart voor vrijdag 24 mei – normale prijs € 12,- 
 dagkaart voor zaterdag 25 mei – normale prijs € 29,- 
 dagkaart voor zondag 26 mei – normale prijs € 29,- 
 combinaties van bovenstaande kaarten 
 dinerticket voor het openingsdiner van vrijdag 24 mei – normale prijs € 17,50  
 gezinskaart (2 volw + 4 kd) voor zaterdag 25 mei (€ 18, -) 

uitsluitend voor gezinsprogramma 
 gezinskaart (2 volw + 4 kd) voor zondag 26 mei (€ 18,-) 

uitsluitend voor gezinsprogramma  
 of ga ‘met gids op fietsexpeditie’ (€ 10,-)  
subtiele pop en ontwapenende verhalen tot klassieke meesterwerken en kunstenaars die je  
laten verwonderen over de wereld om je heen. Met je zelfgekozen route op zak rijd je 
Alle informatie kunt u vinden over kronkelende weggetjes en oude zeedijken. Verken 
onder stukje Nederland, en ontdek verrassende optredens op unieke  
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