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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 

 
Ook de redactie wenst u allen veel sterkte in deze moeilijke en zware tijd.  
Vooral als u alleen bent is het zwaar. 
We hopen allemaal, dat er binnenkort wat verlichting komt in de vorm van versoepeling van 
de regels. 
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Meditatie 
 

 
……………Heer, blijf bij ons, want het is avond… (naar Lucas 24:29) 
                  Het werd avond en het werd morgen…  (Genesis 1) 

 
 
Bevrijding  
 
Als Gij niet zijt 
de grond waarop ik sta 
de bron waaruit ik put 
de einder waarheen ik ga-  
als Gij niet zijt 
waar blijf ik dan 
in tijd en eeuwigheid? 
 
Met die woorden van Peer Verhoeven (Liedboek, tekst 926) eindigde ik mijn meditatie voor het 
kerkblad van februari over ‘je (geen?) zorgen maken’. En ik vond het mooi dat onze 
classispredikant, ds. Jan Hommes, in zijn dienst hier op 8 maart die woorden steeds aanhaalde 
én ze herhaalde in zijn brief aan kerkenraden in verband met de corona-crisis. 
 
Je geen zorgen maken… Dat is nu soms wel heel moeilijk. Want dachten we eerst misschien 
nog dat deze dreiging voor ons land alleen bij een dreiging zou blijven, we weten nu allang 
anders. Veel mensen werden al ziek, velen stierven. Artsen, verplegenden in ziekenhuizen én 
in de thuissituatie leveren enorme inspanningen en lopen flinke risico’s. Mensen zitten 
noodgedwongen thuis – werkend, velen met kinderen om zich heen, die begeleiding nodig 
hebben, of zonder werk, maar met zorgen om hun inkomen. Hulpverleners vrezen voor nog 
meer huiselijk geweld, terwijl ze niet over de vloer kunnen komen. In woonvormen voor 
ouderen, of voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mag geen bezoek 
komen en liggen de meeste activiteiten stil. Wie wel naar buiten kan – voor boodschappen, of 
zomaar even een wandeling, moet andere mensen op afstand houden. En zo is er nog veel 
meer te noemen. Collega’s Gerlinde en Johan van den Berg en ook Mijna Hadders deden dat 
al, in het “nood”- kerkblad van april en in de online-diensten rondom Pasen.  
 
Er zijn grote zorgen, dat is duidelijk. Maar, zonder ook maar enigszins te willen zeggen dat het 
goed is dat deze crisis ons overkomen is, geeft die ons ook in positievere zin veel te denken. 
Over de manier waarop “we” met de aarde en met dieren omgaan bijvoorbeeld. Met mensen 
ook, vooral degenen wereldwijd die het altijd al veel moeilijker hebben dan de meesten van ons 
hier. Persoonlijk merk ik dat ik, bij de zorgen die ik ook echt wel heb, van andere dingen besef 
dat het luxeproblemen zijn. Want er is erg veel wat ik nog wél  heb en wél kan, in tegenstelling 
tot veel mensen hier dichtbij, en elders in de wereld. 
 
We konden als gelovigen Pasen vieren. Niet samen in de kerk, maar verbonden via het 
internet, voor wie die mogelijkheid heeft. U keek of luisterde misschien ook naar een andere 
dienst via t.v. of radio. Onze diensten van de Paascyclus begonnen noodgedwongen deze 
keer pas met de Witte Donderdag-dienst. We hoorden daarin o.a. de lezing die hoort bij het 
joodse Pasen, zoals Jezus dat met zijn leerlingen op de avond voor zijn dood nog vierde –de 
herinnering aan de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit de slavernij.  
Deze 5 mei mogen wij, al moet het nu dan in sobere vorm, vieren dat ons land 75 jaar geleden 
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werd bevrijd. Vergelijkingen met deze coronatijd worden gemaakt, maar de meeste gaan 
mank.  
Ja, voor oude mensen die nu opgesloten zitten, of zichzelf opsluiten in hun huis, vanwege het 
risico, kunnen ervaringen van toen weer levendig terugkomen. De manier waarop we met 
voedsel omgaan, zal voor de meeste mensen nu nog zorgvuldiger zijn dan anders, in het besef 
dat het niet vanzelfsprekend is dat je het hebt. Natuurlijk is er ook nu een ernstige dreiging. 
Heel mooi, vind ik het trouwens, dat de vijand van toen, ons land en andere landen nu juist hulp 
biedt: met vliegtuigen met hetzelfde zwarte kruis als tijdens de oorlog, zijn patiënten opgehaald 
voor verpleging in Duitse ziekenhuizen. 
 
Dreiging, donker, maar we mogen geloven dat dat donker niet het laatste woord heeft. Ook 
deze Pasen konden we dat weer horen. Na de nacht kwam de morgen. We hoorden dat ook al 
in Genesis 1: het was avond en het was morgen, de eerste dag . En zo verder, als een refrein 
in het Scheppingsverhaal. In die volgorde, zoals dat bij de joden gebruikelijk is: de dag begint 
met de avond. Door het donker van de avond en de nacht, ga je naar de morgen. 
Heer, blijf bij ons, want het wordt avond en de nacht zal komen – het begin van het Luthers 
Avondgebed, net als het lied ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’, zijn geliefde woorden 
geworden. Ze zijn geïnspireerd door de lezing voor de zondag na Pasen uit Lucas 24, het 
verhaal over de Emmausgangers. En dat die woorden zo aanspreken, komt niet door de 
nadruk op de nacht die komt, maar door het vertrouwen dat die nabijheid werkelijkheid is. 
Toen, voor die twee leerlingen van Jezus, die zo vol verdriet waren en geen toekomst meer 
zagen. En nu, voor ons allemaal. Hij liep met hen mee, als een voor hen toen nog onbekende. 
En nadat ze Hem herkend hadden in het breken van het brood, begrijpen ze dat Hij het was, 
die luisterde naar hun verdriet en die hen hielp begrijpen wat er met Hem gebeurd was. Maar 
vooral weten ze dan dit: ook al zien wij Hem niet meer, Hij is bij ons en trekt met ons mee!  
Ik wens ons allemaal toe dat we, bij alle zorgen, verdriet, eenzaamheid, zo ook bemoedigd, 
getroost en geïnspireerd worden. Soms even bevrijd van zorgen, omdat we mogen weten, met 
de woorden van het Hemelvaartslied (663): ‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen ‘ 
 
Met m’n hartelijke groet aan u en jullie allemaal, 
Hanneke Doekes 
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Agenda voor de maand mei  (onder voorbehoud) 
 
   
11 mei 19.00 uur, Bijbelclub De Zijlen 

19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
12 mei 19.30 uur, Moderamen Kerkenraad, Franse School 
 
18 mei 19.00 uur, Bijbelclub Centrum, Franse School  
 
25 mei 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 3 mei: Zondag Jubilate 
 9.30 uur, mw. ds. W. van Noord, Assen 
     
   collecten: - Diaconie (KiA: noodhulp Nigeria) 
     - Kerk 
    

kleur: wit 
 
 

Toelichting bij de collecten:  KIA, Noodhulp Nigeria, Slachtoffers Boko Haram 

Justina Mike van een Nigeriaanse partnerorganisatie van Kerk in Actie zet zich samen met acht 
andere vrouwelijke leiders in om goede informatie over het corona-virus te verspreiden onder arme 
mensen. Iedereen is bang, sommigen zijn in paniek. Niet alleen omdat zij de kans lopen om ziek te 
worden. Nu de samenleving op slot zitten verliezen velen hun inkomen en dagelijkse maaltijd. 
Sommigen hebben geen geld om medicijnen of voedsel in te slaan. Mensen wonen dicht op elkaar in 
dit West-Afrikaanse land met wel 200 miljoen inwoners. De hygiëne en medische voorzieningen zijn 
schaars. Deze krachtig Nigeriaanse vrouw, Justina Mike, vraagt dringend om onze voorbede. 

Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede 
Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en 
wat oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen.  
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld 
van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. Ze roven, moorden en branden 
hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer 
spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven 
bepaalde.”  
Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo 
nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn 
pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”  
Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de 
kans hun trauma’s te verwerken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
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Zondag 10 mei: Zondag Cantate 
9.30 uur, ds. M. Leffers, Westerbork  

    
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk 
   kleur: wit 
 
 

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 17 mei: Zondag Rogate 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
    
   collecten: - Diaconie (S.O.S. kinderdorpen) 
     - Kerk 
   kleur: wit 

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
   ds. P. Voorberg 

 
 

Toelichting bij de collecten:  Zondag 17 mei Noaberschap 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood.  
Juist nu in deze Coronatijd wordt er door velen een beroep op het ‘Noaberschap’ gedaan. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu open 
groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als het 
Noaberschap onmisbaar geworden. 
Het aantal vrijwilligers is ca. 40 personen. Hiervan bekleden 6 personen een bestuursfunctie. 
De werkzaamheden die vrijwilligers, indien mogelijk, uitvoeren voor de cliënten zijn de 
volgende:  vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, 
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en 
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ondersteunen van mantelzorgers. 
De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post 
rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de 
koffieochtenden. 
 
Donderdag 21 mei: Hemelvaart 
 9.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
   ds. B.B. Wolters 
 
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
 

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 andere 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.   
Door de Coronacrisis, die nu heerst, wordt er steeds meer een beroep op de Voedselbank 
gedaan, daarom is er meer nodig om uit te delen. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
 
 
Zondag 24 mei: Zondag Exaudi 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan  
    
   collecten: - Diaconie  (Berkat Ambon) 
     - Kerk   
   kleur: wit 

 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  

 
 

Toelichting bij de collecten:  Berkat Ambon 
Berkat Ambon is een stichting op Ambon (Indonesië) die zorg draagt en ondersteuning bieden 
voor hoofdzakelijk minderbedeelden op het eiland Ambon. Op dit moment heerst daar ook de 
corona-virus en door deze situatie is extra geld nodig. 
Bij voorbaat dank voor uw spontane bijdrage.  

Zie ook onze website: www.masukmakan.nl (rubriek Goede Doelen) 

Stichting Masohi Appingedam 
Isaac & Ludia Souhuwat 
 
 

http://www.masukmakan.nl/
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Zondag 31 mei:  Pinksteren  
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
 
   collecten: - Diaconie  Zending Marokko) 
     - Kerk 
 
 

Toelichting bij de collecten:  KIA, zending Marokko 
Collecte voor jonge open kerk in Marokko 
Vandaag collecteren we voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral 
doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande 
migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in 
Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig 
vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont 
Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een 
ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.”  
De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk 
en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens 
overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulpverlenen 
makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer 
naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.” 
Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om 
predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 17 mei – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Zondag Cantate 
Oorspronkelijk stond in de dienst van deze morgen de bevestiging van de nieuwe 
ambtsdragers gepland. Door de corona-lockdown moet dit helaas worden verschoven naar 
een latere datum. 
Op het leesrooster van Kind op Zondag is vandaag Exodus 20:1-21 aan de beurt, waar God 
aan zijn volk de Tien Woorden geeft als regel voor het leven. Voor ons is de vraag: hoe lezen 
wij deze woorden? Het maakt nogal verschil of je ze leest zoals je het Wetboek van Strafrecht 
leest, of zoals je een boek met wijze levenslessen leest. En wat is de rol van onszelf en van de 
kerk hierin? Zijn we leerlingen, of overtreders, of handhavers? Genoeg stof voor wel 10 preken!  
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Donderdag 21 mei – vanuit Tjamsweer, 9.30 uur – ds. Ineke Wolters – Hemelvaart 
Anders dan gewoonlijk, zal deze Hemelvaartsdienst beginnen om 9.30 uur (en niet om 10.00 
uur). U kunt de dienst rechtstreeks beluisteren via www.tjamsweer.nl (klikken op “live-stream”), 
of later terug luisteren via www.kerkdienstgemist.nl > zoek op Tjamsweer, klik door naar 
Hervormde Gemeente Tjamsweer en selecteer de gewenste dienst. 
 
Zondag 31 mei – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Pinksteren 
Op het Pinksterfeest breekt de Geest van God binnen in de angstige beslotenheid van het huis 
waar de discipelen van Jezus zich hebben opgesloten. Ze zijn bang voor het gevaar dat buiten 
heerst: politieke en geestelijke leiders die het op hun leven hebben voorzien. Kun je hierin een 
lijntje zien naar onze vrijwillige zelfquarantaine in deze tijd van corona-dreiging, of is dat te ver 
gezocht? Draait het in het geloof allemaal om onszelf en onze veiligheid en rust? Wordt de 
Heilige Geest uitgestort om de discipelen te beschermen? Of is er meer aan de hand, en zo ja, 
wat dan? 
 
 
Kerkdiensten in beeld: 
 
Degenen die vanuit huis de uitzendingen van de wekelijkse kerkdiensten volgen, zijn er al ruim 
een maand mee bekend: onze vieringen worden vanaf zondag 29 maart ook met beeld 
uitgezonden (YouTube-kanaal PA7HWE). Dat is de danken aan de tomeloze inzet van onze 
huistechnicus Henk Emmelkamp. Wat als een enthousiast experiment begon, krijgt onderhand 
professionele trekken: week na week heeft Henk, in overleg met de kerkrentmeesters en op 
grond van reacties van kijkers, de kwaliteit van beeld en geluid geperfectioneerd. Daarom wil ik 
hem hier in het bijzonder bedanken, namens heel veel gemeenteleden en mijzelf. Daarnaast 
wil ik ook mijn grote dank uitspreken aan de organisten en cantorijleden die iedere dienst de 
zang verzorgen en ondersteunen en natuurlijk aan onze kosters die iedere dienst weer 
klaarstaan met raad en daad. 
Het is voor hen allemaal bemoedigend dat zoveel gemeenteleden positief reageren en ook met 
opbouwende kritiek en goede ideeën voor de uitzendingen komen. Blijf dat doen, want zo 
worden de uitzendingen meer en meer een samenbindende factor voor onze gemeente. Net 
zoals bij alle ‘gewone’ kerkdiensten, zal er altijd wel het een en ander aan op en aan te merken 
blijven. Maar dat hoort nu eenmaal bij een kerk in beweging – ook in coronatijd. 
Met een dankbare en opgewekte groet, 
ds. Johan van den Berg 
 
 
 
 

Koffieconcert Nicolaïkerk:   verzoeknummers gezocht! 

 
Op zondagochtend 3 mei, na de uitzending van de ochtenddienst, zal onze organist  
Vincent Hensen-Oosterdijk een koffieconcert verzorgen op het Hinsz-orgel van de 
Nicolaïkerk.  
Vincent zal bestaande stukken uitvoeren die hij zelf heeft uitgezocht, maar hij vraagt ook uw 
verzoeknummers. Dit kan een Psalm zijn, een lied uit het Nieuwe Liedboek of uit een andere 
bundel. Hierover zal hij dan improviseren.  
Daarom wordt u bij dezen van harte uitgenodigd om uw verzoeken in te dienen bij Vincent 
Hensen-Oosterdijk of ds. Johan van den Berg. 
Het concert, dat om 11.00 uur begint, is te beluisteren en te bekijken op dezelfde manier als 
onze kerkdienstuitzending: via de kerktelefoon, www.kerkdienstgemist.nl en het 
bekende  YouTube kanaal PA7HWE. 

http://www.tjamsweer.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kerkdienstgemist.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C72f3dddaba834708428f08d7e55a451b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637230048187551374&sdata=VcWD5L%2F9SIiLa9Fa0sK8tXGDjTEwLdDpr03z%2FRe9fWo%3D&reserved=0


 

 
- 10 - 

 

Zomeravonddienst 
 
I.K.E. 
 

Gezien de omstandigheden van de corona crisis hebben we moeten besluiten om de IKE 
-dienst op 24 mei om 19.00 uur  in Marsum te laten vervallen. 
 
Het is niet anders en we hopen samen op betere tijden. 
 
Namens de IKE commissie,  
Geert Middelkamp      
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppasdienst  
 
 
31 mei Pinksteren 
  Esther de Boer  
 
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud coronamaatregelen) 
 
  

  3 mei Anita de Boer en Maaike    
     
10 mei Geen kindernevendienst 
  
17 mei  Krista Vieveen 
 
24 mei  Janet Ploegh 
 
31 mei  Esther Jansema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Opbrengst collecten 

 
23 feb. Diaconie        €  245,25 
  Kerk         €  172,29 
   
  1 mrt. Diaconie        €  273,00 
  Kerk         €  187,60 
   
  8 mrt. Diaconie        €  221,20 
  Kerk         €  195,40 
   
 
Koffiegeld 23 febr.  €  41,70 
Koffiegeld        8 mrt.  €  31,60   
  
Collecte  I.K.E. avond 27 febr.      € 109,35  
 
Collecte Zingen naar de Zondag op 29 febr. € 301,28 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
10 mei 10.00 uur, ds. Jan Johan Kuiper, Hornhuizen 
31 mei  10.00 uur, Pinksteren,   Provinciale dienst. 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
31 mei, 11.00 uur, mw. Marika Meijer 
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Onder voorbehoud 
 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

17 mei Mw. J. Doekes   24 mei Baptistengemeente 

 of mw. J. Baron     

19 juli Ds. P. Voorberg   12 juli Mw. J. Doekes 

     of mw. J. Baron 

    16 augustus Baptistengemeente 

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

    18 oktober Baptistengemeente 

29 november Mw. J. Baron   15 november Mw. J.Baron  

 of mw. J. Doekes    of mw. J. Doekes 

    13 december Baptistengemeente 
 

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

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

    
 
 
Beste Gemeenteleden, 
 
Ds. Gerlinde heeft de laatste maanden te veel “hooi op haar vork” genomen: 
“dit moet nog gebeuren”; “dit kan nog wel even”; “dit ligt er ook nog”…. 
Helaas, dit heeft ertoe geleid dat ze zich ziek heeft moeten melden. 
Wij wensen ds. Gerlinde heel veel sterkte, een spoedige beterschap en 
vooral Gods zegen in deze moeilijke tijd. 
 
Ook wensen wij de andere bewoners van de Farmsumerweg 1, 
ds. Johan, dochter Dieke, zoon Laurens en dochter Maritza, heel veel sterkte 
en Gods zegen in deze moeilijke tijd nu de echtgenote en mama ziek is. 
 
Namens de kerkenraad, 
A.L.Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba 
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Uit het Pastoraat 
 

 
Mw. Itie Pijper is jarenlang contactpersoon in geweest in Damsterheerd (Wijk 11). 
Zo was ze ook vrijwilliger in Damsterheerd en bezocht de kleine vieringen en hielp zo mee om 
de bewoners op te halen en weer thuis te brengen.  
Tot het laatste toe heeft ze de kerkbladen nog rondgebracht en haar bezoekjes afgelegd. Ze 
heeft ‘haar’ bewoners ook voorbereid op haar sterven. 
Trots zijn we op haar, dat ze hierin zo open en dapper was. 
Met haar sterven is er een lege plek gekomen. We zullen haar missen.. 
Gelukkig zijn Mieke en Aldert Hesseling, Rootveld 27 bereid gevonden om haar taak over te 
nemen, zodat het bezoek werk door kan gaan. 
Helaas is dat even door het Corona-virus niet mogelijk. 
 
We wensen hun veel gezegende ontmoetingen  toe in hun bezoekwerk. 
 
 
Bericht van het pastoraat over het bezoekwerk: 
 
De maatregelen en richtlijnen van de overheid en de Protestantse Kerk hebben met betrekking 
tot de corona-uitbraak grote gevolgen voor het bezoekwerk door onze contactpersonen, 
ouderlingen, pastores en predikanten. Juist nu veel mensen bezorgd en angstig zijn, en 
noodgedwongen ook vaak alleen thuis zitten, zijn ook wij gedwongen ons bezoekwerk 
drastisch in te perken. Dit gebeurt uit voorzorg voor de gezondheid van onze gemeenteleden 
en de bezoekers. 
 
Het pastoraal contact vullen wij zolang de lockdownmaatregelen blijven gelden, als volgt in: 

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

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

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

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

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

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

 
Met een hartelijke groet namens het hele Pastoraat, 
ds. Johan van den Berg 
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Vorming en Toerusting 
 
Wat geweest is 
 
In het weekend van 28 februari tot 1 maart bezocht een kleine groep gemeenteleden van 
vrijdagmiddag tot zondagmiddag het klooster Sint Lioba in Egmond-Binnen. In deze 
Benedictijner kloostergemeenschap wonen zes zusters en drie broeders. Het wonen, bidden, 
zingen en werken is voor de kloosterbewoners een weg waarop alles wat je doet, doet met 
aandacht, met zorg en liefde, omdat alles rechtstreeks met God en zijn schepping van doen 
heeft.   

Het weekend verliep enigszins anders dan verwacht en gepland, omdat er net een zuster 
was overleden. Deze zuster werd zaterdag vanuit het klooster begraven, waardoor een groot 
deel van de typische kloosterdagorde niet werd aangehouden. Niettemin had de groep het 
heel goed, zowel in de vieringen en bidstonden, als in de gesprekken met elkaar. De 
ervaringen van het weekend werden als volgt verwoord: 

“Wat een mooie plek en een mooie groep mensen om mij heen om even bij te tanken. 
Betekenisvol, waardevol en Liefdevol” 

“Een fijne ervaring; even geen prikkels van buitenaf; momenten van rust. Maar ook tijd voor 
fijne gesprekken samen. Een aanrader!” 

“Gezocht naar de aanwezigheid van de Eeuwige. Ervarend in de stiltes, gesprekken en 
liederen binnen en buiten het klooster met lieve mensen om me heen. Enorm geraakt door het 
zingen over goedheid, liefde, vriendschap en het licht in het stille bos van het Abdijklooster, wat 
werd beantwoord door een "Amen" van de kerkklokken.” 

“Even uit de dagelijkse gang van zaken: tijd om tot rust te komen, tijd voor stilte en 
bezinning. Mooi om dit weer samen met een fijn groepje andere mensen te mogen ervaren en 
beleven”.  

“Het kloosterweekend was een tijd van stilstaan, bidden, meewiegen en gedragen worden 
door de psalmen. Openstaan voor de Ander en de ander”. 

“Kennismaken met het kloosterleven, met de stilte, met jezelf en met elkaar. Er hoeft niks 
en er gebeurt veel. Verwondering, verstilling, ontroering, plezier. En dan ons dagelijkse leven 
weer in - verrijkt. 
 
Een van de deelnemers. 
 
God en de Moraal (blz 14 groene boekje) 
Toen we al vrij snel na de startzondag in 2019 begonnen met het in deze gespreksgroep 
bespreken van bovengenoemd boek van dhr Zuurmond bleek het nodig met 2 groepen te 
beginnen vanwege de grote belangstelling. Gaandeweg kwamen we op 11 personen uit en 
kon het toch weer in 1 groep. Zo konden  we op 26 februari 2020 na  de 4 geplande sessies 
stoppen omdat het boekje uit was. De diepzinnige schrijver leidde ons met niet altijd 
eenvoudige taal door de materie van Ethiek en Moraal. 
De auteur eindigde zijn boek met de uitleg van de begrippen agapé /liefde en wijsheid en 
concludeerde dat het essentieel is die ENE GOD voor ogen te houden en te willen volgen.” 
Daartoe moeten de geesten beproefd worden of ze uit die ene GOD zijn .“ 
Mooi was het dat de aanwezigen zich  niet lieten afschrikken door de diepgang maar trouw de 
samenkomsten bezochten en bij het uiteengaan enthousiast voorstellen aandroegen voor een 
nieuw seizoen. 
Het waren waardevolle avonden bij  Mijna Hadders thuis en ook op deze wijze werd invulling 
gegeven aan  de missie en visie van de kerken.  
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Vanuit het 40 dagen project: 
 
De verslagen zijn wat uitgebreid weergegeven omdat we dit zo voor het eerst op deze manier 
als commissie V en T aanboden in de 40 dagentijd en de samenkomsten goed werden 
bezocht, maar enkelen verhinderd waren of af moesten zeggen vanwege regen, storm of de  
coronadreiging. 
 
 
Film”The children act”( blz 21 groene boekje) 
Op zondag 23 februari 2020 ontmoetten een 10 tal mensen uit de 3 kerkelijke gemeentes van 
de cluster elkaar in het Tjamsweersterstee rond deze film. 
Een indringende film die meerdere aspecten van het leven belichtte,maar als hoofdhema had 
de beslissing van een rechter om een levensreddende bloedtransfusie toe te staan aan  een 
jongen  van 17 jaar die net als zijn ouders Jehova's getuige waren en die de transfusie wilden 
voorkomen. Het fysieke  leven van de jongen wordt tijdelijk gered,maar zijn bestaan staat op de 
kop. Onder leiding van ds Wolters probeerden we de  feiten en ficties  in deze film te ontrafelen 
en bevroegen we elkaar over verlies van gezondheid, levenseinde, orgaandonatie, 
geloofsvragen  en levensvragen/zingeving. Deze film leende zich zeer goed voor een 
kringgesprek hierover. Het was een goede avond. 
 
 
Veerkracht (blz 22 groene boekje) 
Op donderdagmiddag 27 februari 2020 hebben 16 gemeenteleden ( wat een geweldig mooie 
opkomst ) zich gebogen over enkele hoofdstukken  uit het boek VEERKRACHT van Holke van 
der Veer onder leiding van ds. Johan van den Berg . 
Omgaan met de beperking van jezelf en anderen, daarin  invulling geven aan je leven en wat 
betekent je geloof dan. Lotgenoten en vriendschap. Zingeving.Compassie. Er zijn voor een 
ander. Met andere ogen naar de samenleving en je eigen ambities kijken. Wat is succes ? 
Vechten en rust zoeken in het leven. God als bron van je leven ervaren . Zomaar een paar 
bezinningsvragen die ons flink raakten en ons in  gesprek brachten met elkaar. De meesten 
hadden het gevoel hier nog wel wat langer over te kunnen denken en  praten.  
 
 
 
Een gebed uit het boekje gaat als volgt: 
 
Heer,help de man of vrouw 
die zou willen bidden 
maar het niet kan. 
Aanvaard hun verlangen te bidden 
als een gebed. 
Luister naar hun zwijgen 
en ontmoet hen daar 
in hun woestijn. 
U hebt al eerder 
mensen uit de woestijn geleid 
en hun uw beloofde land laten zien 
hoogste Heer, koning van koningen 
Amen. 

Een intieme samenkomst, die voor herhaling en vervolg vatbaar is. 
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Levenseinde (blz 23 groene boekje) 
Op donderdagavond 5 maart 2020 kwamen we (26 v/m!!) in de Franse School bijeen om onder 
leiding van Ds Gerlinde van den Berg  om te praten over het onderwerp levenseinde. Ds 
Gerlinde deed dit o.a. met  de woorden van lied 949, lied 263 en enkele bijbelteksten 
waaronder Romeinen 14 : 7-12  .  
Soms komt de dood plotseling en soms zien we het aankomen of beseffen we zelfs dat het niet 
lang meer kan duren. Dit laatste leidt er toe dat er mogelijkheden zijn om te zoeken naar en te 
spreken over de kern van het leven. Het begeleiden van stervende mensen is een uitdaging en 
soms moet of mag je die aangaan. Daar moet wel de tijd voor worden genomen.  
In de kring werden  indringende ervaringen rond ziek- en sterfbed gedeeld. 
Vooral aanwezig zijn en luisteren zijn erg belangrijk. Proberen een stukje mee te lopen met de 
zieke of stervende. Naast deze persoon staan. Niet te snel een oordeel hebben over “de ander” 
en haar of zijn opvatting over het levenseinde. Wellicht moet/ kun je je eigen opinie bijstellen. 
Wat goed en heilzaam is voor de één kan kwetsend zijn  voor een ander. Er zijn vele prikkels 
die een mens er toe kunnen  brengen gedachten te ontwikkelen met betrekking tot een gepland 
levenseinde. (euthanasie) . Als er een doodswens is kan het heel natuurlijk zijn om door te 
vragen over de redenen die daar toe hebben geleid. Te denken valt aan (angst voor) ernstige 
pijn, groot verdriet, eenzaamheid, zingeving, sociaal isolement maar ook financiële nood.  Niet 
al deze redenen zijn zonder uitzicht.  Er kan een groot verschil ervaren worden  tussen het 
verblijf in een huis alleen, een enorm ziekenhuis en een heilzaam verblijf in een hospice of in 
een warme gezinssituatie. 
Wij hoeven alle ethische dilemma's rond het levenseinde niet  op onze nek te nemen en 
daarover te oordelen. Van ons wordt gevraagd mildheid, liefde en compassie met onszelf en 
de naaste. God ziet ieder persoon aan in haar of zijn leven en oordeelt.Wij geloven en voelen 
dat God een dragende kracht in ons leven kan zijn. 
Ds Gerlinde van den Berg  las met ons  aan het einde van de avond “Credo in de nacht “van 
Joke Verweerd en attendeerde ons  op de volgende boeken over dit onderwerp: 
 

Els van Wijngaarden: Voltooid leven 
Chazia Mourali: Het einde voor beginners 
Kees van Kaam: Ms Voltooid(een laatste cruise)  

Een mooie avond over een kostbaar onderwerp voor ons als kwetsbare mensen. 
 
Ik mis je. 
Op  de stormachtige donderdagmorgen 12 maart 2020 waren we van 10-11.45 uur in het 
Tjamsweersterstee onder leiding van ds B.Wolters met elkaar in gesprek over gemis en 
rouwverwerking.  
De 10 deelnemers kwamen uit alle 3 kerken van ons cluster. 
Aan de hand van de 5 fasen van rouwverwerking die Elisabeth Kübler-Ross ons heeft 
aangereikt in haar boeken spraken we over het ingrijpende van het verlies van een dierbare. 
Omdat verlies en rouw alle facetten van het leven raken is het vaak moeilijk een nieuw 
evenwicht te vinden. Tijdens het samenzijn werd al duidelijk hoe belangrijk het is met iemand in 
al die 5 fasen te kunnen praten. Je te kunnen uiten. Weten dat er geluisterd wordt. Dat je geloof 
daarin een belangrijke rol mag spelen is erg fijn. Je zingend en biddend met God in contact 
voelen. Maar ook met die naaste, de man/vrouw die de tijd voor je neemt.  
Het was een intieme samenkomst die stof tot nadenken gaf en handvaten voor activiteiten in 
het nieuwe Vorming en Toerustingsseizoen aanreikte. 
 
Psalmen in de nacht. 
De muzikale avond en ochtend die hiervoor waren gepland in Garrelsweer konden helaas niet 
doorgaan vanwege ziekte en coronadreiging. 
 
De secretaris van de commissie V en T 
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Gelezen……. 
 

Onderstaande tekst heb ik opgeschreven bij een bezoek aan een kerk in Duitsland. 
De vertaling is van ds. Gerlinde van den Berg-de Haan. 
 
Da ist einer      Er is iemand 
 
Ich freue mich     Ik verheug me 
denn ich werde gerufen.    want ik word geroepen. 
Da ist einer, der mich kennt.   Er is iemand die mij kent. 
Da ist einer der mein Namen weiβ.  Er is iemand die mijn naam weet. 
Da ist einer, der mich braucht.   Er is iemand die mij nodig heeft. 
 
Ich freue mich     Ik verheug me 
denn ich werde gerufen.    want ik word geroepen. 
anzufangen      om te beginnen 
aufzubrechen     om op weg te gaan 
loszugehen      om te vertrekken 
immer der Stimme nach.    altijd zijn stem achterna. 
 
Ich freue mich     Ik verheug me 
denn ich werde gerufen.    want ik word geroepen. 
obwohl ich soviel falsch mache,   hoewel ik zoveel verkeerd doe, 
obwohl ich doch oft Angst habe,   hoewel ik zo vaak bang ben, 
obwohl meine Hände leer sind.   hoewel mijn handen leeg zijn. 
 
Ich freue mich     Ik verheug me 
denn ich werde gerufen,    want ik word geroepen, 
trotzdem!      toch! 
Immer wieder     Altijd weer 
jedem Tag.      iedere dag. 
Ich muβ es wagen,     Ik moet het er op wagen, 
den ich werde gerufen    want ik word geroepen 
auf meinen Weg zu dem    op mijn weg naar Hem 
der mir einst den Namen gab   die mij eens de naam gaf 
mit dem er mich jetzt ruft.    waarmee Hij mij nu roept.   
 
        Lies van Klaarbergen. 
 

Uit onze gemeente 
 

Zieken: Dhr. Jan Kolk is weer thuis, na vier maal in het UMCG te hebben gelegen in verband 
met problemen met zijn blaas.. 
Hij heeft dagen achter elkaar bloed geplast en als dit was schoongemaakt in het ziekenhuis, 
was het na enkele dagen al weer mis. 
Teneinde hebben ze de plek eenmalig bestraald en nu is het goed. Hij is gelukkig weer thuis, 
maar is erg slap en moet nu aansterken. Dat kan wel even duren, want hij is nu bezig met het 
vervolg van zijn chemokuur en dat werkt natuurlijik niet mee om je conditie te verbeteren. 
Maar hij is vol goede moed en gaat er vol vertrouwen tegenaan. Helaas zijn de laatste 
berichten niet positief; hij ligt op het moment van schrijven weer in het UMCG, vanwege vocht 
achter zijn longen. Dat is weggehaald met een drain en hij hoopt binnenkort weer naar huis te 
komen. 
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Dhr. W.G.J. Mulder en zijn vrouw, mw. S.J.C. Mulder-van Alphen,   zijn na 
hun overwintering in Spanje ziek thuisgekomen. Mw. Mulder heeft in het O.Z.G. in Scheemda 
gelegen, dhr. Mulder kon in isolatie, thuisblijven..  
Gelukkig zijn ze nu weer beiden thuis en kunnen ze rustig bijkomen van alle emoties. 
 
Uit de pastorie: 
In het vorige kerkblad schreef ik over de veranderde situatie in de wereld, in het gemeente-zijn, 
het persoonlijk leven en ook binnen ons gezin. Die veranderingen vragen veel van iedereen.  
Zelf moest ik helaas de conclusie trekken dat het voor mij teveel is geworden. Door het 
hersenletsel dat ik in 2013 opliep na een hartinfarct, heb ik minder energie, en ben ik minder 
belastbaar, zoals dat heet. Tegelijk wil ik wel graag het mooie werk van predikant doen, en het 
liefst zo goed mogelijk. En daarnaast echtgenote, moeder, zus, vriendin etc. zijn. De afgelopen 
jaren heb ik daarmee teveel van mezelf gevraagd, telkens mijn reserves aangesproken. En in 
een bijzondere situatie zoals we die nu hebben, moet je een beroep kunnen doen op die 
reserves. Maar ja, die bleek ik dus niet meer te hebben… 
Ik heb mij ziekgemeld. Een moeilijke beslissing, want ik doe het werk zo graag. Maar om het in 
de toekomst te kunnen blijven doen, móet ik nu een pas op de plaats maken, ruimte nemen om 
te herstellen, en ook de tijd nemen om te kijken hoe ik op een gezonde manier verder kan. 
Zodat ik niet op een gegeven moment weer met die ‘lege accu’ zit. Vooralsnog ben ik vooral 
aan het uitrusten. Gelukkig is het lente, en is de natuur prachtig! Groei en bloei gaan gelukkig 
gewoon door, Corona of niet. 
Hoe het de komende tijd verder gaat met het werk dat ik normaalgesproken doe, dat is op dit 
moment nog niet duidelijk. Wat voor ons als domineesechtpaar in ieder geval wel duidelijk is, is 
dat Johan geen werk van mij overneemt. Hij heeft zijn handen logischerwijs vol aan zijn eigen 
werk, gezin en huishouden. Daar moet niet nog meer bij. 
Tenslotte willen we u/jullie bedanken voor al het meeleven: een compliment over de 
kerkdiensten die uitgezonden worden, een lieve mail, een kaartje in de bus, een bloemetje. We 
hopen van harte dat ook anderen dit meeleven ervaren. Omdat ze eenzaam zijn, gedwongen 
thuis zitten, of juist extra hard moeten werken. Het is onmisbaar om naar elkaar om te zien en 
zo Gods liefde te delen. 
Een hartelijke groet, ook namens ds. Johan, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 

     
 
 
In memoriam: Itie Pijper 
 

Op 26 februari jongstleden is onze zuster in Christus en ons gemeentelid Itie Pijper overleden. 
Zij werd in Bierum geboren op 19 augustus 1948 en gedoopt als Iektje Pijper, een voornaam 
waar ze later niet zo blij mee was. Vandaar dat ieder haar kende als Itie. 
Vanaf haar vroegste jeugd was Itie bevriend met Tineke Noordhof, nu Moesker-Noordhof. Itie 
zelf is nooit getrouwd en had zelf geen kinderen, maar ze had een geweldig goede band met 
haar neef Ronald, de zoon van haar zus Willy Bijmolt-Pijper, en met de zonen van Tineke, 
Mark en Jaap. Bij de kinderen van Ronald, Thomas en Emma, was dat niet anders. Bij de 
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familie Moesker was ze een vaste huisvriendin. Samen met Tineke Moesker werd ze 
aangenomen als verkoopster bij een modezaak in Groningen. Later werkte ze in Appingedam 
in de mode. Dat was ook te zien: haar uiterlijk en haar kleding waren altijd uitermate verzorgd. 
Zelfs in de laatste weken van haar leven bleef ze daar goed op letten.  Itie stond open voor 
andere meningen, maar was hard voor zichzelf: ze had een sterke wil, wilde de dingen zelf 
doen en was gesloten over haar eigen gevoelens, met een aanleg voor somberheid. Iets wat 
de laatste weken van haar leven veranderde. 
Itie was trouw in het onderhouden van vriendschappen en (familie)relaties. Haar vriendinnen 
Tineke, Alie en Puck kunnen daarvan getuigen, net als de familie Bijmolt. Daarnaast zette zij 
zich actief in voor vrouwenbeweging Passage en voor de kerk, onder andere als 
contactpersoon en vrijwilliger in Damsterheerd. Heel veel mensen zullen haar en haar 
betrokkenheid missen. 
Twee jaar geleden, in maart 2018, kreeg Itie te horen dat zij darmkanker had. Een tijdje leek 
het erop dat een operatie een goede kans op herstel kon geven, maar al snel bleek een tweede 
operatie en chemotherapie nodig te zijn. Hoewel ze vorig jaar tegen de zomer weer flink 
opknapte, bleek in juli dat er geen kans meer was op genezing, ook een levensverlengende 
behandeling sloeg niet meer aan. Op 24 februari moest Itie verhuizen naar het hospice, waar 
ze nog geen twee etmalen later overleed. Op 25 februari kon ds. Gerlinde van den Berg haar 
nog bezoeken en Gods zegen meegeven. 
In de afscheidsdienst op woensdag 4 maart lazen wij Psalm 23: “De Heer is mijn herder” en 
werd aangehaald hoe Itie precies een week eerder nog voor de laatste keer een bijeenkomst 
van Passage had bezocht. Dat wilde ze per se, want, zei ze: “Het is de laatste keer dat ik dat 
kan.” Het was een avond naar haar hart: een presentatie over de schoonheid van de natuur. 
Als afsluiting werd het lied ’Tienduizend redenen voor dankbaarheid’ gezongen.  
Het laatste couplet daarvan luidt: 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Toen Itie’s vriendin Tineke haar vroeg: “Kon je dat zingen?”, was Itie’s antwoord: “Iedereen 
komt ervoor te staan, dus kun je dat gerust zingen.” 
In dat vertrouwen heeft Itie mogen leven, in dat vertrouwen mocht zij sterven: Veilig in Jezus’ 
armen. 
Dat vertrouwen en die dankbaarheid bidden wij ieder toe die Itie Pijper mist. Moge God hen 
nabij zijn en de herinnering aan Itie hun tot troost zijn. 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Ouderenpastoraat: 
 
Op 20 maart overleed Geertje (Gé) Hindriks-Kuiper in de leeftijd van 89 jaar. Op 25 maart werd 
zij begraven bij haar man, op Rusthof, na een dienst in de Fivelhof.  
Hieronder volgt het in memoriam.  
 
In de afgelopen weken heb ik veel mensen gebeld. Het was fijn om te merken dat dat bij een 
aantal mensen ook van de kant van de Thuiszorg, de ASWA en de dagopvang van 
Damsterheerd gedaan wordt. En om te horen dat veel mensen behulpzame buren hebben, of 
kinderen en kleinkinderen die met handige oplossingen komen. Verder weet ik wel zeker, dat 
er b.v. ook contactpersonen en  ouderlingen zijn die contact met de mensen in hun wijk 
houden. Ik hoop ook met dit bellen door te gaan, net als met het sturen van kaarten aan 
degenen met wie telefonisch contact niet mogelijk is.  
En, zoals ik al eerder schreef, zoekt u zelf contact en treft u me niet per telefoon, stuur dan 
bericht via uw contactpersoon of ouderling, of een familielid of kennis die me een mailtje kan 
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sturen. Die berichten zie ik meestal gauw. Laat het me vooral weten, als u me wilt spreken! 
Ik wens u allemaal veel sterkte in deze moeilijke periode, waarvan we allemaal hopen dat die 
niet lang meer zal duren!  
 
Met hartelijke groeten, 
Hanneke Doekes, (0596) 628968, johannadoekes@gmail.com   
 
 
 
Wij gedenken    Trijntje Bos – Helmens  (*8-11-1926 - † 16-2-2020) 
 
Op 16 februari 2020 overleed op 93-jarige leeftijd Trijntje Bos – Helmens op haar kamer in 
Bloemhof te Ten Boer. Hier woonde ze de laatste twee jaar van haar leven. Ze was geboren op 
de boerderij van haar ouders Johannes en Berendje onder de rook van Appingedam. Hier ging 
ze later naar de huishoudschool. Tijdens W.O. II woonde ze nog een paar jaar in Delfzijl. In 
1948 trouwde ze met Frederik Bos. Ze gingen wonen in Opwierde. In 1953 wordt haar dochter 
Dina geboren en in 1961 Sina, die op 49-jarige leeftijd na een zwaar leven sterft. In 1981 sterft 
Frederik. Dan is ze dus weduwe, nog maar 54 jaar oud. Ze slaat zich er dapper doorheen. Ze 
past regelmatig op haar drie kleinkinderen : Kirsten, Jolmer en Juduth. Oma is hun held. Vaak 
komen ze na schooltijd bij oma langs. Oppassen is haar taak. Ze mochten alles van hun oma. 
Later kwamen ze na hun schooltijd nog vaak bij haar langs. Later werd Trijntjes leven nog 
verrijkt met acht achterkleinkinderen. In mei 2009 verhuisde ze naar de Paasweide in 
Appingedam en in 2017 naar Bloemhof in Ten Boer. Dit was voor Trijntje een moeilijke tijd. Ze 
wilde voortdurend terug naar haar huis in Appingedam. 
Al die jaren bleef ze lid van de Protestantse Gemeente Appingedam. Berta Huttema, haar 
contactpersoon bleef haar ook in Ten Boer trouw bezoeken als contactpersoon en Alie Bos als 
ouderling.Geleidelijk aan ging haar gezondheid met het klimmen der jaren steeds verder 
achteruit. Op 16 februari sliep ze vredig in. 
De dankdienst voor haar leven werd gehouden op zaterdag 22 februari. In deze dienst was 
Pastor Eppo Vroom de voorganger. De tekst op de rouwbrief: Psalm 23: 1 “De Heer is mijn 
herder” was onderwerp van de meditatie. “Mij ontbreekt niets.” Vertrouwde Trijntje daarop en 
wij met haar? Met deze psalm ging zij op weg. We dankten voor haar leven en  we spraken ons 
vertrouwen uit dat Trijntje – toen ze viel – veilig gevallen is in Gods handen. Een aantal 
kleinkinderen verzorgden een prachtig warm verhaal over hun oma met daarbij mooie foto’s. 
 
Pastor Eppo Vroom 
 
 
Wij gedenken Gé Hindriks-Kuiper   
 
Herinner mij, maar niet in sombere dagen, 
herinner mij zoals we elkaar in mooie tijden zagen. 
Herinner mij in de stralende zon, 
herinner mij toen ik alles nog kon.  
 
Dat staat op haar foto, die we van de familie bij haar begrafenis op 25 maart met de rouwkaart 
meekregen. We, dat waren degenen die daarbij aanwezig konden zijn: door de 
coronamaatregelen een klein groepje. De familie had het graag anders gewild, maar het was 
niet anders.  
Toch konden we er samen een waardige begrafenis van maken, waarin neef Nico Kuiper 
dankbaar vertelde over zijn tante en we o.a. Abba Vader zongen, wat hij haar kort voor haar 
overlijden nog had laten horen, en schoonzus Reina Palsma-Hindriks Psalm 139 las. Organist 
Wouter Schep speelde die psalm bij het uitdragen.  
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Gé was een geboren Damster, net als haar man, Willem Hindriks. Tot hun grote verdriet bleef 
hun huwelijk kinderloos, maar ze betekenden samen veel voor kinderen van haar zussen en 
haar broer. Voor Nico en zijn zus was Gé zelfs als een tweede moeder.  
Willem had een transportbedrijf, Gé was de telefoniste. Ze was een harde werker, die ook in 
huis altijd alles brandschoon had. Dit ondanks dat ze vaak last had van reuma. Ze was hard 
voor zichzelf. En in haar oordelen en uitspraken kon ze weleens hard zijn, maar ze had ook een 
lieve, zorgzame kant. Dat merkten vooral de neefjes en nichtjes die bij hen logeerden, haar 
ouders, en vooral haar vader, nadat moeder gestorven was, en dieren – daar was ze ook gek 
op. Haar familie kon altijd een beroep op haar doen.  
Toen ze met het bedrijf moesten stoppen, kreeg Willem een baan in Veendam en verhuisden 
ze daar naar toe. Dat was heel moeilijk voor Gé, die altijd de Damster toren moest zien. Vrij 
gauw nadat Willem begin 1991 overleden was, ging ze dan ook terug en kwam te wonen in de 
Borgesiusstraat.  
In 2015 moest ze verhuizen naar Damsterheerd. Vandaar liep ze met haar rollator nog vaak 
(en snel!) naar het Centrum. Ze viel vaak, maar is er altijd zonder breuken van afgekomen. 
Eind 2017 moest ze op een van de verpleegafdelingen opgenomen worden. Daar viel ze begin 
maart helaas ook weer, toen haar conditie inmiddels zo was dat ze niet meer naar een 
ziekenhuis kon. Ze had veel pijn, maar werd goed en liefdevol verzorgd. Ik heb haar zelf in die 
tijd maar één keer kunnen bezoeken, omdat ik daarna verkouden was, wat in de inmiddels 
begonnen corona-tijd zeker een reden was om weg te blijven. Gelukkig kon de familie toen nog 
wel op bezoek komen.  
 
Gé was een gelovige vrouw, maar praatte daar nauwelijks over. Ze was gereformeerd 
opgevoed, net als haar man, en gewend om altijd naar de kerk te gaan. Ook in Damsterheerd 
bezocht ze de diensten en de Kleine Vieringen. Voor haar afscheid had ze een lied 
aangegeven, waarvan het belangrijkste boven de kaart moest staan: “Uw genade is mij 
genoeg”. Waarom ze dat had gekozen, weten we niet en als ze al over haar geloof wilde 
praten, was dat de laatste jaren toch ook moeilijk door haar dementie. Des te mooier was het, 
dat ze heel kort voor haar overlijden liet blijken dat wat ze als kind geleerd had, haar 
bijgebleven was en dat dat ook nu nog tot haar doordrong en aansprak.  
“U leidt ons in genade naar kalm water”, staat in het lied dat ze zelf aangaf. Mag het zijn dat ze 
dat bij haar overlijden ervaren heeft.  
H.D.  
 
 

Verjaardagsfonds 
 
Hierbij deelt het Verjaardagsfonds aan U en jullie mee, na óók de 
kerkenraad te hebben ingelicht, dat van de opbrengst van het 
Verjaardagsfonds over 2019 (deels 2018) de volgende doelen / 
bestemmingen zijn gekozen: 
 
 
 
A.: € 1.000,00 voor een speciale deur in de Mariakapel aan 

de noordzijde van de kerk. Deze deur is in stijl met het 
doxaal (scheiding tussen het schip en het koor van de 
kerk). Voorheen werd de Maria-kapel gebruikt als A.I.P. 
Archeologisch Informatiepunt over Noord-Oost Fivelingo.; Nu wordt de Maria-kapel 
gebruikt / doet dienst als opslagruimte voor o.a. podium en stoelen, bankjes, enz. enz. 
Door het plaatsen van de speciale deur in het doxaal wordt vanuit de kerk het zicht in de 
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opslagruimte onttrokken. Om in de Maria-kapel gemakkelijk bij de spullen te kunnen 
komen wordt gebruik gemaakt van de toegang aan de koorzijde. 

B. € 1.000,00 voor de nieuwe musical ‘De Vrolijke Frans’. Deze musical vertelt het verhaal 
van Fransiscus van Assisi, vertaald naar de hedendaagse tijd. 

 De voorbereidingen zijn bezig, maar door het Corona-virus en de vele verboden die 
daardoor gelden, zal de musical in 2021 worden uitgevoerd. 

 
C. € 500,00 voor de stichting ‘Cliniclowns’. Zij verzorgen o.a. optredens voor ernstig zieke 

kinderen die in het ziekenhuis liggen. 
 
Het Verjaardagsfonds wil iedereen HARTELIJK BEDANKEN voor zijn / haar bijdrage. 
Door uw / jullie bijdrage is bovenstaande mogelijk gemaakt. Nogmaals hartelijk dank !! 
 
Ook wil het Verjaardagsfonds alle contactpersonen en anderen die bij de gemeenteleden  
langs zijn gegaan met de zakjes en de felicitatiekaarten hartelijk dankzeggen voor  
hun medewerking. 
 
Namens het Verjaardagsfonds, 
 
P.M. Waalkes, secr. 
 
 
 
 

Hartelijk dank 
 
Bedankt lieve mensen !! 
Bedankt voor uw en jullie medeleven tijdens die vervelende periode waarin Jan in totaal vier 
maal in het UMCG heeft gelegen door problemen met zijn blaas. 
Bedankt voor de bloemen, de vele kaarten en kaartjes, de telefoontjes en de gesprekken. 
Geweldig, wat hebben wij een medeleven ondervonden.  
Op het moment van schrijven ligt Jan weer in het ziekenhuis en helaas zijn de berichten niet 
goed. Hij hoopt gauw thuis te komen en nog te kunnen profiteren van de nieuwe chemokuur (in 
tabletvorm). 
 
Hartelijke groeten, 
Jan en Gea Kolk, 
  

 

Hartelijk dank 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en fijne reacties naar 
aanleiding van onze trouwdag op 20-02-20. Wij hebben in ieder geval een geweldige dag 
gehad. 
 
Hans en Cristina Postma, 
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Hartelijk dank 
 
Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die ik mocht ontvangen.  
Het meeleven van de gemeente heeft mij geholpen bij het herstellen van mijn hartinfarct. 
 
Lieve mensen, heel hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet,  
Anne van der Ploeg – Boom, 
 
 

Mededeling: 
 

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

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

Overlijden 

 

In februari ontvingen wij het bericht van overlijden van dhr. Hans van Meurs, in de leeftijd van 
87 jaar. 
Dit bericht zal de meesten van u niet veel zeggen, maar het gaat hier om de gever van het 
koororgel dat in het Stiltecentrum staat. 
Hij wilde zijn orgel tijdens zijn leven nog schenken aan een mooie kerk, waar het orgel goed tot 
zijn recht kwam. Omdat hij de Nicolaïkerk goed kende, leek hem dat een mooie plek om zijn 
orgel te plaatsen. 
 
Onze gemeente heeft hem daarvoor natuurlijk hartelijk bedankt.  
Wij hebben een condoleancekaart naar de familie gestuurd, met daarin nogmaals onze dank 
voor het mooie geschenk dat wij als gemeente van hem kregen. 
  
Omdat we u dit bericht niet wilden onthouden, plaatsen we het in dit blad. 
Jan en Gea Kolk 
 

http://www.masukmakan.nl/
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Van de Diaconie 
 
In mei wordt de bloemendienst verzorgd door mw. 

  
  

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 
 
 
 
 

Mededeling diaconie i.v.m. actie Missionair Aandeel 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
In verband met de Coronacrisis, is het niet mogelijk om de actie ‘Missionair Aandeel’ in mei te 
houden, zoals u gewend bent. 
Daarom is besloten deze actie uit te stellen naar het najaar 2020. 
Als de actie plaatsvindt zult u daarvan, via het kerkblad, op de hoogte gesteld worden. 
 
Namens de Diaconie, 
Jan Palsma 
 
 

Van de Diaconie en de Kerkrentmeesters 
 
Electronisch collecteren: De diaconie en de kerkrentmeesters hebben besloten in deze 
bijzondere tijden, met alleen luisterdiensten of de dienst kijken en luisten via Youtube, de 
mogelijkheid van elektronisch collecteren mogelijk te maken.  
Op de website van onze kerk is een pagina gemaakt (Collecte PG Appingedam), waarmee u 
via internet en IDeal een collectegift kunt overmaken. U kunt uw collectebijdrage via bijgaande 
link overmaken: Collecte PG Appingedam 
- U komt dan op de site terecht van “samengoeddoen.nl”  
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4192 ,  
een onderdeel van de SKG (bank van PG Appingedam). 
Hier kunt u een formulier (op het beeldscherm) invullen om uw gift te doen.  
- hierbij kunt aangeven aan wie de gift wordt gegeven: kerk  
en / of diaconie en hoeveel. 
- Na het invullen van het formulier op het eerste scherm (1/2), klik u op "volgende" en krijgt u 
een controlescherm (2/2) met het ingevulde formulier; 
- daarna kunt u uw gift afronden via een IDEAL betaling via uw eigen bank. U kunt uw gift 
anoniem doen, maar ook uw naam invullen als afzender. Door uw emailadres in te vullen 
ontvangt u een bevestiging van uw gedane gift. 
We hopen van harte dat u mee doet 
De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samengoeddoen.nl%2Fgift%2F8b4be2db85332aeaf0cad9c4f5085f32&data=02%7C01%7C%7Ca2ba3ffd826d4f98915508d7dd862194%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637221440480945327&sdata=y3FvmgZjvKJJ0wwb08PlIrTKPE2nwQXWsNwaeI3f4r0%3D&reserved=0
https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4192
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Op de volgende bladzijden vindt u de jaarrekeningen van 2019 van Diaconie en  
Kerkrentmeesters 
Diaconie: 
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Kerkrentmeesters: 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

Belangrijk: 
 
Beheer van onze Nicolaïkerk en de Franse School. 
In het vorige (nood)kerkblad is uitgelegd dat er na de pensionering van Mannie Middelkamp 
geen financiële ruimte meer is om een nieuwe beheerder aan te stellen voor de Franse School. 
Op deze oproep voor vrijwilligers is helaas weinig respons gekomen. Daarom hier nogmaals 
een uitleg van het hoe en waarom van de voorgestelde maatregelen.   
Waarom vragen we dit. 
We hebben aan de kerkenraad een financiële meerjaren prognose voorgelegd die een fors 
oplopend jaarlijks tekort laat zien. Daarnaast laat de financiële exploitatie van de Franse 
School (FS) al een aantal jaren een dalende lijn zien.              
Op 1 januari a.s. gaat Mannie Middelkamp met (vervroegd) pensioen. Een goed moment om 
na te denken: hoe verder. 
De FS is, naast de kerk, het centrum voor ons gemeentewerk. Willen we dit zo houden dan lijkt 
in dit geval een logische keuze om met elkaar daarvoor de verantwoordelijkheid te gaan 
dragen. Daarvoor denken we aan een combinatie van mogelijkheden: 
 

o Op korte termijn de zaken gaan regelen. We kunnen dan ook nog een poosje profiteren van de 
expertise van Mannie Middelkamp om de vrijwilligers in te werken.Tot nu was het mogelijk, 
door de flexibele houding van Mannie, om feitelijk op elk dagdeel van de week gebruik te 
maken van de FS. Dat willen we sterk inperken door de FS alleen te gebruiken voor kerkelijke 
activiteiten en groepen die nauw met de kerk zijn verbonden zoals b.v. koren. 

o Gebruik blijft beperkt tot de maandag-, dinsdag- en donderdagavond. Afwijken is prima als dat 
mogelijk is. 
Dit betekent dat vergaderingen en ander gebruik meer gepland moeten worden. 

o We hanteren een soepel sleutelbeleid. M.a.w. diverse kerkelijke gebruikers mogen voor 
vergaderingen e.d. zelfstandig gebruik maken van de FS met uiteraard goede 
afspraken/regels. Per slot zijn we met elkaar verantwoordelijk; ook voor onze gebouwen. 

o Verhuur aan derden is prima als dit goed valt te regelen met vrijwilligers.  
o We gaan er vanuit het beheer van zowel de kerk als de Franse School te laten coördineren 

door één vrijwilliger/coördinator. De vrijwilligers voor beide gebouwen gaan dan vanuit een 
gezamenlijke organisatie aan de slag.  

o Vrijwilligers moeten zich veilig voelen. Daar waar nodig/gewenst gaan we uit van 2 vrijwilligers 
die tezamen de werkzaamheden verrichten. 

o Binnen afzienbare tijd willen we overleggen met de huidige vrijwilligers van kerk en FS over 
hun bereidheid om zich verder beschikbaar te stellen. (De regels voor het Corona- virus zitten 
ons daarbij wellicht wat in de weg.) 

o Het vorenstaande zijn voorlopige uitgangspunten. We beseffen dat we wellicht dingen 
vergeten, dat er goede suggesties zijn enz. Doel is helder: gebruik van de FS in eigen beheer 
regelen. 

Maar: Als we eind dit jaar het beheer op deze manier willen gaan invullen, moeten we op 
werken in de exploitatie van de Franse School. 
Daarom bij dezen: 

Een oproep aan iedereen die wil helpen bij het beheer van 
de Franse School en Nicolaïkerk: meld je aan. 
 
Dit kan via de mail bij onze secretaris Johan Scholtanus: secretariscvk@pg-appingedam.nl 
maar het mag uiteraard ook telefonisch (tel 681200) of gewoon in een gesprekje met een van 
de kerkrentmeesters. 
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Looppaden over de gewelven: 
Het is u misschien niet ontgaan dat er de afgelopen tijd door een groep vrijwilligers hard 
gewerkt is boven de gewelven. Op aanwijzing van de Monumentenwacht zijn de looppaden 
over de gewelven in de zijbeuken breder en veilig gemaakt. Ook is de verlichting vernieuwd en 
uitgebreid.  
We willen de vrijwilligers hartelijk danken voor het verrichten van deze klus. Door dit in eigen 
beheer te doen is er veel geld bespaard.  
 
Onderzoek NCG: 
Er zijn in de afgelopen tijd door een ingenieursbureau, in opdracht van de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG), metingen verricht in en buiten de kerk. Dit om te kunnen 
berekenen of en eventueel hoe, er versterking nodig en mogelijk is in onze kerk. Bij het 
onderzoek zijn op een aantal plaatsen ook de fundamenten gedeeltelijk blootgelegd.  
 
Videodiensten: 
Zoals u wellicht heeft kunnen zien is het nu ook mogelijk om via YouTube de diensten in de 
Nicolaïkerk via een beeldverbinding te volgen. Na wat aanloopproblemen zijn geluid en beeld 
nu van prima kwaliteit. We willen Henk Emmelkamp hartelijk bedanken dat hij dit zo snel en 
goed tot stand heeft kunnen brengen. Henk is nog steeds aan het finetunen om de kwaliteit nog 
verder te verbeteren. Op de website van de PGA ( www.pg-appingedam.nl )  is te vinden hoe 
de verbinding tot stand is te brengen. 
 
Solidariteitskas: 
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en 
liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van 
betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.  
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook 
financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze 
gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en 
ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen 
verplicht een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10 
waarvan € 5  wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 
De acceptgiro’s worden met het kerkblad van juni rondgebracht. 
 
 
Actie Kerkbalans: 
Van de toegezegde gelden is inmiddels t/m eind april  €65.162,32 binnengekomen, waarvan 
€4223,96 zelfs zonder toezegging. We mogen nog €88.685,14 tegemoet zien. Iedereen 
hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pg-appingedam.nl/
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Historisch Tijdschrift GKN nr. 40  (december 2019) 
 
Hoe weet ik zeker dat ik voor eeuwig geborgen ben bij God? Tijdens het debat over die vraag 
scheurden vijfenzeventig jaar geleden de Gereformeerde Kerken in Nederland in tweeën. 
De bezwaarden stichtten een nieuwe kerk: de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. 
Dit feit werd onlangs in Kampen herdacht. De voordracht die dr. Theo van Staalduine bij die 
gelegenheid hield, is afgedrukt in het recent verschenen nummer van het Historisch Tijdschrift 
GKN. Volgens hem speelden dogmatische en kerkrechterlijke aspecten zeker een rol, maar is 
moeilijk ujit te leggen dat een kerkelijk gesprek over geloofszekerheid uitliep op een 
kerkscheuring. De uitgestoken hand tot verzoening is van vrijgemaakte zijde vaak afgewezen. 
Van Staalduine houdt de vrijgemaakten vier punten voor om zich op die houding verder te 
bezinnen. 
Hoelang bestaat de uitdrukking ‘Drie Formulieren van Enigheid’ al? Dr. Jasper Vree noemde in 
2007 de formulieren een’ vondst’ van Abraham Kuyper, omdat de teksten vóór 1883 nooit in 
hoge oplages en zelden in één band waren verspreid.Twaalf jaar later liet Dick Baarssen 
hierover een zoekvraag los op internet. Zijn conclusie is in dit nummer dat de bedoelde 
uitdrukking al minstens anderhalve eeuw in gebruik was, voordat Kuyper ze als vaandel van de 
negentiende-eeuwse orthodoxie omhoog hees. 
In zijn Kroniek roept dr. Tom-Eric Krijger de lezers op om met voorstellen te komen voor een 
canon van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1834 – 2004. Zo’n 
canon biedt vensters op gebeurtenissen en personen die de geschiedenis verlevendigen. In de 
rubriek Romangragment vraagt Dick Kaajan ditmaal aandacht voor de in 2018 verschenen 
roman van Marcel de Jong, De Afscheidung. Zelf van niet-gereformeerde komaf, biedt De Jong 
een buitenperspectief op de Afscheiding van 1834 met speciaal aandacht voor de sociale strijd 
tussen de elite en de volgelingen van Hendrik de Cock. Het verschijnen van dit boek bewijst, 
dat er belangstelling voor is. 
De rubriek ‘in memoriam’ geeft dit keer aandacht aan de overleden predikanten:  
prof. H. Baarlink, W.F. Bolt, J. Couvée, J. van Drie, T. Ferwerda-Scholtens, J.W. Genuït,  
M. Grashoff, G. den Heeten, H. Menkveld, G. Oudheusden, B.E. Span, W.M. Verbaan,  
D.N. Verschoor, P.J. Westerning, P. Wijbenga, H.E. Wijnja en D.N. Wouters. 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland  
die in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een abonnement 
kost € 15,00. 
Informatie: www.hdc.vu.nl/htg. Aanmelden: f_rozemond@ziggo.nl 
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