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29e Jaargang, nr. 9        mei  2021 
  
 

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

Van de redactie 

 
 In maart heeft u bij het kerkblad het verzoek gekregen om het abonnementsgeld 

voor 2021 te betalen. Wilt u hieraan zo spoedig mogelijk gehoor geven?  Dat bespaart 
ons veel werk. 
Het gaat om een bedrag van € 9,00. 
 

 

 Op maandag 3 mei zal de kerk weer worden schoongemaakt.  
Doet u ook weer mee?  U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 

 Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 
 
 
 

     
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

                             
Het is mei. Als deze maand begint, zijn we halverwege de tijd tussen Pasen en Pinksteren. 
Pinksteren valt op de vijftigste dag na Pasen – het woord Pinksteren is dan ook een 
verbastering van het Griekse woord voor vijftig. Het is niet toevallig dat Pinksteren op die 
vijftigste dag valt. De eerste Pasen en Pinksteren vielen samen met Joodse vierdagen; 
dagen waarop veel mensen feestelijk bijeen kwamen. De dag van Jezus’ opstanding, de 
allereerste Paasdag, viel samen met het vieren van het binnen halen van de eerste oogst, de 
gerste-oogst, ook wel de ‘eerstelingen’ genoemd. Jezus heet daarom ook wel de ‘eersteling’; 
hij is de eerste die opstond uit de dood. Op de vijftigste dag was er weer een oogstfeest: 
feest omdat de eerste tarwe, de belangrijkste graansoort, werd binnen gehaald. Handelingen 
2 vertelt ons, hoe God op de eerste Pinksterdag duidelijk maakte dat Gods Heilige Geest 
voor iedereen beschikbaar is. Gods Geest als belangrijk geestelijk voedsel, onze stut en 
steun. Zoals Huub Oosterhuis dichtte (Lied 686): “De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. De Geest van God bezielt wie koud 
zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld”. 

Het zijn woorden om ter harte te nemen in deze tijd van steeds maar voortdurende 
coronabeperkingen. De beperkingen maken ons soms moedeloos, koud, versteend en 
onverschillig, of juist opstandig. De samenleving dreigt te polariseren, het valt ons moeilijk 
om goed naar de ander te luisteren. Maar juist in de eerste dagen van mei worden we er aan 
herinnerd hoe belangrijk het is om wèl te blijven luisteren, om wèl te blijven omzien naar de 
ander, om wèl de vrede te bewaren. Dat valt ons niet altijd gemakkelijk. Dan is het goed om 
te bedenken dat we het niet alleen hoeven te doen. God en Gods Geest zijn bij ons. We 
kunnen God ook om hulp vragen. Vaak gebruik ik daartoe de woorden van Franciscus van 
Assisi – woorden die me door mijn vader werden aangereikt: 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 
laat mij liefde brengen waar haat is, 
eenheid waar verdeeldheid heerst, 

vergiffenis aan wie zwak zijn, 
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 
laat mij licht brengen waar het duister is 
en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 
als om anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden 
als om anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden 
als om anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 
want als ik geef, zal mijn gegeven worden, 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 
         Mijna Hadders-Algra 
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Agenda voor de maand mei  (onder voorbehoud) 
 
  3 mei 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
`  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
11 mei 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
21 mei 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
   
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
In de vergadering van het Moderamen van januari, is besloten om voorlopig GEEN 
kerkgangers meer toe te laten in de diensten en deze alleen nog digitaal uit te zenden. Ook 
is op dringend advies van de landelijke kerk besloten dat er voorlopig niet meer door 4 
cantorijleden zal worden gezongen. De schriftlezingen worden waar mogelijk verzorgd door 
de voorganger. Dit alles om het aantal aanwezigen zo klein mogelijk te houden. 
Het is triest dat het zo moet, maar helaas kan het niet anders. 
 
Zondag 2 mei:  Zondag Cantate 
 9.30 uur,  ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk 
 
    collecten: - Diaconie (Appingedam) 
      - 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. 
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Zondag 9 mei: Zondag Rogate 
 9.30 uur, ds. J. Bos, Rolde 
 
   collecten: - Diaconie (Noodhulp Libanon/Jordanië) 
     - Kerk 
 
   kleur:  wit  
 
 
Toelichting bij de collecten: collecte KIA, Noodhulp Libanon/Jordanië 
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. 
Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote 
armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is 
lastig. Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In 
Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de 
thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een 
lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen 
worden geholpen, maar ook Jordaniërs die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen 
om in hun eigen inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 
 
 
Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 
 9.30 uur,  Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk 
    ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk 
 
    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 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. 
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Zondag 16 mei: Zondag Exaudi 
 9.30 uur, ds. B.H. Steenwijk, Nijkerk 
    
   collecten: - Diaconie (Noaberschap) 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
 

Toelichting bij de collecten:  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 
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. 
 
 
Zondag 23 mei: Pinksteren 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     
   collecten: - Diaconie (Zending: Egypte) 
     - Kerk 
    

kleur:   rood 
 
 

Toelichting bij de collecten:  collecte KIA, zending Egypte  
Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen  
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Dankzij de 
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen 
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kinderen toch de Bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse bijbelboeken 
uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen kunnen de vragen niet 
beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus 
om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt 
afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met 
een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De 
winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en 
wereldwijd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 30 mei:      Zondag Trinitatis 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (SOS-kinderdorpen) 
     - Kerk 
    

kleur:   rood 
 
 
 19.00 uur, Zondagavonddienst in de kerk van Marsum 
    komt te vervallen !!! 
 
  

Toelichting bij de collecten:  SOS-kinderdorpen 
SOS Kinderdorpen is een kinderontwikkelingsorganisatie, actief in 136 landen en gebieden, 
en onderdeel van de federatie SOS Children’s Villages International. Wereldwijd zetten we 
ons structureel in voor kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en 
kinderen die de zorg van hun ouders zijn verloren. Ook in Nederland. 
Er is geen enkele andere organisatie die zoveel ervaring en expertise heeft in de behoeften 
van onze doelgroep; kennis die we hebben kunnen vergaren in de 70 jaar die we actief zijn. 
We hebben verregaand inzicht in hóe we het uiteenvallen van families kunnen voorkomen en 
hóe we voor kinderen kunnen zorgen die er alleen voor staan. Door te luisteren naar 
kinderen, oprechte interesse te tonen en er ‘gewoon’ voor ze te zijn. Onze SOS-moeders en 
medewerkers zijn getraind om trauma’s die kinderen hebben opgelopen te begrijpen en er 
goed mee om te gaan. We bekijken de specifieke situatie van ieder kind en zijn omgeving. Zo 
krijgt elk kind de steun die het echt nodig heeft. 
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Bij de diensten 
 
 
Donderdag 13 mei – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Hemelvaart 
Normaal gesproken zouden wij op deze ochtend kerken in de kerk van Tjamsweer. Het ziet 
er helaas ook dit jaar niet naar uit dat het dauwtrappen rond Tjamsweerster Stee kan 
doorgaan. Bovendien zijn er vanuit de kerk daar alleen audio-uitzendingen mogelijk. Daarom 
wordt ook dit keer de dienst verzorgd vanuit de Nicolaïkerk. 
Dat kan echter niet verhinderen dat wij ook nu – ieder op zijn of haar eigen plek – 
samenkomen voor het aangezicht van God, om zijn naam te loven en de Bijbel open te 
slaan. Wij mogen weten van een geopende poort naar de hemel, waar Jezus in heerlijkheid 
zit aan de rechterhand van God de Vader. Het zijn hoge en haast on(be)grijpbare woorden. 
Vanmorgen proberen we daar onze eigen weg in te vinden in het voetspoor van Jezus. 
 
Zondag 23 mei – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Pinksteren 
Op deze zondag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren wordt ook wel de 
verjaardag van de kerk genoemd. Hoe vieren wij deze verjaardag? Enthousiast, blij dat we er 
weer een jaar bijgekregen hebben? Of sobertjes, omdat we ons afvragen wat er in deze tijd 
in de kerk eigenlijk te vieren valt? Of is het van beide wat? Dat kan natuurlijk ook. Een 
verjaardag vieren doe je in ieder geval zelden alleen. Daarom is iedereen van harte 
uitgenodigd om mee te kijken en/of luisteren naar deze dienst, de verjaardag van de kerk. 
 
Zondag 30 mei – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Trinitatis – [viering Heilig 
Avondmaal] 
De zondag na Pinksteren is Zondag Trinitatis: de Zondag van de heilige Drie-eenheid. Met 
de uitstorting van de heilige Geest op Pinksteren heeft God zich in al zijn volheid aan ons 
mensen laten zien: als de Vader, de Zoon en de heilige Geest. In het oecumenisch 
leesrooster staan dit jaar voor deze zondag twee “leesroutes” aangegeven, met op beide 
routes Johannes 3:1-16 als Evangelielezing. Twee jaar geleden, toen ik ook op Zondag 
Trinitatis voorging, stond dat bijbelgedeelte ook centraal. Daarom zal de tekstkeuze voor de 
preek waarschijnlijk gaan vallen op een stuk uit een brief van Paulus dat voor vandaag op het 
rooster staat: Romeinen 8:12-17 of 1 Korintiërs 2:6-16. En zelfs als ik daar niet over zou 
preken zijn dat teksten om eens zelf op te kauwen, vooral Romeinen 8. 
 
 

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

Van de Kindernevendienst 
 
 
 
Geen Kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
Tot nader order worden er GEEN diensten georganiseerd in het  
Singelkerkje in 2021 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g1VqnRAZ&id=BEBD31D6E17C2C7D53C79BCFC09B4E4756AB3FB3&thid=OIP.g1VqnRAZcAsl1c8s-7eNCQHaH8&q=illustraties+oppas&simid=608034051076130145&selectedIndex=0&qpvt=illustraties+oppas
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 21 maart         Werelddiaconaat, Indonesië € 304,00 
Zondag 28 maart         Bloemendienst     € 193,00 
Stille Week          Interactief project Syrië  € 107,00 
Zondag   4 april   Werelddiaconaat (Zuid-Afrika) € 138,00 
Zondag 11 april          Stichting ‘Gelukssteen’  € 401,00   
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half maart 2020 t/m half 
april 2021, € 255,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  21 maart         € 246,00   
zondag  28 maart         €   81,00   
zondag  04  april           € 235,00   
zondag  11 april            € 328,00   
 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
 
 
 Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!   
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
    
 
Concept-notulen van de kerkenraadsvergadering van 22 maart 2021. 
Deze vergadering wordt zowel fysiek als digitaal bijgewoond door de kerkenraadsleden. 
 
1. Welkom. I.v.m. de avondklok, die om 21.00 uur ingaat, beginnen we deze vergadering om 
18.30 uur. 
Na enkele strubbelingen op digitaal gebied, heet onze voorzitter, mw.Adri Perdok, iedereen 
van harte  welkom. 
 
2. Opening. Ds. Johan van den Berg leest Psalm 43 en geeft hierover enige uitleg. Daarna 
gaat hij ons voor in gebed. 
 
3. Positieve gebeurtenissen uit onze kerkgemeenschap.  
Genoemd worden: - de diensten die digitaal uitgezonden worden. 
                               - een geslaagde digitale pubquiz. 
                               - 2 diakenen die bevestigd zijn. 
                               - a.s. zondag de intrede van ds. R.P.Oosterdijk. 
 
4. Vaststellen agenda. Deze wordt vastgesteld. 
 
5. Notulen 26 okt.2020. worden goedgekeurd. 
    Notulen 1 dec. 2020.  worden goedgekeurd. 
 
6. Jaarrekeningen 2020. 
     a. Kerk. Dhr. Hans Veenhuis doet verslag van de jaarrekening. Er wordt decharge 
verleend. De voorzitter bedankt hem én dhr. Klaas Brontsema voor het vele werk dat ze 
hebben gedaan. 
     b. Diaconie. Dhr. Jan Palsma doet verslag van de jaarrekening. Er wordt decharge 
verleend. De voorzitter bedankt hem voor het vele werk dat hij heeft gedaan. 
Mw. Mijna Hadders vraagt of er plaatselijk niet meer door de diaconie kan worden gedaan ter 
ondersteuning. De voorzitter van de diaconie, mw. Janneke Pennink, licht toe dat dat wel 
gebeurt, maar dat het niet altijd zichtbaar is in de jaarrekening. 
 
7. Mededelingen en ingekomen stukken. 
-Het preekrooster en de vergaderdata voor 2021/2022 zijn nu in ieders bezit.  
- Bij de verbintenisdienst op 28 maart kunnen nog 6 ambtsdragers fysiek aanwezig zijn. Wie 
dat wil, kan zich bij de scriba opgeven. 
 
8. Wijkindeling. We gaan van 11 naar 9 wijken. Mw. Gea Kolk probeert vóór 1 mei alles 
goed in het LRP te zetten, zodat we vanaf dat moment met de nieuwe wijkindeling kunnen 
werken. Daar wordt mee ingestemd. 
 
 
 



 

 
- 12 - 

9. Uit de geledingen. 
- Jeugd. – er wordt digitaal een catechese-achtig project opgestart. 
               - 1 x per 3 weken komen de 18-plussers online bij elkaar. 
               - er worden door de verschillende jeugdgroepen filmpjes opgenomen voor het 
welkom van ds. Oosterdijk. Deze worden 28 maart in de dienst vertoond. 
- I.K.E. momenteel zijn er geen activiteiten. 
-Vorming en Toerusting. Dhr.Erik Ritzema is bezig de groep weer bij elkaar te roepen om 
alvast plannen voor het komende seizoen te maken. 
- Diaconie. – na de decembervergadering is er in maart weer vergaderd.  
                   - de missionaire actie is verplaatst naar oktober. 
                   - er is gekeken naar het rooster van aftreden. Mw. Corina Tualena heeft 
toegezegd nog 4 jaar te blijven; dhr. Tonnie Mulder en mw. Janneke Pennink blijven beide 
nog 1 jaar. 
                 - vakanties met aandacht: worden nu met korting aangeboden. Ken je gezinnen in 
je wijk die hier aanspraak op willen maken, geef het dan door aan de diaken. 
                 - de werkgroep Groene Kerk heeft aan de landelijke schoonmaakactie 
meegedaan. 
In oktober is er van de landelijke Groene Kerk een weekend op Terschelling, waar 1 persoon 
van onze werkgroep heengaat om een presentatie te geven. 
- Pastoraat. – er is 2x online vergaderd. 
                     - als een gezinshoofd verwijderd wordt in het LRP (ledenadministratie) , dan 
verdwijnt ook de meegeregistreerde. Er is gekeken hoe dat voorkomen kan worden. Als je ze 
tot Pastorale Eenheidshoofd omzet, blijven ze geregistreerd. Dit is een tijdelijke oplossing; 
vervolgens zullen ze nog wel benaderd worden om te vragen of ze inderdaad lid willen 
blijven. Het gaat om ongeveer 50 personen. De kerkenraad wordt gevraagd of men hiermee 
in kan stemmen.  De raad stemt er mee in.  
Later zal er nog eens over gesproken worden, zodat dit ook in het beleid geregeld is. 
-Predikanten. – nu ds. Oosterdijk er bij komt, zal er regelmatig een teamoverleg gehouden 
worden. De wijken worden over de drie predikanten verdeeld: ds. Gerlinde houdt haar eigen 
wijken, ds. Rudolf  krijgt de Paasweide en Damsterheerd + nog een wijk, de overige wijken 
zijn voor ds. Johan. Ze starten met deze constructie; mocht het niet bevallen, dan kan het 
altijd weer anders ingedeeld worden. 
-Kerkrentmeesters. – de beaminstallatie wordt uitgebreid met 2 nieuwe camera’s en een  
        Mixer.  
                                  - er zit enige beweging bij de afd. mijnbouwschade. 
                                  - m.i.v. 1 jan 2022 wordt de kerktelefoon afgeschaft. 
                                  - ds. Gerlinde is voor 100% hersteld gemeld. 
 
10. Rondvraag. – mw. Mijna Hadders meldt dat ze een preekconcent voor de hele classis 
heeft gekregen. 
                           - dhr. Roelf Kok vraagt of de kerkenraad zich kan vinden in de besluiten die 
het moderamen de afgelopen tijd heeft moeten nemen omtrent de kerkdiensten.  Dhr. 
Gerben van Dijk reageert daarop met de vraag: op 28 maart (intrededienst ds. Oosterdijk) 
zijn er wél mensen in de kerk, daarna weer níet. Hoe kijkt men daar naar?  
Dat is een uitzondering, het is even niet anders. Zolang de besmettingen nog steeds stijgen, 
blijft het zoals het was, reageert de voorzitter, mw. Adri Perdok. Wel komen er in het vervolg 
2 cantorijleden om de liederen te zingen, want dat wordt erg gemist. 
 
11. Sluiting. Mw. Adri Perdok bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de avond met 
een gebed. 
 

A. Perdok-Kamp, voorzitter   D. de Vries-Kuiper, scriba 
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Uit het Pastoraat            
 

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

 
Straten per wijk 
 

Wijk 1: 
Beukenlaan, Burg. Jansenstraat, Burg. Lewe van Aduardstraat, Burg. De Sitterstraat, Burg. 
H. van Iddekingesingel, Burg. Potter van Loonstraat, Burg. Meesstraat, Focco Ukenalaan, 
Graaf Edzardstraat, Heiman Akkerstraat, Houwerdastraat, Kamplaan, Kastanjelaan, Mr. A.T. 
Voslaan, Opwierderweg, Parksingel, Popko Ufkensstraat, Rengersstraat, Ripperdastraat, 
Secr. Holscherlaan, Terplaan, Weth. Huismanlaan, Weth. Olthoflaan. 
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Wijk 2: 
Abel Eppensstraat, Burg. Klauckelaan,  Burg. Wellemanlaan, De Haas Okkenstraat, Doede 
van Amsweerlaan, Dr. Jan ten Brinkstraat, Farmsumerweg, Georg van Saksenlaan, 
Harddraversplein, Ippiusstraat, Klaas Bosstraat, Mr. Borgesiusstraat, Mr. S. Reyndersplein, 
Prins Hendrikstraat, Prof. De Blecourtstraat, Stedeveldlaan, Tagalayahof. 
 
Wijk 3: 
Blokstad, De Rank, Eemskanaal NZ, Eilandsweg, Emmastraat, Gerrit Raapstraat, 
Graauwedijk (Overschild), Holeweg, K. ter Laanstraat, Klaas de Vriesstraat, Maarkampen 
(Meedhuizen), Overdiep, Patrimoniumstraat, Scharreweersterweg, Schoolstraat, 
Stadshaven, Tolweg, Woldweg. 
 
Wijk 4: 
Damsterweg, De Barrage, De Tinge, Delfzijlsterweg, Ede Staalstraat (Delfzijl), Heerdlaan 5-
31, Heiliggravenweg, Holwierderweg, Julianaweg, Kluft, Langerijp, Marsumerweg, 
Noordersingel, Oranjeweg, Pieter Bieremastraat, Solwerderweg, Stationsweg, Takenslaan, 
Trekpad, Wilhelminaweg, Willem Alexanderlaan; 
De Wierde, Heidensgang, Netweg. 
 
Wijk 5: 
Borglaan, Damkade, De Riepe, De Smederij, Dijkstraat, Gockingastraat, Gouden Pand, Jan 
Leugsstraat, Kniestraat, Koningstraat, Kostersgang, Molenstraat, Sint Annastraat, 
Snelgersmastraat, Solwerderstraat, Stationsstraat, Uiterdijk, Wijkstraat. 
 
Wijk 6: 
Bieslaan, Boterbloemstraat, De Brussen, De Koperwiek, Derk Boeremastraat, Dollard, 
Dijkhuizenweg, Fazantstraat, Geelgorssingel, Karel Doormanstraat, Kievitstraat, 
Klaprooslaan, Korenbloemstraat, Korte Baan, Kruizemuntlaan, Kwikstaartlaan, Lange Sissen, 
Leeuwerikstraat, Leliesingel, Lisstraat, Meedensingel, Olingermeeden, Rijksweg 
(Garrelsweer), Roerdompstraat, Rootveld, Speenkruidstraat, Spijkerlaan, Stadsweg, 
Twarrelt, Weegbreelaan, Westerkade, Zwaluwstraat, Zwanebloemstraat. 
 
Wijk 7: 
Alberdaweg, Binnenhof, Borglanden (Stedum), Damsterweg (Oosterwijtwerd), Dorpstraat 
(Oosterwijtwerd), Ds. Christophoripad, Fivelkade, Gouverneurstraat, Harm Kuperstraat, 
Hertoginnelaan, Holwierderweg (Krewerd), Jonkerslaan, Kerkstraat (Wagenborgen), 
Kloosterweg (Krewerd), Koninginnelaan, Nassaulaan, Pieter IJbemastraat, Prinsesseweg, 
Regentesselaan, Ridderpad, Schoolweg (Oosterwijtwerd), Stadhouderslaan, Statenlaan, 
Vrijheidslaan, Wierhuizerweg. 
 
Wijk 8: 
Bolwerk, De Paasweide, Jukwerderweg, Westersingel. 
 
Wijk 9: 
Burg. H. van Iddekingesingel, Burg. Klauckelaan 15-18, Heerdlaan 2-4, Solwerderweg 1-5, 
Zwet. 
Delfzijl: Ede Staalstaat, Ganzenerf, Hondsdraf, Klinkersteen, Kuiperij, Steenhuis, Strekel, 
Valkenhorst, Welhaak. 
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Afscheid van contactpersonen: 

 
Per 1 mei stopt dhr. Fokko Jansen, Fazantstraat 2, als contactpersoon van Wijk 7 (was 
Wijk 9). Hij is contactpersoon geweest vanaf het begin. Zo had hij ook een hele grote wijk, 
waarvan veel adressen buiten de bebouwde kom waren. 
Iedere maand fietste hij vele kilometers om de kerkbladen rond te brengen. Zijn adressen 
worden overgenomen door de dames Cathrien van Ramshorst-Wiertsema, Dinie Edens-
van Leeuwen en Janny Jansen-Oomkes. 
 
Mw. Bertha Koster, Westersingel 68b, stopt als contactpersoon in Wijk 10-2 (is nu  
Wijk 8-2). Ze gaat in het voorjaar verhuizen naar Vlagtwedde.   
Deze adressen worden over genomen door mw. Janny Kremer-Doff, Harm Kuperstraat 8.  Zij 
is ook contactpersoon van wijk 10-3 (nu Wijk 8-3). 
 
We zijn beide heel dankbaar voor al hun werkzaamheden en grote inzet en wensen beide 
alle goeds toe. 

 
 
 

Uit de gemeente            
 

Gesprekskring 18+ 
De laatste (online?) bijeenkomst voor dit seizoen staat gepland op woensdagavond 12 mei 
van 20.15 tot 21.30 uur.  
ds. Johan van den Berg 
 
Uit de pastorie 
Op het moment dat u dit Kerkblad in de bus krijgt, genieten wij samen met de kinderen van 
hun meivakantie. Gerlinde heeft dan de eerste maand van weer ‘volop aan het werk’ zijn 
achter de rug. Van weer ‘gewoon aan het werk’ zijn kunnen we vanwege alle 
coronabeperkingen helaas nog niet spreken. En dat geldt voor ondergetekende en voor onze 
nieuwe collega ds. Rudolf Oosterdijk evenzeer. We hopen en bidden dat de situatie in het 
land en in de kerk zich zo snel als veilig mogelijk is weer zal normaliseren. Gelukkig horen 
we van steeds meer gemeenteleden dat zij hun eerste vaccinatieprik al hebben gehad of snel 
gaan krijgen en dat vaak de tweede ook al op de agenda staat. We zien ernaar uit om binnen 
afzienbare tijd weer als gemeente in de zondagse erediensten en bij allerlei andere 
activiteiten samen te kunnen komen. 
Het plan om een serie digitale “Denkstof-bijeenkomsten” voor de jeugd van de Factorgroepen 
en de 12+ op te starten, staat nog steeds op de rails, maar is op het moment dat ik dit schrijf 
nog niet in beweging gezet. Ik hoop dat we in mei toch een eerste keer kunnen proefdraaien. 
Daarnaast blijven we op zoek naar leiding voor de Factor 12+ en Factor 15+ voor het nieuwe 
seizoen na de zomer. Het zou mooi zijn als de daarvoor benodigde vier gemeenteleden zich 
snel aanmelden bij de Jeugdraad. Ik merk dat ik het voorzichtig schrijf, maar eigenlijk moet ik 
de noodklok hierover luiden. Als wij nu als gemeente het jeugdwerk geen voorrang geven, is 
het over twee of drie jaar te laat. Met de komst van een derde predikant is het 
ouderenpastoraat goed gewaarborgd: nu moeten geloofsopvoeding, catechese en jeugdwerk 
het volle pond krijgen. Die opdracht ligt bij de generatie van hun ouders en grootouders: wat 
willen jullie je kinderen en kleinkinderen meegeven als het gaat om het geloof in God en om 
de kerk? Waaraan kunnen zij zien dat het geloof belangrijk is voor u en jullie persoonlijk? 
Hoe kan je daar als ouders en grootouders, als volwassenen in de gemeente, handen en 
voeten aan geven? Als predikanten en kerkenraad kunnen we daarbij helpen, maar we 
kunnen het niet van jullie als gemeente overnemen – het is een taak van ons allemaal 
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samen. Door de komst van ds. Rudolf Oosterdijk heb ikzelf nu meer armslag om mij gericht 
met deze “leertaak van de gemeente” bezig te gaan houden. Van u als gemeenteleden hoor 
ik graag hoe u mij daarbij wilt gaan helpen! Het huiswerk dat ik u en jullie daarnaast meegeef 
is: vouw je handen en bid voor onze kinderen en jongeren, dat ze in onze gemeente een 
veilige plek mogen vinden om hun relatie met God op te bouwen. Moge de Heer onze 
gebeden zegenen! 
 
Grote groet, vanzelfsprekend mede namens ds. Gerlinde, 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Uit Haren 
Voor het eerst na mijn intrede mag ik in het kerkblad iets aan u schrijven. Laat ik beginnen 
met een dankwoord aan allen die zich moeite hebben getroost voor de intrede en het 
samenzijn daarna. Ondanks de beperkende corona omstandigheden was het een mooie 
dienst en een ontmoeting in goede sfeer. Mijn vrouw Helene en ik hebben ons zeer welkom 
gevoeld door de ontvangst, door de toespraken en, last but not least, door de tekeningen van 
de kindernevendienst en de originele videoclip van de jeugd. Geweldig! 
Nu ben ik dus predikant van de Protestantse Gemeente Appingedam, naast de collega’s 
Gerlinde en Johan van den Berg. Zij zorgen ervoor dat ik alle informatie krijg die ik moet 
hebben en doen hun best om mij een eigen plek in de gemeente te geven. Dat waardeer ik 
buitengewoon. De afgelopen drie weken zijn gevuld geweest met kennismakingsgesprekken 
met kerkenraadsleden en gemeenteleden. Ik heb mijn eerste vergadering met de 
pastoraatsmedewerkers gehad. Morgen mag ik de eerste vergadering van de Commissie 
Eredienst meemaken. Langzaamaan werk ik me in in het reilen en zeilen van onze 
gemeente.  
 
Appingedam is de derde, of eigenlijk de vierde, kerkelijke gemeente die ik dien. Mijn eerste 
gemeente was die van Schaarsbergen, een federatie van Hervormd en Gereformeerd, aan 
de noordkant van Arnhem. Het was een kleine gemeente, waarin vele soorten van geloof en 
ongeloof voor kwamen en waar een kerkenraad met veel geduld aan het hoofd stond. Een 
ideale gemeente voor een predikant die ‘het vak’ moet leren! Na ruim negen jaar verhuisden 
we - inmiddels mijn vrouw en ik en dochters Elisabeth en Hannah - naar het Groningse 
Haren. Daar heb ik bijna 24 jaar gestaan. Ruim twee jaar geleden werd ik voor een dag in de 
week vandaar naar Kantens-Stitswerd-Rottum gedetacheerd. Die Protestantse Gemeente 
werd dus eigenlijk mijn derde gemeente. En nu dus Appingedam.  
Als predikant word je wel eens gevraagd wat voor een dominee je nu eigenlijk bent. Dat is 
een moeilijke vraag. Ik zal proberen iets van een antwoord te geven, in de veronderstelling 
dat u daar wel nieuwsgierig naar zult zijn. Ik houd van mensen. Als predikant mag je zomaar 
op mensen afstappen en met hen in gesprek gaan. En vaak word je een blik gegund in de 
vertrouwelijkheid van hun leven. Er zijn weinig beroepen waarin je dat overkomt. Vaak 
bezoek je als predikant mensen om hen kracht of troost te bieden. Niet zelden gebeurt ook 
het omgekeerde, dat je niet alleen geeft maar ook ontvangt. Ik werk daarom ook graag met 
mensen samen, het liefste in de eredienst. Samen zingen, met elkaar de verschillende 
onderdelen van de liturgie verzorgen, ieder een eigen inbreng geven en zo een geheel 
maken dat ons allemaal overstijgt, vind ik een geweldige uitdaging. Hoogtepunt van het 
kerkelijk leven is voor mij het Heilig Avondmaal. Daar wordt zichtbaar waar het in de kerk 
eigenlijk om gaat: wij allemaal met elkaar verbonden, niet omdat we hetzelfde denken of het 
goede geloof hebben, nog minder omdat we elkaar zo aardig vinden, maar omdat wij 
allemaal verbonden zijn met de ene Heer die Zijn lichaam voor ons brak, Zijn bloed voor ons 
vergoot. Dat wij in deze coronatijd niet rond die tafel bijeen komen, mis ik daarom enorm.  
 
De laatste jaren betrap ik me erop dat ik nog wel eens teruggrijp naar de boeken van mijn 
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theologische studie. Die was in Leiden, toen een van de opleidingsplekken voor predikanten 
in de Hervormde Kerk. Theologen als Barth, Noordmans, Bonhoeffer en Miskotte werden 
toen veel gelezen. Het zijn namen die u misschien niet zoveel zeggen. Ze benadrukten alle 
vier de afstand tussen God en mens. Wij mensen zitten anders in elkaar dan God en 
bewegen ons dus ook in een andere sfeer. Maar Hij steekt Zijn hand naar ons uit in Zijn 
geschreven Woord, de Bijbel, en in het mens geworden Woord, Jezus Christus. Vertrouwd 
met God worden we niet, want dat Woord hakt er meestal bij ons behoorlijk in. Maar door te 
luisteren en te proberen gehoorzaam te zijn ervaren we Zijn liefde. Die liefde geldt is niet 
exclusief, geldt alleen ons maar alle mensen. Die theologie - hier even in een paar woorden 
weergegeven - is mij weer gaan inspireren. Die is mij gaan inspireren om in de kerk de 
ramen en de deuren open te gaan gooien. In deze wereld en in deze tijd mogen wij niet 
langer gelovig zijn op een eilandje. We moeten er zijn voor de mensen om ons heen. Zij 
hebben ons harder nodig dan wij vaak in de gaten hebben. Ik heb soms de indruk dat we dat 
in de kerk nog moeten ontdekken. Daarom, open de kerkdeur en laat in het kerkgebouw zien 
wat ons beweegt en Wie ons doet geloven. 
 
Met een hartelijke groet uit Haren, 
Ds. Rudolf Oosterdijk 
 

      
 
 
 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand maart bedraagt € 96,24. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
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Woef 
 

 
Lieve vrienden, wij zijn heel erg verdrietig. 
Er gaan verhalen rond dat wij geen doppen meer hoeven. Nou, dat is niet waar. 
Het zou een ramp zijn voor al de mensen die wij zo graag willen helpen. 
Vorig jaar kwam een bedrag van € 51.000,00 binnen. Dat kunnen we toch niet laten zomaar 
laten varen. Vele honden kunnen zo getraind worden. 
U weet waar u de doppen in Appingedam kwijt kunt: 
Fam. L. Kampinga, Farmsumerweg 105, 
Fam. J. Palsma,     Farmsumerweg 42, 
Fam. H.C. Perdok,    Olingermeeden 56. (bie de “Grunninger vlaag”) 
Ook staat er een grote bak in de garderobe van de Franse School en in de Tjamsweerster 
Kerk. 
Helaas kunt u daar nog niet terecht i.v.m. corona-maatregelen. 
 
Dus, lieve mensen, gewoon doorgaan met sparen en inleveren. 
 
Wij, en onze hulpbehoevenden zijn u er heel erg dankbaar voor. 
Tot horens, 
 
WOEF 
 

     

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  met een hartelijke groet 
van de gemeente gegaan naar een aantal gemeenteleden 

 
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. 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 
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Mededeling diaconie i.v.m. actie Missionair Aandeel 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
Eveneens als het vorig jaar zal de actie ‘Missionair Aandeel’ niet in mei worden gehouden, 
maar in het najaar 2021. 
Als de actie plaatsvindt zult u daarvan, via het kerkblad, op de hoogte gesteld worden. 
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
 
 
Handtekeningenactie Turkije  
 
Amnesty International is een handtekeningenactie gestart voor de Turkse vertalen Huseyin 
Kücüközyîgit die sinds 29 december wordt vermist. De mensenrechtenorganisatie vermoedt 
dat hij in het geheim wordt vastgehouden omdat hij een Gülen sympatisant is. 
 
In 2016, vlak na een couppoging verloor Huseyin zijn baan als juridisch adviseur van de 
premier. Ook loopt er een rechtszaak tegen hem vanwege “lidmaatschap van een 
terroristische organisatie”. 
 
Volgens de Turkse president Erdogan zit de Islamitische geestelijke Fethula Gülen achter de 
mislukte coup van juli 2016. De Gülenbeweging wordt daarom gezien als een terroristische 
organisatie. Gülen zelf heeft altijd ontkend iets met de coup te maken hebben gehad. 
Amnesty roept de Turkse openbare aanklager op om onderzoek te doen naar verblijfplaats 
van Kücüközyîgit en naar de omstandigheden van zijn vermoedelijke gedwongen 
verdwijning. 
 
In 2019 gebeurden er zes soortgelijke voorvallen, aldus Amnesty. Het ging om zes mannen 
die plotseling verdwenen en na maanden in handen bleken te zijn van de Turkse autoriteiten. 
Een van hen vertelde dat hij 271 dagen lang gevangen had gezeten in een kleine ruimte 
waar het licht altijd aan was. Hij kreeg heel weinig te eten en mocht lange periodes niet zitten 
of liggen. 
 
Kom in actie !! 
 
U kunt de handtekeningenactie vinden op:  https; www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Hierbij treft u de jaarrekening 2020 aan van de kerk. Het operationeel resultaat A bedraagt - 
€ 163.268. Hierin is een dotatie aan onderhoudsvoorziening Franse school van € 75.000 en 
pastorie van € 50.000 opgenomen. Zonder deze dotaties bedraagt het operationeel resultaat 
- € 38.268. 
 
De totaal baten A vallen ca. € 61.000 lager uit dan begroot. Dit is volledig toe te wijzen aan 
het sterk verminderde gebruik van de Nicolaïkerk en Franse School vanwege de 
maatregelen inzake het COVID-19 virus. Zowel verhuur als eigen gebruik is daardoor vrijwel 
volledig gestopt. De opbrengsten levend geld zijn ca. € 9000 hoger dan begroot en op 
hetzelfde niveau als rekening 2019. 
 
In de lasten A is een dotatie aan onderhoudsvoorzieningen Franse School en pastorie 
opgenomen van € 125.000. Zonder deze dotatie bedragen de lasten € 276.853, ca. € 70.000 
lager dan begroot. Vanwege het sterk gereduceerde gebruik van de Nicolaïkerk en Franse 
School zijn de kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten ca. € 30.000 lager dan begroot. 
Kosten pastoraat zijn ca. € 25.000 lager dan begroot vooral vanwege uitgekeerde verzekerde 
salariskosten bij ziekteverzuim. 
 
Incidentele baten bedragen € 255.666. Dit is opgebouwd uit € 96.500 vooruit ontvangen 
herstelvergoeding aardbeving schade en € 159.166 herwaardering van de 
effectenportefeuille naar de actuele marktwaarde. Deze werden tot nu toe geboekt als 
aanschafwaarde waarbij het koersresultaat werd verantwoord onder bestemmingsreserve 
"reserve koersverschillen". Volgens gewijzigde richtlijnen begroting en jaarverslaglegging 
2020 PKN is de effectenportefeuille nu geboekt bij de vlottende activa tegen de actuele 
marktwaarde. 
 
Bestemmingsfondsen en reserves: 
Orgels met € 5000 verhoogd uit resultaat boekenverkoop fam. J. Dijkema naar  
€ 15.437.                                                                                                  
Pastoraat gelijk aan 2019 
€193.954.                                                                                                                                    
                                          
Overige bestemmingsreserve verhoogd met vooruit ontvangen herstelvergoeding 
aardbevingschade € 96.500.                                                            
Reserve koersverschillen € 108.846 overgeboekt naar vlottende activa obligatiefondsen 
volgens aangepaste richtlijnen PKN. 
Voorzieningen: 
Onderhoudsvoorziening verhoogd met € 75.000 Franse School en € 50.000 pastorie. Totaal 
naar € 240.667.  
Overige voorzieningen gelijk aan 2019 € 21.944. 
 
De jaarrekening ligt van 3 t/m 7 mei ter inzage. Als u daar gebruik van wenst te maken dan 
graag contact opnemen met de penningmeester, 0596-625696 
 
Met vriendelijke groet, Hans Veenhuis 
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Actie Kerkbalans: 
We zijn blij te kunnen melden dat t/m maart al €56.890,87 is binnengekomen voor de Actie 
Kerkbalans. Hiervan is €3531,12 betaald zonder toezegging. We verwachten nog te 
ontvangen op de toezeggingen: €93.244,25.  Alle gevers hartelijk dank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camera’s: 
Het zal de kijkers naar de uitzendingen vanuit de Nicolaïkerk al wel zijn opgevallen. Dankzij 
de installatie van twee nieuwe camera’s is de beeldkwaliteit behoorlijk verbeterd. Door de 
verschillende camerastandpunten is er een beter overzicht te krijgen van de gebeurtenissen 
in de kerk. De oude camera staat nu op de orgelgalerij, zodat ook de organisten mooi in 
beeld kunnen worden gebracht. Het beamteam is druk aan het oefenen om de nieuwe 
mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. De aanschaf van de camera’s is grotendeels 
mogelijk gemaakt door een gift van een gemeentelid voor dit specifieke doel. Mocht u ook 
een bepaald doel willen ondersteunen in onze kerk dan kunt u, met vermelding van het door 
u beoogde doel, een bedrag overmaken op de rekening van het College van 
Kerkrentmeesters: NL31RABO0373715374. Elke gift, groot of klein is welkom. 
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda mei 2021 

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

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

voorlopig niet door. De groepsleiding laat weten of er in plaats daarvan 

iets anders wordt georganiseerd. 

 

Onder voorbehoud: 
Jongens/meisjes groep 5: Jantine en Martine donderdag 6 mei 

Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 12 mei 

Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 25 mei 

Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie dinsdag 11 mei 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 27 mei  
 

 

Corona-sluiting T-café en  

12+ activiteiten           
In verband met de aangescherpte coronarichtlijnen 

heeft de Jeugdraad met pijn in het hart moeten 

besluiten dat er tot nader orde geen T-café meer 

gehouden kan worden. Ook andere jeugdactiviteiten voor 

middelbare scholieren liggen tot voorlopig stil. 
 

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

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

leiding!! 

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

Factor te geven aan de 12+ of 15+ groep?? Dan zoeken we u!!!! 

Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en 

is er ruimte voor sociale contacten. 

Deze avonden kunt u vorm geven middels (quiz)vragen, verschillende gespreksvormen, 

een spel o.i.d. 

Factor wordt vaak met 2 personen gegeven. Misschien kent u iemand die het ook leuk 

lijkt. 

 

Is het iets voor u/jou/jullie? Dan horen we dat graag!!! 

Voor meer informatie: Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkr4Sn6b_dAhVKMewKHT9PDTEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.gkstedum.nl/club_2015_2016/&psig=AOvVaw2yWuAdjfvJiTxV66-Uy6pS&ust=1537197300299539
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Verslag pubquiz 2021 

 
Zoals ieder jaar, was het ook dit jaar de taak aan de jeugdraad om de pubquiz te 

organiseren. Het was ook dit jaar weer een groot succes, waarbij het team ‘de winnaars’ 

toch niet de winnaars werden. Omdat we helaas nog steeds te maken hadden met het 

coronavirus, is er besloten om er een online pubquiz van te maken. Maar liefst 11 teams 

hadden zich opgegeven. Om het ultieme pubquiz gevoel op gang te brengen, werd elk 

team voorzien van wat lekkers om tijdens de pubquiz wat energie op te doen. Op wat 

technische problemen na, verliep de pubquiz vlekkeloos. Aan het einde werd het team 

‘Van Ramshorst’ als winnaar gekroond. Zij hebben de wisselbeker mee naar huis genomen. 

Er zijn nog een aantal antwoorden op vragen die we u niet willen onthouden: 

- Door een team werd de Tempelberg aangezien voor Johan van den Berg 

- Een ander team wilde liever pinnen in plaats van de verschillende collectemunten bij 

elkaar op te tellen 

- Volgens een aantal teams heten de honden van de familie Meiland; wijnen, wijnen en 

wijnen, maar volgens een ander team: woef, blaf en miauw 

- Een vuvuzela werd aangezien voor ‘een roeptoeter’ en een didgeridoo voor ‘een gewone 

toeter’ 

- Op de vraag op welke dag dominees Van den Berg werden bevestigd werd geantwoord: 

Op een zondag, het was heel mooi weer 

- Een team dacht dat Spongebob in Ananas-city woont (dit was duidelijk een team 

zonder jeugdige participanten) 

 

We hopen dat we volgend jaar de pubquiz weer kunnen houden in de Franse School en 

dat de familie Van Ramshorst de wisselbeker komt verdedigen! 

 

De Jeugdraad  


