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28e Jaargang, nr. 7         maart 2020 
  
 
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 

 

Van de redactie 

 
 Op maandag 2 maart gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom 

tussen 9.00 en 11.30 uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee?  
    U weet het…… Vele handen maken licht werk. 
 
 

 Denkt u aan het doorgeven van vergaderdata? De redactie wil graag zoveel mogelijk 
vergaderingen plaatsen in het kerkblad. 

 
 

 Oproep!!  De Commissie Openstelling Nicolaïkerk zoekt uitbreiding van mensen, die de 
komende zomer gastheer of gastvrouw willen zijn in de kerk, tijdens de openstelling. 
Meer informatie vindt u elders in dit blad. 

 
 

 Bij dit kerkblad ontvangt u een brief met het verzoek om uw abonnement voor het 
kerkblad te betalen. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen doen? Dat bestpaart ons als 
redactie veel werk. 
Alvast onze dank !! 
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Meditatie 
 

Vasten in 2020 
 
Op woensdag 26 februari is de Veertigdagentijd begonnen. In de dagen daarvoor is op heel veel 
plaatsen uitbundig carnaval gevierd, met optochten en kostuums. En nu zitten we dus in de 
Veertigdagentijd: veertig dagen (de zondagen tellen niet mee) totdat het Pasen is.  
Veertig dagen, dat schijnt zo ongeveer de tijd te zijn die je nodig hebt om een goede gewoonte aan te 
leren. (Slechte gewoontes gaan veel sneller, geloof ik…). Maar dat is natuurlijk niet de reden dat deze 
tijd voor Pasen veertig dagen duurt.  
 
De kerk heeft voor een periode van veertig dagen gekozen in navolging van Jezus. In Matteüs 4:1-2 
staat: Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef 
gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.  
Dat moet een zware tijd geweest zijn voor Jezus: alleen, in onherbergzaam gebied, zonder eten.  
Moeten wij dat ook doen? Veertig dagen de eenzaamheid opzoeken, en niet eten? Ik denk niet dat dat 
nou per se moet. Maar het is niet voor niets dat we in de kerk ieder jaar weer bewust stilstaan bij de 
Veertigdagentijd. Het is er belangrijk genoeg voor. 
 
Nu lukt dat op zondag nog wel: als je de kerkdienst bezoekt, of thuis meeviert, of als je op televisie naar 
een kerkdienst kijkt. Maar hoe zit dat op de andere dagen van de week? Lukt het dan ook om stil te 
staan bij Jezus’ weg van lijden en sterven? Realiseer je je op 9 maart, of op 20 maart (ik noem zomaar 
wat dagen) ook nog hoe uitzonderlijk het is wat Hij voor ons gedaan heeft?  
Ik vind dat lastig. Omdat op al die ‘gewone’ dagen de ‘gewone’ dingen mijn aandacht opeisen. De 
boodschappen, koken, de was, de kinderen helpen, werken, naar een verjaardag…  
Vasten kan dan een hulpmiddel zijn. Elke keer als je een glas wijn afslaat of níet wat lekkers bij de koffie 
neemt, is een gelegenheid om stil te staan bij wat Jezus voor ons deed.  
Vasten kan ook door iets juist wél te doen: iedere dag een kaartje sturen naar iemand, elke avond een 
zegening van de afgelopen dag opschrijven, of met volle aandacht naar de schepping kijken.  
Vasten kan op heel veel manieren. Als je een vorm vindt die bij je past, dan kan het je geloof verdiepen. 
 
In deze Veertigdagentijd staan we als cluster van kerken stil bij onze ervaringen van verdriet en verlies, 
in het licht van Jezus’ lijden. Aan de activiteiten meedoen die in deze maand plaatsvinden (zie elders in 
dit blad) kun je ook zien als een vorm van vasten. Kies je ervoor om je te verdiepen in het lijden van 
Jezus, van onszelf en de wereld, dan is dat misschien niet de gemakkelijkste, de vrolijkste keuze, maar 
wel een die je geloof goed kan doen. 
 
Stilstaan bij de donkere kant van deze wereld, dat is vanouds ook een reden om te vasten. Door je iets 
te ontzeggen sta je meer open voor hen die het moeilijk hebben. Je bent solidair met hen. Om dat nog 
eens extra te benadrukken zou je, als je bijvoorbeeld alcohol of snoep laat staan, het uitgespaarde geld 
in een potje kunnen doen en na afloop doneren aan Kerk in Actie. 
 
Vasten in 2020: er zijn talloze mogelijkheden, en heel veel redenen om het op de een of andere manier 
te doen. Wilt u/wil je kwijt hoe het vasten u/jou is vergaan deze Veertigdagentijd? Ik hoor het graag. 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan  
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Agenda voor de maand maart 
 
  2 mrt. 19.00 uur,  Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 

20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
   20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  9 mrt. 19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  
10 mrt. 19.30 uur,  Moderamen Kerkenraad, Franse School  
 
16 mrt. 19.00 uur,  Bijbelgroep Centrum, Franse School 
 19.00 uur,  Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 
 
18 mrt. 19.45 uur,  Bijeenkomst Passage, ASWA-gebouw 
    Spreker: mw. Harma Boer 
     
21 mrt. 10.00 uur,  Redactievergadering Kerkblad, Franse School 
 
24 mrt. 14.30 uur,  Bijeenkomst Middengroep, Franse School 
    Spreker: ds. Johan van den Berg 
 19.30 uur,  Vergadering I.K.E., Franse School 
 
26 mrt. 19.30 uur,  I.K.E. Ontmoetingsavond, Franse School 
 
28 mrt. 16.00 uur,  Wijkmiddag voor de Wijken 3 en 4, Franse School 
 
30 mrt. 19.00 uur,  Bijbelclub De Zijlen, Solwerderweg 5 

20.00 uur,  Kerkenraadsvergadering (Jaarrekeningen), Franse School 
 
31 mrt. 20.00 uur,  Gemeenteavond, Franse School 
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Rondom de diensten 
 
Zondag 1 maart: Eerste zondag van de Veertig-dagentijd / Invocabit 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg, Dienst voor Jong en Oud 
   m.m.v. de Nicolaï-Gelegenheidsband     
  
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  529 
    
   collecten: - Diaconie (Roemenië) 
     - Kerk 
 
   kleur:  paars 
 

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

 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Roemenië (Familie Sponsorplan Roemenië) 

FSR is een Christelijke organisatie die, geïnspireerd door Gods liefde, om wil zien naar de allerarmsten 
van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de 
omstandigheden van de hulpontvanger.  
Het aantal gezinnen dat leeft in armoede is relatief gezien op het Roemeense platteland groter dan in 
de steden. Leven in armoede betekent in de eerste plaats een gebrek aan eerste levensbehoeften 
zoals voedsel, water en elektra. De gevolgen van een leven in armoede reiken echter veel verder. 
Armoede betekent onder andere ook minder gevarieerd eten en daardoor een tekort aan de 
noodzakelijke mineralen en vitaminen. Mensen hebben hierdoor minder weerstand en een grotere kans 
op ziekte of gezondheidsklachten. Mensen die ziek zijn kunnen vaak ook niet werken. Dit betekent dan 
weer geen inkomen voor deze Roemeense gezinnen. Zo ontstaat er dus een vicieuze cirkel die zonder 
hulp van buitenaf maar moeilijk doorbroken kan worden. 
Gelukkig kan FSR hier iets aan doen dankzij een royale gift van een Nederlands zadenbedrijf. Door 
deze bijdrage kan FSR jaarlijks zaaigoed verstrekken aan een groot aan gezinnen in de dorpen waar 
FSR actief is. Deze gezinnen beschikken vaak over een kleine tuin. Hier kunnen zij dan diverse groente 
kweken, zoals sla, tomaten, prei, bloemkool en wortelen. In het najaar vormt de oogst een belangrijke 
aanvulling op het voedselpakket van FSR en hiermee kunnen de gezinnen een meer gevarieerde 
maaltijd op tafel zetten. 
Geweldig toch dat deze Roemeense gezinnen dankzij hulp uit Nederland en een stuk eigen inspanning 
geholpen kunnen worden om hun leefomstandigheden weer iets te verbeteren. 
Kunt u ook zo genieten van een vakantie of een weekje weg? Even er helemaal tussenuit. Heerlijk 
toch? Echt iets om naar uit te kijken. 
Hoe anders is dit voor onze sponsorgezinnen. Op vakantie gaan of een weekendje weg is iets wat zij 
niet kennen. Ze zijn al dankbaar als ze met hulp van FSR de maand kunnen doorkomen. Hun grootste 
zorg is hoe zij hun gezin iedere dag weer te eten kunnen geven. Extra’s zoals vakanties zijn er dan echt 
niet bij. Dat geldt dus ook voor de kinderen uit deze gezinnen. 
Juist voor kinderen uit arme gezinnen is het belangrijk om even in een omgeving te zijn waar je alle 
zorgen voor even kan vergeten. FSR organiseert daarom samen met haar Roemeense partner Alfa & 
Omega jaarlijks drie zomerkampen voor kinderen in de prachtige natuur van Boga. Een onvergetelijke 
ervaring voor deze kinderen. Een week lang met ongeveer 35 andere kinderen ontspannen in een 
totaal andere omgeving. Samen spelen, zwemmen in de rivier, wandelen in de heuvels en genieten van 
de prachtige natuur. Samen luisteren naar mooie Bijbelverhalen en leren hoe belangrijk persoonlijke 
verzorging en hygiëne is. Bij de leiding een luisterend oor vinden voor je zorgen of je verdriet. Dat alles 
gebeurt tijdens een vakantieweek in Boga. Logisch toch dat deze kinderen na een week maar moeilijk 
afscheid kunnen nemen? Afscheid nemen betekent ook opnieuw een jaar wachten of je misschien het 
volgend jaar weer mee mag… 
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Zondag 8 maart: Tweede zondag van de Veertig-dagentijd / Reminiscere  
 9.30 uur, ds. J. Hommes, Haren 
  
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied  529 
    
   collecten: - Diaconie  (Miss.werk Nederland) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 

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

 
 15.30 uur, Woorddienst in Damsterheerd 
   mw. J. Doekes 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Prot. Kerk (40dagentijd, Als kerk naar de mensen toe)  

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te 
wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze 
mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, 
maar als kerk naar de mensen toe gaan.  
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze 
ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 
boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De 
Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een 
pioniersplek in uw eigen omgeving. 
 

 
Woensdag 11 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid 
 19.30 uur:  Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
    ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
    Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 529 
 
    collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Biddag voor gewas en arbeid collecte t.b.v. de 
Voedselbank 
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.   
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen 
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Zondag 15 maart: Derde zondag van de Veertig-dagentijd / Oculi 
           9.30 uur: ds. J. van den Berg 
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):  Lied 529 
 
   collecten: - Diaconie (Noodhulp Zuid-Soedan) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 

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

 
 15.30 uur, Dienst in De Paasweide 
   Viering van het Heilig Avondmaal 
   ds. B.B. Wolters, Tjamsweer 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Kerk in Actie (40dagentijd, Vluchtelingen Zuid-Soedan, 
noodhulp) 
Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet 
anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijtraakten en weg 
moesten vluchten. In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar 
anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw op. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. 
Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven 
jarenlang in vluchtelingenkampen. 
Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op 
vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor 
een land, waar zoveel nare berichten van komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger 
naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen 
stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in 
Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige 
conflicten. 
Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar 
goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage 
van groot belang. Iedere Zuid-Sudanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is 
het waard! Dank u wel! 
                             

 
Zondag 22 maart: Vierde zondag van de Veertig-dagentijd / Laetare 
 9.30 uur, Gezamenlijke dienst in Garrelsweer !! 
   ds. B.B. Wolters en ds. Minnaard, Garrelsweer 
    
   Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  529 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 

 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  
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 19.00 uur,  Welkomstdienst in de Nicolaïkerk 
    ds. G. Knol, Bierum 
 
    m.m.v. het Chr. Mannenkoor Assen 
 
    collecten: - I.K.E.   
      - Kerk   
 
Toelichting bij de collecten:  Gezamenlijke dienst in Garrelsweer van Vorming en Toerusting met 

ds. Wolters en ds. Minnaard. 
 

 
Zondag 29 maart: Vijfde zondag van de Veertig-dagentijd 
 9.30 uur, ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Dienst van warmte en licht 
 

Lied van de maand (voor de dienst):   Lied  529 
 
   collecten: - Diaconie   
     - Kerk   
  
    kleur: paars 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM 
 Etherfrequentie 105.4 Kabelfrequentie 104.1 
 
Na de dienst wordt u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie / thee te blijven 
drinken.  

 
  

 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Kerk in Actie (40dagentijd, Straatmeisjes Ghana) 

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te 
komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, 
maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het 
bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.  
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad 
Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. 
Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het 
drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. 
Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels 
haar eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets 
terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg. 
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om 
in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens 
twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken. 
Ik wil u vandaag vragen ook op te staan en in beweging te komen en via de collecte meer meisjes zoals 
Joyce de kans te geven om een vak te leren: sieraden maken, naaien, of het kappersvak. Namens 
meisjes zoals Joyce: dank u wel! 
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Bij de diensten 
 
Zondag 1 maart – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd 
Vandaag start de Kindernevendienst met het project voor de Veertigdagentijd. Dit jaar is het thema: 
‘Een teken van leven’ en wordt er iedere zondag t/m Paasmorgen een gedeelte uit het boek Exodus, 
het boek van de Uittocht, gelezen. Op deze morgen lezen we Exodus 3:1-18, waar God tegen Mozes 
spreekt vanuit een brandende braamstruik. Het bijbehorende thema is ‘Stel je voor’. Stel je voor dat 
God in jouw bestaan een teken van leven geeft: wat is dan jóuw reactie? 
 
Woensdag 11 maart – Tjamsweer 19:30 uur – ds. G. M. van den Berg-de Haan – Bidstond voor gewas 
en arbeid 
In deze doordeweekse kerkdienst gaan we nadenken over ‘bidden voor de stad’. De profeet Jeremia 
roept daartoe op: Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb 
en zet je in voor haar bloei. (Jer. 29:7) Vanwaar deze oproep? En wat betekent die voor ons? 
 
Zondag 15 maart – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Derde zondag van de 
Veertigdagentijd 
Vandaag lezen we verder uit het boek Exodus, en wel hoofdstuk 6:2-9 en 6:28-7:7. Het thema op deze 
derde zondag in de Veertigdagentijd is: ‘Hoor je me?’ Wie met God in zee gaat, krijgt grote beloften te 
horen. Maar tegelijk maakt dat de praktijk van alledag niet lichter, in tegendeel soms. De vraag is of wij 
midden tussen weerstand en tegenslag nog ruimte (en zin?) hebben om Gods woorden te horen… Uit 
onszelf is dat niet altijd op te brengen, maar God laat niet los wat zijn hand begon.  
 
Zondag 22 maart – Kerk Garrelsweer, 9.30 uur – ds. Christel Minnaard (Garrelsweer) en ds. Ineke 
Wolters (Tjamsweer) – Vierde zondag van de Veertigdagentijd – Themadienst “Door het donker” 
(project V&T) 
Vandaag kerken we NIET in de Nicolaïkerk, maar in de kerk van Garrelsweer. We hebben daar samen 
met de gemeentes van Garrelsweer en Tjamsweer een cluster-dienst in het kader van ons V&T project 
“Door het donker”.  
VOORAFGAAND AAN DE DIENST is er koffie en thee. Voor ieder die niet over eigen vervoer 
beschikt, is er busvervoer geregeld vanaf de Nicolaïkerk (9.00 uur) en de Tjamsweerster kerk (9.10 
uur). Aanmelding verplicht! Hoe u zich daarvoor kunt opgeven, leest u verderop.  
Het thema van de dienst sluit aan bij het Veertigdagenproject van Vorming en Toerusting in ons cluster, 
over verlieservaringen en hoe het Evangelie en ons geloof daarin een heilzame weg wijzen. 
 
Zondag 29 maart – Dienst van Warmte & Licht –  ds. G. M. van den Berg-de Haan  
Een groenekerk-dienst? Een klimaatdienst? Of milieukerkdienst? Hoe noem je een kerkdienst, voor 
jong en oud, voorbereid met de Werkgroep Duurzaamheid? Al deze opties vielen af. Vooral de tweede 
en derde vonden we niet uitnodigend. Wat we graag willen is de goede zorg voor de prachtige 
schepping aanmoedigen, daarom hebben we gekozen voor: Dienst van Warmte & Licht. Dat wordt op 
uiteenlopende manieren ingevuld. Mis het niet! 
 
 
 

Kerkdienst in Garrelsweer !!! 

 
Zondag 22 maart: ochtenddienst in Garrelsweer ! 
OPGAVE BUSVERVOER 
 
In de Veertigdagentijd organiseert Vorming & Toerusting het project “Door het donker” (zie 
Kringwerkboekje blz. 21-24). Dit project bestaat uit verschillende bijeenkomsten over omgaan met 
ervaringen van verlies. We sluiten het project op zondagochtend 22 maart af met een gezamenlijke 
themadienst van ons samenwerkings-cluster in Garrelsweer. Die ochtend is de Nicolaïkerk dus 
gesloten en trekken we met z’n allen naar de kerk van Garrelsweer. Vorig jaar in de belijdenisdienst 
was de gemeente van Garrelsweer-Winneweer-Wirdum in haar geheel bij ons te gast, nu gaan we 
samen met de gemeente van Tjamsweer gezellig bij hén op bezoek! 
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Voor wie niet op eigen gelegenheid naar Garrelsweer kan komen, is er busvervoer geregeld: om 9.00 
uur vertrekt de grootste bus van het Nationaal Busmuseum vanaf de Nicolaïkerk naar Garrelsweer via 
Tjamsweer. Na afloop van de clusterdienst – waarin ds. Minnaard en ds. Wolters voorgaan – en na de 
koffie, brengt de bus u dan weer terug naar Appingedam. Voor het retourtje vragen we een 
gereduceerde vergoeding van € 2,50. 
 
Wie graag mee wil rijden, wordt vriendelijk verzocht zich daarvoor tijdig aan te melden bij Didy de 
Vries, tel. 623385 of e-mail dvries@home.nl. 
 
 

    
 

Welkomstdienst 

 
Groot Christelijk Mannenkoor Assen in de IKE dienst van maart. 
 
Op zondagavond 22 maart is er een IKE evangelisatiedienst in de Nicolaïkerk , aanvang 19.00 
uur. 
Er is medewerking van het groot Christelijk Mannenkoor Assen  met 130 leden. 
Een koor dat hoog aangeschreven staat in de noordelijke provincies, met veel optredens. 
Dirigent is Bert Duijst en ze worden begeleid door Ronald IJmker op orgel en/of vleugel. 
Ronald IJmker zal ook de samenzang begeleiden op het grote orgel. 
 
Voorganger is deze avond ds. Gerard Knol . 
 
Allen hartelijk welkom in de IKE dienst 
 

Oppasdienst 
 
 29 mrt. Myrthe Kuizenga  
 
 
 
 
 

Rooster Kindernevendienst 
 
    1 mrt. Anita de Boer 
    
  8 mrt.  Krista Vieveen 
 
15 mrt.  Esther Jansema 
 
 22 mrt. Janneke Weidenaar    
 
 29 mrt. Anita de Boer 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DAM_154.JPG
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 

 
26 jan. Diaconie        €  143,92 
  Kerk         €  149,22 
   
  2 feb. Diaconie        €  391,22 
  Kerk         €  257,75 
   
  9 feb. I.K.E. (schoolkerkdienst)     €  272,92 
  Kerk         €  230,09 
  Damsterheerd       €    43,20 
   
16 feb. Diaconie        €  183,70 
  Kerk         €  155,96 
 
Avonddienst 26 jan. (Week v.h. gebed)  €  9,40 
 
Koffiegeld 26 jan..  €  21,75 
Koffiegeld      16 feb.  €  29,25   
  
Collecte  I.K.E. avond 30 jan.   € 113,95  
 
 
De collecte, voor het Werelddiaconaat t.b.v. Oeganda, van 2 februari heeft opgebracht  
€ 391,22. Via de bank is nog een extra bijdrage gestort van € 50,--. Daarbij is de 
totaalopbrengst € 441,22. 
Hartelijk dank voor uw giften. 
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
 
 
 
 
 

KND Project Veertigdagentijd/Pasen 2020: “Een teken van leven” 
 
In de veertigdagentijd gaan we met de kinderen op weg naar Pasen. Dat doen we dit jaar met verhalen 
uit het boek Exodus. De verhalen laten zien dat God mensen bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. 
Elke week is er een projectverbeelding op de beamer en er is een projectboek, waar we met de 
kinderen uit werken. 
Met de verhalen zullen we ontdekken, dat mensen steeds opnieuw mogen hopen op een teken van 
leven. 
We zingen deze periode ook het projectlied. 
We hopen dat dit project aanleiding is om elkaar ook een teken van leven te geven, in de vorm 
van een kaartje, bloemen of gewoon even belangstellend te zijn. 
 
Met een hartelijke groet van de kindernevendienstleiding 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
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Jong-&-Ouddienst 29 maart 2020 

over zorgzaam omgaan met de schepping  
 

 
 

Graag tot ziens! 
 

Voorganger: ds. G. van den Berg 
Aanvang: 9.30 uur 
Locatie: Nicolaïkerk Appingedam 
 
Let op! We gaan energie besparen: de 
verwarming staat deze dienst wat lager. 
Gelukkig kunt u zich hierop kleden! 
 

JeugdDienst 
Commissie 

Groene 
Nicolaïkerk 
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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  8 mrt. 10.00 uur,     dra. mw. G.F. Huis 
 
29 mrt. 10.00 uur,     drs. A. Trox, Zijldijk 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
29 mrt. 11.00 uur,    dhr. P.J. Kruizinga 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE DAMSTERHEERD 

2020 2020 
Datum Voorganger Datum Voorganger 

15 maart Ds. B.B. Wolters, HA 15 maart Baptistengemeente 

  26 april Ds. B.B. Wolters, HA 

17 mei Ds. P. Voorberg 24 mei Baptistengemeente 

    

12 juli Mw. J. Doekes 5 juli Mw. J. Doekes 

 of mw. J.Baron  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). 
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Lied van de maand maart 
 
Lied 529    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Geschaduwd zal je worden, 
 gewantrouwd om zijn woord, 
 om wat je weet dat recht is – 
 en zou je het volbrengen 
 god weet, je werd vermoord. 
 
  3. Dat hebben onze ogen 
 gezien: hoe ’t één verging 
 die slaven wou bevrijden,    
 hoe als een slaaf gekruisigd 
 hij toen te sterven hing. 
 
  4. Zo zal ook wie het onrecht 
 wil inzien en weerstaan, 
 door nachten van niet weten, 
 niet durven, niet meer kunnen, 
 door zeven hellen gaan. 
 
  5. Ik zag een mens, geslagen, 
 met onverwoest gezicht 
 uit nacht te voorschijn komen. 
 Ik dacht: Hoe kan het lijden 
 een weg zijn naar het licht?   6. Ik vroeg, maar kreeg geen antwoord. 
      De woorden waren heen. 
      Toen zag ik nog een ander: 
      die ene droeg de ander, 
      de ander droeg de een. 
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 

   KERKENRAAD (EXTRA) 
 
NOTULEN 
van de extra kerkenraadvergadering van maandag 20 januari 2020, gehouden in de Franse School, 
om 20.00 uur 

 
De voorzitter, mevrouw Adri Perdok-Kamp, heet iedereen hartelijk welkom. Dit is de eerste 
kerkenraadvergadering van het nieuwe jaar 2020. Een extra kerkenraadvergadering waarin we een 
begin maken met het zoeken naar mogelijkheden voor de toekomst van de PGA, als gemeente van 
Christus. We zijn en blijven allen met hetzelfde doel bezig. Christelijke gemeente zijn in Appingedam en 
wereldwijd. Pastoraal en Diaconaal een goede gemeente zijn, een goede Christelijke gemeente blijven.  
Ds. Johan van den Berg opent de vergadering met het lezen van Psalm 96. Hij gaat voor in gebed.      
Ds. Johan geeft een toelichting op het “gesprekspapier-Doelen van kerk en gemeente-zijn”. 
Op dit papier staan 25 stellingen. In groepjes van 5/6 gaan we hierover discussiëren. Bij iedere tafel zit 
in ieder geval een ouderling-kerkrentmeester, een ouderling, een diaken. 
Een aantal stellingen krijgen veel “stemmen”: “De kerk moet een plek zijn, waar de 
geloofsgemeenschap be- en geleefd kan worden”; “Kerkelijke activiteiten moeten ertoe bijdragen dat 
gemeenteleden meer naar elkaar omzien”; de kerk/gemeente moet helpen om het persoonlijk geloof te 
versterken”; “het gemeenteleven moet de onderlinge band binnen en tussen leeftijdsgroepen 
bevorderen”.   Over deze, en ook wel over de andere stellingen wordt een tijdje geanimeerd 
gediscussieerd in een gemoedelijke sfeer. 
Na een korte pauze krijgt Roelf Kok namens de Kerkrentmeesters het woord. Hij geeft een toelichting 
op de financiële positie van de kerk en over de herbezetting van de komende vacatures. Binnen 
redelijke termijn zullen twee vaste krachten in onze kerk met pensioen gaan, mevr. Hanneke Doekes 
als pastoraal werker en mevr. Mannie Middelkamp als beheerder van de Franse School. Omdat onze 
financiële situatie niet bepaald rooskleurig is, stelt het Coll.van kerkrentmeesters voor om beide 
functies niet weer in te vullen. V.w.b. het beheer van de FS zal gepoogd worden om dit met vrijwilligers 
op te lossen. Ook zal zoveel mogelijk efficiëntie in vergaderdagen/avonden nagestreefd worden. Dus 
proberen de vergaderingen op één avond te plannen zodat de zalen gevuld zijn. En niet, een avond één 
vergadering en de volgende dag weer één vergadering. Er zijn, het valt niet te ontkennen, zorgen over 
de financiële positie van de kerk. Er is een meerjarenbegroting gemaakt waaruit blijkt, dat, als de 
genoemde functies weer ingevuld zullen worden er voor 2021 een tekort zal zijn van € 69.000,== 
(afgerond) en bij niet invullen van € 29.000,==. Voor 2022 zal het tekort € 95.000,== resp. € 33.000,== 
zijn. Voor 2025 zijn deze bedragen € 141.000,== resp. 
 € 75.000,==.  Dit zijn ernstige cijfers. Cijfers om over na te denken. Vanavond zullen zeker geen 
beslissingen genomen worden, dat is wel duidelijk en dat was ook helemaal niet de bedoeling. Maar er 
is nu wel genoeg stof om over na te denken. Op de gemeentevergadering van 31 maart a.s. zal dit 
onderwerp aan alle aanwezige gemeenteleden worden voorgelegd om ernstig over na te denken. We 
willen toch niet onze prachtige kerk, onze geweldige, levende, enthousiaste gemeente over een aantal 
jaren aan onze kinderen overdragen met een lege kas? Het is ons aller verantwoordelijkheid om 
hierover na/mee te denken. Het Coll. van kerkrentmeesters zal zich verder beraden en onderzoeken 
hoe één en ander op een juiste manier geregeld zou kunnen worden, waarna we opnieuw met elkaar 
zullen spreken over dit onderwerp   
De voorzitter dankt allen die aanwezig waren en speciaal allen die een bijdrage hebben geleverd met 
de voorbereidingen aan deze discussie. Op deze vergadering zal zeker een vervolg komen, aldus de 
voorzitter.  
 
Binnengekomen is een brief van de Protestantse Kerk, dienst Classicale College voor de Behandeling 
van Beheerszaken Groningen-Drenthe. Dit college, kortweg CCBB, verklaart dat de door de 
Kerkrentmeesters vastgestelde begroting voor 2020 door de CCBB is goedgekeurd. 
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Helaas moet onze penningmeester, Gert Jan Bouwhuis ons meedelen, dat hij i.v.m. 
gezondheidsproblemen zijn functie van penningmeester noodgedwongen moet neerleggen. Hij zal dit 
doen na de afhandeling van de jaarrekening 2019. Als kerkenraad betreuren wij erg dat Gert Jan deze 
beslissing moet nemen. 
 
De classis Groningen-Drenthe vraagt – wederom – een ouderling; ouderling-kerkrentmeester en een 
predikant als afgevaardigde naar de Classicale Vergadering. En evenals de vorige keren is er ook nu 
weer geen belangstelling. Hoewel ds. Johan kan melden dat er uit de ring een predikant waarschijnlijk 
wel bereid is om als afgevaardigde de classicale vergaderingen te willen bezoeken.  
 
Verder dankt de voorzitter ds. Gerlinde, onze meesterbakker die, t.g.v. het nieuwe jaar, werkelijk 
heerlijk appelgebak heeft gebakken. Dat ging erin als koek… 
 
De voorzitter eindigt de vergadering met “Gebed voor het nieuwe jaar” van Marinus van den Berg. 
 
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                                    R. van der Ploeg, scriba 
 
Zoals de traditie wil, de eerste vergadering van het nieuwe jaar, blijven we na de vergadering nog even 
met elkaar napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 
 
 

 
        
  KERKENRAAD 
 
 
NOTULEN 

van de vergadering van maandag 27 januari 2020, gehouden in de Franse 
School, om 20.00 uur 

 
-Opening 
Onze voorzitter, Adri Perdok, opent de vergadering en heet ons hartelijk welkom. Speciaal welkom is er 
voor ds. Jan Hommes, onze classispredikant. Ook welkom voor Mijna Hadders die voor het eerst 
(weer) een kerkenraadvergadering bijwoont. Zo ook nog hartelijk welkom voor Gea Voshart, die ook 
voor het eerst bij de kerkenraadvergadering is. Adri wenst ons een goede, gezegende avond toe. Ze 
leest Lied 822  ”We trekken steeds verder” en houdt daarover een korte meditatie. Na het gebed leest 
zij nog uit haar Poesiealbum een lied dat haar moeder in 1958 daarin schreef: 

Wandel maar stillekens achter Hem aan 
Achter uw Heiland, Hij wijst u de wegen                                                                                                              zijn 

die ook moeilijk gelegen, wil ze toch gaan 
Hij gaat vooraan!. 

-Gesprek en discussie met onze Classispredikant, ds. J. Hommes 
Ds. Hommes stelt zich even voor: geboren in onze goede stad Appingedam, 63 jaar geleden. Toen 
supporter van vv Appingedam. Hij is in 1990 predikant geworden en classispredikant in 2018. Zo’n 
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grote club kerkenraadsleden heb ik nog niet eerder meegemaakt, aldus de predikant. Dank dat ik in uw 
midden mag zijn. Vroeger heette zo’n bezoek een visitatie, nu heet het, vriendelijker, visite. Het is een 
open gesprek, luisteren wat in de gemeente speelt.  
De vraag van ds. Hommes aan ons is: “wat zou er gemist worden als de kerk er niet zou zijn”. Alle 
aanwezigen stellen zich voor, en geven hierop de volgende antwoorden: o.a. 
De bezoeken zouden gemist worden aan zieken, alleenstaanden, eenzamen en/of ouderen, warmte, 
de vele contacten en belangstelling voor elkaar in en buiten de kerk met vele andere maatschappelijke 
organisaties. De op stapel staande musical, inzamelen voor de Voedselbank, Zondagse koffie en 
lunch, dit ook wel voor mensen van buiten de kerk. Het zingen rond de kerk na de kerstnachtdienst. 
Veel activiteiten op het kerkplein, waar de kerk bij betrokken wordt. Veel zou er dus gemist worden. Ook 
voor mensen van buiten de kerk; de faciliteiten van het gebouw, ruimte voor tentoonstellingen en 
concerten in de kerk. Een grote leegte zou er zijn. Maar wellicht zou de grote kerk vervallen in kleinere, 
hechte geloofsgemeenschappen. 
“wat neem je mee van een kerkdienst”: samen zijn met de mensen die “eigen” zijn en in God geloven. 
De ontmoeting met de gemeente na de dienst. De uitleg van Gods Woord, er word je een spiegel 
voorgehouden: ben ik wel goed bezig!? Woorden van troost en bemoediging.  
“waar haal je de energie vandaan”:  als je de kans hebt om eens op een doordeweekse dag door de 
kerk te lopen. Niemand aanwezig, dan voel je dat de eeuwen door in de kerk, mensen God hebben 
gezocht en het evangelie gehoord hebben. Het bezoeken van oudere gemeenteleden die op je zitten te 
wachten, dat geeft energie, door gesprekken over hun geloofservaringen. De IKE-diensten, het 
brengen van het evangelie ook aan niet-kerkelijken, ook samen met de andere kerken in Appingedam 
en omgeving.  
“zijn er ook zorgen”: Natuurlijk financiële, zoals overal. De begroting niet rond kunnen krijgen, baart vele 
zorgen, dat geeft stress. Bezuinigingen zijn dan noodzakelijk.  
Mogelijk een Pastorale Werker niet vervangen. Samen het pastoraat dragen kan moeilijk zijn. De 
ambtsdragers hebben geen opleiding daarvoor gehad. Ze zijn “maar” vrijwilligers. “Je ziet nooit een 
dominee” is de klacht van alle tijden en van overal. Ook zorgen om te weinig jeugd en jonge gezinnen in 
de kerk.  
Wat merkt Appingedam in volle breedte van ons als kerk. We laten ons zien en horen op bijeenkomsten 
over eenzaamheid, via acties voor diverse goede doelen, en via het project “Groene kerk”. 
De vraag aan ds. Hommes: u komt in vele gemeenten. Vindt u dan dezelfde problemen die hier spelen. 
Zoals ook het moeilijk kunnen vinden van nieuwe ambtsdragers. Ds. Hommes kan dat bevestigen, 
overal zijn dezelfde problemen.  
Ds. Hommes bedankt dat hij bij ons mocht zijn en onze vreugden en ook de zorgen mocht aanhoren. 
“Financiële zorgen zijn er om op te lossen”. 
-De commissie Vitaliteitsscan presenteert: 
De voorzitter heet de leden van de Vitaliteitsscan hartelijk welkom. Bartjan Pennink presenteert de 
uitkomst van de vitaliteitsenquête, die door 127 gemeente leden op 3 maart 2019 is ingevuld. Wat uit de 
scan o.a. blijkt is, dat de 20/50-jarigen weinig bij de kerk betrokken zijn. Waarom niet? Jenny Baron 
heeft heel veel uren in deze groep gestoken. Vele plannen en mogelijkheden zijn besproken met elkaar. 
Ze hebben punten aangedragen wat ze graag willen veranderen tijdens kerkdiensten. Er is weinig van 
gerealiseerd. Ook omdat, als het erop aankwam, er weer te weinig animo was.  Er werden wel dingen 
op touw gezet, maar er kwam weinig steun en samenwerking uit de gemeente.   Dat was 
ontmoedigend.  Ds. Hommes adviseert eens buiten het eigen kader te denken. Misschien kun je iets 
buiten de eredienst doen. Waar zoeken jongeren het: in ieder geval niet in de kerkdienst ’s morgens. 
Wat zijn de mogelijkheden: huiskamergesprekken, uitslaap diensten misschien? We besluiten om een 
extra kerkenraadvergadering te gaan houden, op maandag 24 februari. Hoe vullen we dit in. We 
kunnen dan in groepjes discussiëren met enkele prikkelende stellingen en samen zoeken naar de 
mogelijkheden. De voorzitter dankt de vitaliteitsscancommissie voor het vele werk wat ze al hebben 
gedaan en voor de presentatie.  
Notulen van de kerkenraadvergadering van 28 oktober 2019 en van 20 januari 2020 
Gevraagd of de krm een opsplitsing kunnen maken van het vertrek van de Pastoraal Werker en van de 
Beheerder van de FS. Dat kan, beloven de krm’s. Het zou mooi zijn als alles voor half mei afgerond is, 
zodat de nieuwe mensen in de kerkenraad er niet meteen mee geconfronteerd worden. Op de extra 
kerkenraadvergadering van 24 februari zal dit punt aan de orde komen. Het is moeilijk om beslissingen 
te nemen. De mening van de kerkenraad wordt graag gehoord.  
-Brief van de Commissie Eredienst over podium 
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De Commissie Eredienst vraagt toestemming om het podium nog een meter verder de kerk in te 
bouwen. Na enige discussie wordt voorgesteld wordt om de kerkrentmeesters dit verder te laten 
uitwerken met alle voor- en nadelen. Er komt dus een vervolg op dit onderwerp.  
-Uit de geledingen 
-De kerkrentmeesters blijven helaas druk met de problematiek van de aardbevingsschade. Contacten 
zijn er weer met de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). Vooral de schade in de 
Jozefkapel (aan de rechterzijde van de kerk) blijft zorgen baren. Er is nu ook een scheur in de 
Mariakapel ontstaan.  
Ds. Van den Berg meldt, dat in het pastores-overleg is gesproken om te komen tot één IKE voor alle 
kerken. Iedere kerk zal dan twee afgevaardigden inbrengen. Dat is een goed voorstel. Er zou dan weer 
echt een Interkerkelijke Evangelisatie Commissie ontstaan. Misschien zullen er dan even twee IKE’s 
naast elkaar bestaan. Maar het zal toch uiteindelijk één IKE moeten worden. Wat dan te doen met het 
financiële saldo van de IKE. Dat, stellen we vast, is van later zorg. In de “nieuwe” IKE kunnen dan ook 
nieuwe dingen geïnitieerd worden. 
Voorgesteld wordt om als gezamenlijke kerken een krans te leggen bij het monument op 4 mei.  Ook 
het project struikelstenen zal weer worden opgepakt. 
-Sluiting 
De voorzitter bedankt ds. Hommes voor zijn aanwezigheid en presentatie.  Zij eindigt de vergadering 
met het stukje uit “Het leven is een reis” :  

Ga in vrede, God zij met jou.  Ga in vrede, je pad ligt open. 
De Levende gaat met je mee en ruimt hinderissen op. 

De Levende is met je en zal zorg voor je dragen. 
De Levende zal in je schaduw lopen, de Levende is je metgezel. 
De Levende legt zich neer in je slaap, de Levende waakt over je. 

Moge jij bij de Levende blijven.     
 AMEN 

  
A.L. Perdok-Kamp, voorzitter                                                   R. van der Ploeg, scriba 
 
 
     
  PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
  GEMEENTEVERGADERING  
 

VERSLAG 
Van de Gemeentevergadering op dinsdag 26 maart 2019, gehouden in de Franse School om 20.00 
uur 

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

 

Bloemenzondag 
 
 
Zondag  5 april 2020  is de jaarlijkse bloemenzondag. 
 
 
De bloemenzondag is van gemeenteleden voor gemeenteleden. 
Op deze zondag willen we een gebaar als gemeente naar andere 
gemeenteleden maken. 
Gemeenteleden die langdurig ziek zijn, gemeenteleden die mantelzorger 
zijn, gemeenteleden die het moeilijk hebben.  
Door middel van een bloemetje willen wij laten weten dat wij aan ze 
denken. 
 
Voor deze dienst hebben we uw/jouw hulp nodig. 
Zowel bij het bezorgen van de bloemen na de kerkdienst, als ook voor de adressen. 
Kent u/jij mensen waar een bloemetje op zijn plek zou zijn, geef het adres door aan de contactpersoon 
van uw wijk of aan de wijkdiaken. 
 
Wij willen u/jou ook vragen om op 5 april een bosje bloemen mee te nemen naar de kerk.  
Aan deze bloemen wordt een kaartje bevestigd waarop een groet van de gemeente. Deze kaartjes zijn 
gemaakt door de kinderen van de kindernevendienst. 
 
Aan het einde van de dienst kunt u/jij een aantal adressen en bossen bloemen voor in de kerk ophalen, 
om deze te bezorgen bij de gemeenteleden. 
 
We hopen weer op veel bossen bloemen en hulp bij het bezorgen. 
 
 
Namens de diaconie en de jeugdraad,  
Hans  Postma       
postma.j@ziggo.nl      
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       PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 
 
     GEMEENTEVERGADERING: BEGINT OM  19.30 uur 

 
 
Gemeente, 

 
De Kerkenraad nodigt U van harte uit tot het bijwonen van de  
 

GEMEENTEVERGADERING 
 

op dinsdag 31 maart 2020 in de Franse School. 
 

We beginnen de avond om 19.30 uur met koffie of thee 
Ds. Johan van den Berg zal de vergadering openen en leiden. 
 
Mededelingen 
 
De heer Leen Kaldenberg van Hospice De Schutse v.p.t.z. zal ons vertellen en met ons 
in gesprek gaan over het werk van het hospice. 
(v.p.t.z.: vrijwillige palliatieve terminale zorg) 
 

PAUZE 
 
Verslag van de Gemeentevergadering van 26 maart 2019  
 
Het onderwerp van deze avond is: 
De Protestantse Gemeente van Appingedam en de toekomst:  

zorgen en kansen 
Rondvraag 
 
Namens de Kerkenraad, 
Ds. J. van den Berg, waarnemend-voorzitter              R. van der Ploeg, scriba 
 
 
 
 

 

Voor het mooie, belangrijke werk van 
Hospice De Schutse v.p.t.z. wordt in deze vergadering 

een collecte gehouden. 
De kerkenraad beveelt deze collecte van harte bij u aan 
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Uit het Pastoraat 
 
WAAR IS GOD? 
 
Iets wat waarschijnlijk velen van ons zich weleens afvragen. 
 
Daarom hebben we deze vraag gekozen als thema voor een huiskamergesprek / groothuisbezoek, 
wat we organiseren voor de wijken 5 en 6. 
 
Voor de mensen die zich hebben opgegeven zijn er twee data gepland: 

maandagavond 16 maart en  
donderdagmiddag 19 maart aanstaande. 

 
Waar? Dat is nog een verassing. 
 
 
We hopen dat we met elkaar een mooie en leerzame ontmoeting mogen hebben. 
 
Namens de beide wijkteams van de wijken 5 en 6 
Cathrien van Ramshorst 
 

 

 
Uitnodiging wijkmiddag Wijk 3 en 4 
 
Graag nodigen wij U/jou uit voor een gezellige wijkmiddag op zaterdag  28 maart  a.s. van 16.00 uur tot 
plusminus 18.30 uur in de Franse School. 
 
We beginnen met een lekkere kop koffie of thee met wat lekkers en we eindigen met een gezamenlijke  
maaltijd met soep en broodjes. 
 
Deze wijkmiddag gaan we onze kennis van Appingedam testen. Dit doen we aan de hand van onze 
quizmaster Jan Dijkema. Die laat ons door middel van  foto’s op een scherm  heel wat mooie plekken en 
bezienswaardigheden van Appingedam zien waar we misschien heel vaak bij langs lopen zonder dat 
het ons echt opvalt. Bij elke foto komt een vraag en het antwoord  op die vraag kan op een vragenlijst 
worden ingevuld. 
En dan zal blijken wie het meest weet over Appingedam. We zijn benieuwd!  
 
We hopen op een gezellige middag met een grote groep mensen en daarom  
kijken we uit naar Uw/Jouw aanwezigheid. 
    
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Omdat we graag willen weten hoeveel personen er ongeveer komen vragen wij U/jou om zich op te 
geven (voor 22 maart) bij de contactpersoon van Uw/jouw wijk (graag het aantal personen doorgeven)  
Zie voor telefoon of e-mailadres van Uw/jouw contactpersoon de uitnodiging die met het kerkblad  van 
maart zal worden  meebezorgd. 
  
Indien U moet worden gehaald en teruggebracht, geef dit dan ook even door aan uw contactpersoon.   
 
We hopen er met z’n allen een hele fijne middag van te maken en zien U/jou graag tegemoet. 
 
Hartelijke groeten, 
Het sectieteam van wijk 3 en 4    
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Wijkmiddag Wijk 10 
 
Graag nodigen we u uit voor een gezellige wijkmiddag op donderdag 19 maart in de recreatiezaal  
boven in De Paasweide. 
We beginnen om 15.00 uur met een kopje koffie of thee en sluiten af om ± 17.00 uur. 
 
U kent het vast nog wel: Rommeltje Vogt. In de tweede helft van de 20e eeuw dreven Frits en Tine Vogt 
een winkel in huishoudelijke artikelen in de Cornelis Albertsstraat. Spullen die je soms nergens meer 
kon krijgen, hadden ze bij Vogt meestal nog wel ergens liggen.  
Dhr J. Vogt vertelt ons vanmiddag over het levensverhaal van zijn ouders en de belevenissen in de 
winkel.  
Natuurlijk is er tussendoor ook tijd om met elkaar te praten met wat lekkers erbij.  
 
U bent van harte welkom en we hopen op een mooie middag samen.    
 
Met vriendelijke groeten,   
Het sectieteam (wijk 10) 

 
 

 

Uit de commissie eredienst 
 
Nog twee zondagen, (1 en 8 maart),  zal de lijst in de kerk liggen, waarop u ‘Huispaaskaarsen’ kunt 
bestellen.  
Waarom een Huispaaskaars?  Daar kunnen verschillende redenen voor zijn; u kunt de kaars thuis 
branden tijdens een meditatief moment; tijdens een moeilijke periode of juist als u erg blij en/of 
dankbaar bent. 
 
 

      
  

De huispaaskaarsen 2020 zijn verkrijgbaar in vier prachtige reliëfuitvoeringen,  
n.l. ‘HAND VAN NOACH’ ,  ‘DE REGENBOOG’  , ‘VISSEN EN BRODEN’ en het  
‘CHI-RHO KRUIS’ 
De kaarsen zijn verkrijgbaar in vier groottes: 25cm., 30 cm., 40cm. en 60 cm. 
 
Let u bij het bestellen wel even op de maat die u wilt hebben, zodat u de goede krijgt. 
De prijzen staan er duidelijk bij vermeld. 
Op 9 maart worden de kaarsen besteld. U krijgt ze dan (tegen betaling) vóór Pasen in huis. 
Hebt u nog vragen? U kunt altijd naar onderstaand nummer bellen. 
Eventueel kunt u de kaarsen ook telefonisch bestellen. 
 
Namens de commissie eredienst, 
Gea Kolk-Scheltens, tel. 0596-623313. 
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Uit de dienst van 16 februari: 
 
In de dienst van zondag 16 februari hebben we gezongen Lied 594 uit ‘Weerklank’ over de Tien 
geboden.  
 
Op verzoek van ds. Gardenier plaatsen we het in het Kerkblad, zodat een ieder dit nog eens kan lezen: 
 
Lied 594 (Weerklank) op de melodie van: ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’)  
 
 
  1. Ken je Gods gebod, woorden één tot tien? 

God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij; 

  leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 
 
  2. Eén: dat is de Heer, niemand is als God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 
  3. Drie: dat is de Naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer! 

 
  4. Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 
  5. Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is; 
als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 
  6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart; 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 
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Vorming en Toerusting 
 
VEERTIG DAGEN PROJECT: DOOR HET DONKER  
(Zie blz 21, 22, 23, 24 en 25 van het groene boekje voor meer uitgebreide infomatie) 
  
In de Veertigdagentijd van 2020 zal er elke week een activiteit zijn in een van onze drie kerken, 
bestemd voor alle gemeenteleden.  
Centraal staan onze eigen ervaringen met verlies, rouw en ziek zijn.  
Wat heeft het lijden van Jezus ons daarin te zeggen? Wat kan de betekenis van Pasen daarin zijn?  
 
Over het levenseinde 
Op donderdagavond 5 maart nemen we de tijd om stil te staan bij het levenseinde: wat speelt 
daaromtrent in ons leven, in onze directe omgeving, in de samenleving? Wat lezen we hierover in de 
Bijbel? En hoe hebben dichters dit onderwerp in liederen geprobeerd weer te geven? Op deze avond 
zal ik, aan de hand van enkele bijbelgedeelten en liederen, hier wat over vertellen.  
Het is een heel actueel onderwerp. Dat blijkt wel uit de diverse artikelen die ik de afgelopen weken 
hierover toegestuurd kreeg. We zullen lang niet alle facetten kunnen bespreken. Maar dat is niet erg. 
We gaan in gesprek, en we zien wel of we er een vervolg aan willen geven. 
 
- Leiding: ds. Gerlinde van den Berg 
- Datum en tijd: donderdag 5 maart 2020, 19.30 uur 
- Plaats: Franse School 
- Opgave: mag, hoeft niet (bij Gerlinde van den Berg: dsgvandenberg@solcon.nl) 
  
Ik mis je 
Ieder van ons krijgt vroeger of later in het leven te maken met het sterven van een dierbare naaste. . We 
gaan kort in op de fasen  van rouwverwerking in zoals : ontkenning, woede, onderhandelen, depressie 
en aanvaarding. Herkennen we deze aspecten van rouw bij onszelf of juist niet? En is het zinvol zo naar 
ons diep persoonlijk ervaren gemis te kijken? 
 
-Datum en tijd: donderdagmorgen 12 maart van 10.00-12.00 uur 
-Plaats: Tjamsweersterstee  
-Leiding: ds B.B. Wolters 
  
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht  
Psalmen en liederen kunnen hoop en kracht geven als je het zwaar hebt. Of ze helpen je om je 
blijdschap woorden te geven en uit te kunnen zingen. Sommige liederen kunnen belangrijk voor je 
worden omdat ze een speciale betekenis in je leven hebben gekregen. Als u zo’n lied kent, neem dat 
dan mee naar deze bijeenkomst. U bent op dinsdagavond 17 maart of op donderdagmorgen 19 maart 
welkom achter de kerk van Garrelsweer. U kunt dan ook horen welke liederen anderen hebben 
meegenomen. Als u van te voren uw lied doorgeeft, kunnen we het zingen.  
 
Leiding: ds. Christel Minnaard  
Begeleiding: Robert Spannenburg (dinsdag) en Nel Vreeling (donderdag)  
Datum en tijd: Dinsdagavond 17 maart om 20:00 uur of donderdagmorgen 19 maart om 10:00 uur.
 Plaats: Kerk van Garrelsweer 
 
Doorgeven van uw lied: predikant@pkngww.nl of 0623061015  
of Stadsweg 89, 9918 PM Garrelsweer 
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Zondag 22 maart: ochtenddienst in Garrelsweer ! 
 
Opgave busvervoer 
In de Veertigdagentijd organiseert Vorming & Toerusting het project “Door het donker” (zie 
Kringwerkboekje blz. 21-24). Dit project bestaat uit verschillende bijeenkomsten over omgaan met 
ervaringen van verlies. We sluiten het project op zondagochtend 22 maart af met een gezamenlijke 
themadienst van ons samenwerkings-cluster in Garrelsweer. Die ochtend is de Nicolaïkerk dus 
gesloten en trekken we met z’n allen naar de kerk van Garrelsweer. Vorig jaar in de belijdenisdienst 
was de gemeente van Garrelsweer-Winneweer-Wirdum in haar geheel bij ons te gast, nu gaan we 
samen met de gemeente van Tjamsweer gezellig naar hén toe! 
Voor wie niet op eigen gelegenheid naar Garrelsweer kan komen, is er busvervoer geregeld: om 9.00 
uur vertrekt de grootste bus van het Nationaal Busmuseum vanaf de Nicolaïkerk naar Garrelsweer. Na 
afloop van de clusterdienst – waarin ds. Minnaard en ds. Wolters voorgaan – en na de koffie, brengt de 
bus u dan weer terug naar Appingedam. Voor het retourtje vragen we een gereduceerde vergoeding 
van € 2,50. 

 
 
 

Hartjesactie 
 

 
We hebben met de kinderen van 
de KND ook hartjes versierd voor 
deze actie.  
 
Bijgaand een foto van het 
resultaat. 
Dit is een vermelding waard. 
 
Groetjes namens de kinderen , 
Janet Ploegh  
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Werkgroep Groene 
Nicolaïkerk 
 
 
Zaterdag 21 maart – Houd Appingedam Schoon 
 
Samen maken we de schepping een beetje schoner en hopelijk 
omstanders bewuster van het feit dat het jammer is dat deze 
actie nodig is. Helpt u een (grijp)handje mee? 
 
Om 9.30 uur starten we bij de Franse School met een kop 
koffie/thee of limonade. Om 10.00 uur maken we de 
groepsindeling en wijzen we de schoonmaaklocaties toe. Dan 
delen we ook opruimmiddelen op die de gemeente Appingedam 
voor de actie ter beschikking stelt. De schoonmaakactie duurt 
tot ca. 12.00 uur.  
 
Omdat we voldoende opruimmiddelen willen hebben, vragen wij 
u zich vooraf aan te melden via 
groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl of 0620583398?  
Alvast bedankt en graag tot zaterdag 21 maart! 

 

Uit onze gemeente 
 
Uit de pastorie: 
Voor veel dominees is het moeilijk om op tijd een punt achter het werk te zetten. Vandaar dat ik hier op 
de eerste dag van mijn voorjaarsvakantie nog de kopij voor het kerkblad zit te tikken. Dat neemt niet 
weg dat we als gezin een leuk weekend achter de rug hebben, waarin we Dieke’s 15-de verjaardag 
mochten vieren met vrienden en familie.  
De afgelopen maanden zijn voor ons en de kerkenraad intensief geweest met veel vergaderen over de 
toekomst van onze gemeente. Een aantal zaken kwam daarbij samen: het werk van onze 
Vitaliteitscommissie; overleg met de groep 20 tot 40-jarigen over hun wensen en ideeën; de 
jaarrekening en de begroting die flinke tekorten laten zien; de vraag of de komende vacatures voor 
betaalde krachten die over een jaar met pensioen gaan nog moeten/kunnen worden ingevuld; en het 
‘huisbezoek’ van onze classispredikant Jan Hommes aan de kerkenraad. Als u dit leest, heeft de 
kerkenraad op 24 februari opnieuw gesproken over de dromen, wensen en zorgen met het oog op onze 
toekomst als PGA. Op de gemeenteavond van 31 maart a.s. zal dit ook aan bod komen. 
Terwijl praktische en financiële zaken ontegenzeggelijk een rol spelen, is het onze taak en roeping als 
predikanten om de gemeente bij haar roeping van Godswege te bewaren. Ook als kerkmensen hebben 
we de al te menselijke neiging om ons eerder druk te maken over ons eigen voortbestaan dan over de 
komst van Gods koninkrijk. Om sneller in de stress te schieten over de toekomst van de dode stenen 
dan over die van de levende stenen van de gemeente. Daar gaat helaas een ontzagwekkende 
hoeveelheid (vergader)tijd en energie aan verloren, die we vaak veel beter kunnen gebruiken in het 
pastoraat, het diaconaat en het missionaire werk in de samenleving. En in alle naïviteit wijzen we er nog 
maar eens op dat al die zorgen, tijd en inspanning overbodig zouden zijn als op ieder adres jaarlijks  € 
500 aan de kerk geschonken zou worden. Bij het lezen van dat bedrag zal de één schrikken, de ander 
instemmend knikken, de volgende denken ‘dat heb ik niet’ en de vierde ‘daar zit ik ruim boven’. We 
moeten dit samen doen en ook samen nadenken over de vraag hoe we kerk willen zijn: a) tobbend en 
vergaderend over ons eigen plaatselijk voortbestaan, of b) vrij en vrolijk delend van alle goede gaven 
die God ons geeft: van tijd en energie tot geld en goed. En ik weet zeker dat u nog geen 10 seconden 
hoeft na te denken over de vraag op welk van beide onze God met vreugde zijn zegen zal schenken…  
 
Met hartelijke groet, ook namens mijn collega ds. Gerlinde, 
ds. Johan van den Berg 

https://www.nederlandschoon.nl/
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Bijbels Koken - verslag van een smakelijk avontuur 
Op vrijdagavond 7 februari jl. hebben we ons in de pastorie onder leiding van ds. Gerlinde met 9 
personen geworpen op ‘Bijbels koken’. Er waren vijf heerlijke recepten uitgezocht: Ezau’s linzensoep, 
overdadige bourride, wonderbaarlijke komkommersalade, druiventaart uit het Eskoldal en 
liefdesappels. Voor elk recept was een pakketje ingrediënten klaargezet en daar gingen we twee aan 
twee mee aan de slag. Het was een gezellige drukte en onder het afwegen, snijden en roeren werden 
er ook nog goede gesprekken gevoerd. We kregen onder het koken nog bezoek van Terry Benjamins 
die een mooie fotoserie maakte van alle bezigheden. Wie belangstelling heeft, kan de foto’s op onze 
Facebookpagina ‘Protestantse Gemeente Appingedam’ bekijken. 
Rond een uur of zeven konden we aan tafel, waar ds. Gerlinde bij ieder gerecht een korte uitleg gaf en 
vertelde bij welk bijbels verhaal het aansloot. Voor Ezau’s linzensoep hadden we het nog zelf kunnen 
bedenken (Genesis 25:19-34). De ‘overdadige bourride’ bleek een rijk gevulde vispot te zijn – en dan 
kom je al snel uit bij de wonderbaarlijke visvangsten (Lucas 5:1-11 en Johannes 21:1-24). De 
komkommersalade verwees naar het verhaal van de giftige kolokwinten uit 2 Koningen 4:28-31. Deze 
giftige komkommervariant werd door de profeet Elisa met meel eetbaar gemaakt voor zijn collega’s 
(probeer dit thuis niet zelf!). Als toetje kwam eerst de druiventaart op tafel waarbij werd uitgelegd dat die 
verwijst naar het verhaal van de 12 verspieders die in het Eskoldal een druiventros afsneden die zo 
zwaar was dat hij door twee mannen gedragen moest worden. Je zou denken dat de liefdesappels iets 
te maken hebben met de boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 3) of het boek Hooglied. Ze 
hebben echter betrekking op het verhaal van Jakobs vrouwen Rachel en Lea, dat je kunt lezen in 
Genesis 30:14-17. 
Onder het eten werden er opnieuw goede gesprekken gevoerd en de sfeer was meer dan uitstekend. 
Nadat er was opgeruimd en afgewassen gingen alle deelnemers verzadigd en voldaan weer naar huis 
met het idee dat dit heel goed voor herhaling vatbaar is. 
Bijbelgesprekskring Appingedam 
Op donderdagavond 12 maart komen we weer bij elkaar. Deze keer bespreken we het bijbelboekje 
Haggai met elkaar. We lezen natuurlijk ook weer uit de Bijbel in Gewone Taal. Ook nu is het aan te 
raden het boekje thuis al eens door te lezen met de volgende leesvragen in gedachten: 1. wat begrijp ik 
niet, waarover wil ik uitleg? 2. wat vind ik mooi? 3. wat staat me tegen?  
 
- Datum volgende bijeenkomst: donderdag 12 maart 2020 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats: Franse School, Wijkstraat 30, Appingedam 
 

 

Openstelling Nicolaïkerk:                                               OPROEP !! 
 
We zijn ook dit jaar van plan om de Nicolaïkerk open te stellen voor bezichtiging vanaf begin mei tot en 
met september. Momenteel zijn er ca. 25 gastheren en -vrouwen. 
Door verloop van mensen zijn er meer mensen nodig om de openstellingsuren te vullen !! 
 
Wilt u ook meedoen?  GRAAG !! 
Kent u mensen, die ook mee willen en kunnen doen?  GRAAG !! 
 
U kunt alle informatie krijgen bij ondergetekende en bij mw. Didy de Vries, tel. 623385. 
Ook kunt u zich bij haar opgeven. Haar e-mailadres is:  dvries@home.nl 
 
Als u haar uw e-mailadres stuurt, kunt u ook vermelden: 

 hoe vaak u in de openingsperiode gastheer / gastvrouw wilt zijn; 
 welke dagen uw voorkeur hebben; 
 welke uren (tussen 11.00 en 14.00 uur of tussen 14.00 en 16.30 uur) uw voorkeur hebben; 
 de dagen waarop u in ieder geval niet kunt (b.v. bij vakantie, enz.); 
 andere vragen, wensen en/of ideeën. 
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Niet alleen gemeenteleden doen al mee, maar ook mensen, die geïnteresseerd zijn in de 
cultuur-historische waarde van de kerk zijn van harte welkom! 
 
We rekenen op u!! En ook de vele bezoekers (in 2019 waren er meer dan 10.000!!). 
 
Namens de Openstellingscommissie, 
Jan Kolk - e-mail: jankolkappi@hotmail.com  - tel. 623313. 
 

 
 

Verjaardagsfonds 
 
Over de maand januari is binnengekomen € 160,53. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
  
 Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 

   
 

Passage 
 
De bijeenkomst van Passage is deze maand op woensdag 18 maart in het ASWA-gebouw aan de 
Burg. Klauckelaan. 
Aanvang: 19.45 uur       

Spreker: mw. Harma Boer over ‘Het weer en de klimaatverandering’     
 
Leden en gasten van harte welkom 
Het bestuur van Passage     

 

Middengroep 
 
De Middengroep heeft deze maand haar bijeenkomst op dinsdag 24 maart. Ze komen bijeen in de 
Franse School, aanvang 14.30 uur. 

Spreker is deze middag ds. Johan van den Berg. 
 
Leden en gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 

 

P.C.O.B. 
 
De P.C.O.B. nodigt u uit voor haar bijeenkomst op donderdag 12 maart a.s. in Kabzeël. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Spreekster: mw. Pieters uit Haren, over beperkingen met zien. 
 
Gasten zijn van harte welkom. 
Het bestuur. 
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Activiteitengroep 
 
ZONDAGSE LUNCH: 
 
Op zondag 1 maart, na het koffiedrinken, is er weer een Zondagse Lunch in de Franse School. Het 
wordt vast weer (net als de afgelopen keren) een heel gezellige bijeenkomst, waar veel met elkaar 
wordt gepraat en gelachen. 
Kortom:  Veel gemeenteleden vinden het erg fijn om hier bij te zijn. 
 
Zoals gewoonlijk kunt u zich weer opgeven op de lijst, die achter in de kerk ligt, of per telefoon bij 
Janneke Pennink, tel. 623813. 
Per mail kan dat ook:  bij Janneke Pennink; janneke@pennink.nl; 
 of bij: Marieke de Vries, tel. 626927 ; marieke.dijkman@hotmail.com 
 
(Gluten- of lactose vrij dieet even doorgeven) Iedereen is van harte welkom !! 
 

Woef !! 
 
Hallo, even weer nieuws over de doppen voor onze vriendjes in opleiding. 
Weet u, er gaat iets veranderen in het verzamelsysteem. 
Nee, niet dat u moet stoppen met sparen, zeker niet. Elke dop is nog geld waard, dus zeer welkom. 
Maar het inzamelpunt in Appingedam gaat wijzigen. 
Onze trouwe inzamelaars en verwerkers, de fam. H. Perdok van de Farmsumerweg, gaan verhuizen.
 Snif, snif. Zij gaan tijdelijk naar Vlagtwedde. 
Dat betekent dat per 1 maart de doppen niet meer aan de Farmsumerweg 28 kunnen worden 
afgeleverd. Maar we hebben nieuwe adressen gevonden van mensen die graag uw doppen in 
ontvangst nemen. 
Dat zijn: fam. J. Palsma, Farmsumerweg 42 in Appingedam, en fam. L. Kampinga, ook aan de 
Farmsumerweg no.103 in Appingedam. 
Voor beide adressen geldt: zet ze maar in de portiek bij de voordeur, ze redden zich er wel mee. 
Maar u kunt de doppen vanaf dan ook kwijt in een mand in de kerk. 
Deze mand wordt geplaatst in de garderobe tussen de kerk en de Franse school. 
Regelmatig zal deze worden geleegd. 
Wij hopen dat u door blijft sparen voor het goede doel van de hulphonden. 
O ja, kijkt u eens op onze website: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl 
Daar vindt u alle informatie over ons en de doppen. 
Namens al mijn vriendjes,      Woef. 
 
 

Paasmiddag, maandag 30 maart, gezamenlijk voor Tjamsweer en PGA 
 
De gezamenlijke commissie Kerst-en Paasmiddagen van de Hervormde Gemeente Tjamsweer 
én de Protestantse Gemeente Appingedam nodigt u hierbij van harte uit voor de Paasmiddag, 
die gehouden zal worden op 30 maart a.s. in de Franse School (naast de Nicolaïkerk).  
We werken deze keer voor het eerst samen, als commissie uit de PGA mét de leden van de HVD 
(Hervormde Vrouwendienst), Tjamsweer. Enkele leden van de HVD werken mee aan het voorbereiden 
van de middag en op de middag zelf zullen anderen ook komen. En net zo bestond de commissie in de 
PGA ook altijd uit enkele mensen, maar hebben we op de middagen zelf nog hulp van anderen – in de 
Franse School, en chauffeurs voor het halen en brengen van wie dat nodig heeft. Het is goed om dat nu 
zo vanuit de beide gemeentes samen te doen en we hopen dat we er dan met Kerst en daarna samen 
verder mee kunnen gaan. In Tjamsweer was het niet de gewoonte om een Paasmiddag te houden, 
maar hopelijk spreekt het idee velen aan. De middagen zijn vooral op oudere gemeenteleden gericht, 
maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!  
 
 
 

http://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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De Paasmiddag wordt gehouden van 14.30 uur (ontvangst met koffie/thee en iets lekkers erbij) tot 
ongeveer 16.30 uur. Anders dan bij de Kerstmiddag, wordt deze middag niet met een (brood) maaltijd 
afgesloten. Opgave hiervoor is daarom niet nodig.  
Wél voor degenen die gehaald en weer thuisgebracht willen worden (zie hieronder).  
 
We volgen op de middag een programma (afgedrukt in het liturgieboekje dat u krijgt) waarin we het 
lijden en sterven, én de opstanding van onze Heer, Jezus Christus, gedenken en vieren. In 
bijbellezingen, gebeden, gedichten, liederen en een korte meditatie. We hopen weer op het orgel 
begeleid te worden door Jaap Weima en met een klein koortje enkele liederen te zingen.  
 
Behalve bij de koffie/thee aan het begin, is er natuurlijk in de pauze ook gelegenheid elkaar te spreken. 
Tijdens die pauze is er ook een collecte i.v.m. de kosten, maar vooral voor het project van de fam. 
Arntzen voor zonnepanelen in de regio Lukulu, Zambia (u weet misschien dat de zonnepanelen- 
om het ziekenhuis steeds te voorzien van de zo dringend noodzakelijke stroom, maar daarmee ook van 
water- inmiddels in werking zijn, maar dat nu geld ingezameld wordt voor dezelfde voorziening voor de 
kleinere medische posten in het district. Van harte aanbevolen dus!).  
 
Voor vervoer (en graag daarbij vermelden of u een rollator meeneemt!),  
uiterlijk maandag 23 maart, opgave bij:  
 
(voor Tjamsweer) 
Truus Zandt, Koninginnelaan 17, tel. 624118, truuszandt@hotmail.com  
 
(voor de PGA) 
Jetty Blok, Kruizemuntlaan 4, 622306, ad-blok@ziggo.nl   
 
We hopen velen van u te ontmoeten en samen een mooie middag te hebben!  
 
namens de voorbereidingscommissie,  Hanneke Doekes (ouderenpastor PGA)  
 

Van de Diaconie 
 
In maart wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk, tel. 623474              

e-mail: wa@wabreedijk.nl                    
  

  
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 
 
 
Paasgroetenactie 2020: 
 
Vanuit heel de Protestantse kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer paasgroeten- 
kaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.  De afbeelding 
op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door de gevangenen zelf ontworpen. 
Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, "Sta op", werd een kruis 
van takken gemaakt, met als tekst: "Opstandig hout". Pasen, verhaal van de Levende! 
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Ook onze gemeente doet weer mee aan de paasgroetenactie.  Op zondag 22 maart a.s. kunt u vóór en 
na de dienst,  kaarten kopen en ondertekenen. Het zijn dit jaar weer dubbele kaarten, die we versturen 
t.w. één is voor de gevangene zelf en één die hij/zij zelf kan versturen aan familie of vrienden. 
Ze gaan naar gevangenen in Ned. gevangenissen. De kaarten kosten € 2,00 per stuk en zijn al voorzien 
van een postzegel. Anders dan in vorige jaren is, dat de kaarten dit jaar in één verzamel- 
envelop  verstuurd worden naar het dienstencentrum van de Protestantse kerk. Deze zorgt dat de 
kaarten onder de verschillende gevangenissen verspreidt worden. Graag willen wij u vragen  om de 
kaart direct na aankoop te ondertekenen en aan ons terug te geven. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks 
op staat.  Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit 
dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een 
kaart een hart onder de riem steken. 
 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!  Hartelijk dank! 
 
Namens de Diaconie,  de Missionaire Werkgroep. 
 

Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 

 
Minister van Justitie, Mr Abdulhamed Gul        Copy to:                                                                                                                                                                                                   
Adalet Bakanligi                                                       Ambassade van de Republiek Turkije 
06659 ANKARA, TURKEY                                        Mr. Saban Disli 
                                                                                   Jan Evertstraat 15 
                                                                                  2514 BS Den Haag 
Appingedam 01-03-2020 
 
Excellentie, 
Wij schrijven u n.a.v. de vervolging van 18 studenten en 1 docent van de Midden Oosten Technische 
Hogeschool( de METU) in Ankara i.v.m. hun veronderstelde deelname aan de negende LGBTI Pride 
Parade op de campus van de Hogeschool op 10 mei 2019. 
De aanklacht, geaccepteerd door het strafhof in besluit no. 39, beschrijft de vreedzame Pride viering als 
een onwettige samenkomst en beschuldigt alle 19 personen van het geen gehoor geven aan het bevel 
om  zich te verspreiden ondanks  waarschuwing  (art. 32 van de wet op vergadering en demonstraties, 
No. 2911). Het proces tegen de negentien mensen begon op 12 November 2018. 
Op 6 mei kondigde het management van de METU aan dat de parade niet zou worden toegestaan. Dit 
besluit was een onwettige restrictie op het recht van meningsuiting en vreedzame samenkomst.  Op 10 
mei kwamen politieagenten de campus binnen op verzoek van het management en gebruikten 
pepperspray, plastic kogels en traangas om de bijeenkomst te beëindigen. Verscheidene mensen 
raakten gewond. 
Naar aanleiding van de genoemde feiten vragen wij u dringend om de beschuldigingen tegen de METU 
studenten en hun docent in te trekken, en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen naar 
het excessieve gebruik van geweld door de politie op de campus, en diegenen die onwettig gehandeld 
hebben voor het gerecht te brengen. 
 
Wij danken u voor uw tijd en wachten hoopvol op uw antwoord. 
 
De Protestantse Gemeente Appingedam. 
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Turkije:  Studenten vervolgd voor Pride 
 
Op 10 mei 2019 organiseerden studenten op een universiteitscampus in Ankara een Pride om hun 
solidariteit te betuigen met de LHBTI-gemeenschap. De politie dreef de studenten uiteen met traangas 
en rubberen kogels. 
Achttien studenten en een docent staan nu terecht voor deelname aan een verboden bijeenkomst. 
In 2017 werden alle publieke bijeenkomsten in Ankara verboden. 
Het verbod werd in April 2019 opgeheven omdat het in strijd is met de grondwet. Toch verbood de 
universiteit de Pride. 
Toen de studenten desondanks samenkwamen, gebruikte de politie buitensporig geweld, waarbij 
meerdere mensen werden verwond en gearresteerd. 
 
 
 
 
 
 

I.K.E. ontmoetingsavond 
 
               I.K.E.  APPINGEDAM  
 
 
Hierbij ziet U de uitnodiging om weer een gezellige ontmoetingsavond van de I.K.E. bij te wonen. 
 
Iedereen is VAN HARTE WELKOM op: 
 
                 Donderdag 26 maart 2020 in de Franse School. 
                 Aanvang: 19.30 uur. 
 
M.m.v.: ds. J. v.d. Wal   -  Bijbellezing en meditatie; 
                  Chr. Dameskoor Meedhuizen  o.l.v. Mevr. C. Schep; 
                  Organist: dhr. J. Weima. 
                  Bingo: Mevr. G. Krol en dhr. S. Moesker. 
 
Als U vervoer nodig hebt, wordt dit voor U geregeld. 
 
Voor de maanden maart en april kunt U bellen met: mw. Greetje Krol.  
Haar tel. nummer is  622053 

S.v.p. op tijd bellen! 
 
Graag tot ziens en vriendelijke groeten,  
ook namens de I.K.E. commissie. 
 
Annie Blaak-Hidding.   
   
 

 

Van de Kerkrentmeesters 

 
Actie Kerkbalans 
Inmiddels is de Actie Kerkbalans afgesloten. De voorlopige toezeggingen bedragen ongeveer 
€147.000,-. Dit bedrag ligt ondanks onze krimpende gemeente toch nog weer wat hogen dan vorig jaar. 
We zijn daar dankbaar voor en willen de gevers dan ook heel hartelijk dank zeggen voor hun gift.  Mocht 
u toch om de een of andere reden uw formulier nog niet hebben ingeleverd, dan kan dat nog steeds bij 
in de brievenbus van de kerk. We willen iedereen die eraan heeft meegewerkt om de actie tot een 
succes te maken ook heel erg bedanken. Vooral ook de contactpersonen die de brieven hebben 
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bezorgd en weer opgehaald hebben met veel inzet een geweldige klus geklaard. Een extra moeilijkheid 
daarbij was dat het landelijk registratiesysteem achter liep bij de vele mutaties van adressen die er de 
laatste tijd zijn geweest.  
 
Werkzaamheden in de kerk 
In maart zal een ploeg vrijwilligers onder leiding van onze kerkmeester Garry Veldman beginnen met 
het verbreden en veiliger maken van de looppaden over de gewelven. Daardoor zal inspectie, b.v. door 
de Monumentenwacht, en onderhoud makkelijker en vooral veiliger gedaan kunnen worden. 
 
Vertrek vrijwilliger 
Jeroen Balkema heeft door het aanvaarden van een nieuwe baan helaas geen tijd meer om ons bij te 
staan op het gebied van beeld en geluid. Gelukkig heeft Henk Emmelkamp zich bereid getoond om 
deze werkzaamheden van hem over te nemen. We willen Jeroen bij dezen bedanken voor zijn 
geweldige inzet voor de kerk in de afgelopen jaren. 

 
 
 

Van de Jeugd 
 
 

Jeugdagenda maart 2020 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
Meisjes groep 5: Kirsten en Annet dinsdag 24 maart 

Meisjes groep 6: Fabianne en Denise: dinsdag 3 maart 

Meisjes groep 7: Jan-Willem en Maarten: dinsdag 10 maart 

Jongens groep 6/7: Fabiola en José: donderdag 12 maart 

Jongens en meisjes groep 8: Arjen en Rene: dinsdag 17 maart 
 

T-café: 

Franse school: 19.00-20.30 uur 

Vrijdag 6 maart: groep 7 

Vrijdag 13 maart: groep 8 

Vrijdag 20 maart: klas 1 en 2 

Vrijdag 27 maart: klas 3 en 4 

Vrijdag 3 april: groep 7 

 

Factor 12+ 
Datum via de app/mail, 19.30 uur Franse School 

 

Factor Lidy en Irene 
Dinsdag 7 april 

 

12 + tienerkerk 
Zondag 8 maart is er weer 12+ tienerkerk 

Zondag 29 maart is er weer 12+ tienerkerk/ J&O dienst 
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U4C 
Datum via de ‘U4C Appingedam’ facebook pagina 

 

Jong &  Oud dienst 
Zondag 29 maart, 09.30 uur 

 

Jongerenevent Eemsmond 
Zaterdag 7 maart 2020, 18.30-21.30 uur 

Voet/ volleybal toernooi, 12+, Brede School Noord 
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Stichting Nicolaïkerk 

 
Lezing: Margriet Brandsma over Duitsland na de val van de muur 
 
Ook dit jaar organiseert de Stichting Nicolaïkerk weer haar jaarlijkse cultuurhistorische lezing voor haar 
donateurs en andere belangstellenden. De lezing 2020 wordt weer georganiseerd in samenwerking 
met de historische vereniging Amasius en vindt plaats op zondag 22 maart 2020. 
 
Onderwerp: Duitsland na de val van de muur 
 
Spreker: Margriet Brandsma 
 
Waar:  Nicolaïkerk Appingedam   
 
Aanvang: 14.30 uur 
 
Het nieuwe Duitsland. 
Margriet Brandsma was jarenleng correspondent voor de NOS in Duitsland (onze oosterburen) en heeft 
nog steeds een warme band met het land. In haar lezing op 22 maart a.s. zal ze ondermeer vertellen 
over het nieuwe Duitsland en de DDR. 
Welke rol spelen oorlog, deling en hereniging nog in het leven van de Duitsers? En wat betekent het dat 
ook Duitsland niet immuun is gebleken voor populisme? 
 
Brandsma schreef een boek over Angela Merkel (‘Het mirakel Merkel’), de Oost-Duitse 
domineesdochter: Wie is zij en wat drijft haar? 
Andere boeken van haar hand zijn onder meer ‘Vluchtcode Vlinder’ over de mislukte vlucht van een 
Oost-Duitser naar zijn Nederlandse verloofde en meest recent, het boek over de transformatie van het 
grootste industriegebied van Europa: ‘Ruhrgebied, van rook en vuur naar natuur en cultuur’. 
 
Wij hopen dat we u kunnen begroeten op 22 maart a.s.  
 
De entreeprijs is € 5,00. 
 
Bij de VVV’s in Appingedam en Delfzijl, Readshop Appingedam en vlak voor de lezing bij de ingang van 
de kerk zijn entreebewijzen verkrijgbaar. 
 
Graag tot ziens op 22 maart, 
Stichting Nicolaïkerk,  B.J. W. Pennink. 
 
 

 
 

http://margrietbrandsma.nl/
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