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29e Jaargang, nr. 7        maart 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 verband met de situatie rondom corona, wordt de kerk op 1 maart NIET 

schoongemaakt. We wachten daarmee tot de maatregelen weer wat worden 
versoepeld. 

 
    
 
 

 Voor het reserveren van een zaal in de Franse School kunt u contact opnemen met 
mw. Janneke Pennink, tel. 623813 of: mw. Marieke de Vries, tel. 626927. 

e-mail: franseschool@pg-appingedam.nl 
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Meditatie 
 

 
Vol van verwachting 
We leven weer naar Pasen toe – elk op zijne wijs. Sommigen hebben besloten zich (ook) dit 
jaar (weer) aan de vastenperiode te houden. Af en toe met wat onduidelijkheid: horen de 
zondagen er nu wel bij of niet? Zelf vast ik deze veertigdagentijd niet uitgebreid, al deed ik 
het vroeger een aantal jaren wel. Ik kom aan inkeer nauwelijks toe met de werkzaamheden 
en voorbereidingen die in het verschiet liggen. Maar als ik zou vasten, dan ik elk geval niet 
op de zondagen in de veertigdagentijd. Wie vanaf Aswoensdag telt (dit jaar was dat op 17 
februari) tot aan Pasen, die komt op 46 dagen uit: zes teveel dus. Die zes dagen dat zijn de 
zondagen. Omdat zondag ‘de eerste dag der week’ is, de dag van de Opstanding, wordt er 
op die dag niet gevast. Jezus zei het al: de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de 
bruidegom bij hen is? (Mc. 2:19) Op de dag dat je viert dat Jezus is opgestaan, kan er 
daarom niet worden gevast. 
 
We leven naar Pasen toe – het is een tijd van verwachting, net als de Adventstijd die vooraf 
gaat aan Kerst. Op de zondagen krijgt die verwachting vastere vorm, zeker op de zondag 
van Palmpasen. Niet omdat dit jaar op Palmpasen onze nieuwe predikant ds. Oosterdijk aan 
onze gemeente wordt verbonden – hoeveel blijdschap en verwachting daarmee ook 
verbonden is. Maar omdat we op deze zondag het Feest van de aankomst van de Bruidegom 
vieren, de intocht van de Koning.  
Bertus Aafjes heeft daarover een indrukwekkend gedicht geschreven, dat te vinden is in zijn 
bundel ‘Het koningsgraf’ uit 1948: 
 
 

Palmpasen 
 
Het is Palmpasen en ik zie de bomen, 
de palmen weer met kinderogen aan: 
hun blaad’ren die als vogelveren stromen 
en in de top der stam gestoken staan. 
 
En alles is bereid Hem te ontvangen, 
en de verwachting vlamt op elk gelaat: 
de kreupelen die aan hun krukken hangen, 
de honden en de blinden van de straat. 
 
Er draaft een ezeltje met rechte oren 
als aan de witte klasmuur van mijn jeugd; 
al heeft het Jezus van zijn rug verloren, 
ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd, 
en zachtjens juicht het kind in mij verblijd: 
Hosannah die de Zoon van David zijt. 

 
 
Zou het mij dit jaar lukken die ‘kinderlijke vreugd’ te ervaren? Zou het makkelijker gaan als ik 
had gevast? Het lijkt me toe dat ontbering je meer doet verlangen naar de volheid en de 
overvloed. Of zou het daar niet om gaan? De kreupelen en blinden uit het gedicht verlangen 
naar een voller, een volwaardiger leven, vrij van hun beperkingen. Hoe zwaarder de 
gevangenschap, des te groter het verlangen naar de bevrijding. 
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Voel ik mij wel zó gevangen? En zou dat moeten? Of zou het ook andersom kunnen zijn: dat 
het verlangen naar bevrijding en de verwachting van Gods heil die in onze harten leven, ons 
duidelijk maken hoezeer wij gevangen zitten in ons eigen leven hier en nu? Hoe erg wij het 
missen om een vrij kind van God te zijn…? 
 
Ook daarvan is de Opstanding van Christus een voor-beeld: dat het kan, dat het echt 
mogelijk is dat het Kind van God in ons opstaat uit de beknelling van het grote-mensen-
bestaan en opnieuw met onbevangen ogen God en de wereld ziet zoals ze bedoeld zijn. 
 
Zo wil ik mijn Heer verwachten: 
 

Wek mijn zachtheid weer 
Geef mij terug de ogen van een kind 
Dat ik zie wat is 
En mij toevertrouw 
En het Licht niet haat 

 
 
 
      
 
 
ds. Johan van den Berg 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand maart  (onder voorbehoud) 
 
  1 mrt. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
   
  4 mrt. 19.30 uur, Avondgebed in de Nicolaïkerk 
   
  8 mrt. 20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
   
  9 mrt. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
11 mrt. 19.30 uur, Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 
18 mrt. 19.30 uur, Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 
22 mrt. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Kerkenraad, (jaarrekeningen), Franse School 
 
25 mrt. 19.30 uur, Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 
28 mrt. 14.30 uur,  Bevestiging en intrededienst van ds. R.P. Oosterdijk 
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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. 
 
 
Donderdag 4 mrt.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 19.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
 
Zondag 7 mrt.: Derde zondag in de  40-dagentijd / Zondag Oculi 
 9.30 uur, mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Viering van de Maaltijd van de Heer (onder voorbehoud)  
 
   collecten: - Diaconie (Roemenië) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
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. 
De situatie van de medische zorg in Roemenië is bijzonder problematisch. Er is tekort aan 
artsen en medisch personeel. Europees onderzoek toont aan dat de kwaliteit in veel 
ziekenhuizen ver achterblijft bij het gemiddelde in Europa. Medische zorg is vaak alleen 
beschikbaar als extra betaald wordt aan de medische staf. Met andere woorden als je geen 
geld hebt, dan word je ook niet geholpen. Voor veel Roemenen leidt deze situatie tot veel 
frustratie. Juist degene die leven in armoede hebben gegeven de leefomstandigheden vaak 
te maken met ziekte. FSR biedt hulp daar waar de nood het hoogst is. Er worden zieken 
geholpen met het kopen van medicijnen of met een bezoek aan de arts of het ziekenhuis. In 
een aantal gevallen maakt FSR gebruik van goede contacten met artsen die wel volgens de 
regels gratis zorg aanbieden. Daarnaast worden in voorkomende gevallen brillen gekocht of 
patiënten financieel geholpen bij een bezoek aan de tandarts. Medische hulp door FSR is 
soms letterlijk een zaak van leven of dood. Vaak kunnen we met een beperkte financiële 
bijdrage al een groot verschil maken. Daarom is iedere gift voor ons medisch project van 
harte welkom. 
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Woensdag 10 mrt.:  Biddag voor Gewas en Arbeid 
 19.30 uur,   Gezamenlijke dienst in de Tjamsweerster kerk (onder voorbehoud) 
     ds. B.B. Wolters 
      
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
    

kleur: paars 
 
Toelichting bij de collecten: 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 
 
 
Donderdag 11 mrt.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 19.30 uur,   ds. B.B. Wolters 
  
 
Zondag 14 mrt.: Vierde zondag in de 40-dagentijd / zondag Laetare 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
     
   collecten: - Diaconie (KerkinActie, Binn. diaconaat) 
     - Kerk 
    

kleur: paars 
 
Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie (40dagentijd, Binnenlands diaconaat) 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s  

Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en 
andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. 
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle 
problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en 
kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en 
zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.  
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw 
bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en 
ondersteunt in hun diaconale taak.  
 
Donderdag 18 mrt.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 19.30 uur,   ds. J. van den Berg  
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Zondag 21 mrt.: Vijfde zondag in de 40-dagentijd / zondag Judica 
         9.30 uur: ds. G.J. Gardenier, Beilen 
    
    
   collecten: - Diaconie (KerkinActie; Indonesië) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars   
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie (40dagentijd, Indonesië) 
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en 
westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond 
kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In 
Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te 
overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. 
Duurzame landbouw bevorderen: 

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De 
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de 
boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van 
chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en 
boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. 
Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn 
van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere 
landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om 
duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-
situatie. Helpt u mee? 

 
 

Donderdag 25 mrt.: Avondgebed in de Nicolaïkerk 
 19.30 uur,  ds. J. van den Berg 
 
 
Zondag 28 mrt.:  Palmzondag 
 9.30 uur, Deze dienst vervalt vanwege de intrededienst om 14.30 uur 
 
 
 14.30 uur,    Bevestiging en intrede van ds. R.P. Oosterdijk 
 
 
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk 
    

kleur: rood 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst 
In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij 
de mensen thuis. 
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.  
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   DIENSTEN   IN   DE   STILLE  WEEK 
 
Maandag 29 mrt.: 19.15 uur, Avondgebed  mw. Mijna Hadders-Algra 
     Collecte bij de uitgang voor Diaconie en Kerk (50% elk) 
     kleur: paars 
 
Dinsdag 30 mrt.: 19.15 uur, Avondgebed mw. Didy de Vries-Kuiper 
     Collecte bij de uitgang voor Diaconie en Kerk (50% elk) 
     kleur: paars 
 
Woensdag 31 mrt. 19.15 uur, Avondgebed dhr. Geert Middelkamp 
     Collecte bij de uitgang voor Diaconie en Kerk (50% elk) 
     kleur: paars 
 
Donderdag 1 april:   Witte Donderdag 
 19.30 uur,  ds. J. van den Berg, 
    Viering van de Maaltijd van de Heer (onder voorbehoud) 
 
     collecten: - Diaconie  
      - Kerk 
 
    kleur:  wit  
 
Vrijdag 2 april:  Goede Vrijdag 
 19.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
 
    collecten: - Diaconie  
      - Kerk 
 
    kleur:  paars  
  
Zaterdag 3 april:  Stille Zaterdag 
 22.00 uur,  ds. J. van den Berg 
 
    kleur: paars / wit 
 
Zondag 4 april:  Eerste Paasdag 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
 
    collecten: - Diaconie  
      - Kerk 
 
    kleur:  wit 
  
Maandag 29 maart t/m Goede Vrijdag 2 april: collecte bestemd voor interactief project 
Syrië (KIA)  Bouw de kerk in Syrië weer op  
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen 
mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in 
armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen 
zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.  
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel 
van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
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opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in 
onze steun aan zusters en broeders in Syrië.  
 

Bij de diensten 
 
Zondag 7 maart – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 3e zondag in de 
Veertigdagentijd 
Deze zondag lezen we de bekende geschiedenis van Jezus die woedend het tempelplein 
‘leeg veegt’ omdat de tempel een heilig huis is en geen marktplaats. Daar is uiteraard lang 
niet iedereen blij mee. Wat zegt deze woedende Jezus ons? 
Op deze zondag zouden we het Heilig Avondmaal vieren, maar dat kan niet doorgaan. We 
zien uit naar het moment dat dat wel weer kan: samen brood en wijn delen. 
 
 
Zondag 14 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Klein Pasen, zondag 
Laetare, 4e zondag van de Veertigdagentijd 
Deze zondag wordt ook wel Klein Pasen genoemd: een vooruitwijzing naar het feest van 
Pasen. Daarom is de kleur van deze zondag rozerood. Het licht van Gods Koninkrijk gloort 
aan de horizon van ons alledaagse leven. De feestelijke introïtuspsalm 122 wordt in de 
klassieke liturgie voorafgegaan en gevolgd door de antifoon Laetare: ‘Verheugt u met 
Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt’ (Jesaja 66:10). Wanneer de 
Veertigdagentijd wordt opgevat als een tocht door de woestijn op weg naar Pasen, is deze 
zondag Laetare als een oase onderweg. De lezing uit het Evangelie is dan ook een voorproef 
van de paasmaaltijd: Johannes 6:1-10. 
Het thema van deze zondag in het Veertigdagenproject ‘Levensweg’ is: In het gras. In het 
gras aan de oever van het meer van Galilea geeft Jezus vijfduizend mensen te eten door vijf 
broden en twee vissen met hen te delen. Om Gods goede gaven te ontvangen hoef je 
blijkbaar niet meer te doen dan aan Jezus’ voeten in het groene gras te gaan zitten, en 
dankbaar aan te nemen wat Hij ons aanreikt. Dat is iets om je op en over te verheugen: 
Laetare! 
De liturgische bloemschikking rond de zeven werken van barmhartigheid loopt vandaag niet 
helemaal parallel aan de Evangelielezing. Het thema is: de naakten kleden. Pas volgende 
week komt het voeden van de hongerigen aan bod. Toch loopt ook hier een lijntje naar het 
‘verheugd ontvangen van wat God ons geeft’. Denk maar aan Jezus’ opmerking over de 
lelies op het veld, die zonder zelf iets te hoeven weven hun prachtige kleurenkleed van God 
cadeau krijgen (Mat. 6:28-30). 
 
Zondag 28 maart – Nicolaikerk, 14.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Palmzondag, 
6e zondag van de Veertigdagentijd – Verbintenis- en intrededienst van ds. R.P. Oosterdijk 
Deze Palmzondag is dit jaar extra feestelijk omdat onze gemeente een predikant erbij krijgt. 
Ds. Oosterdijk wordt aan de Protestantse Gemeente Appingedam en tegelijk ook aan de 
Protestantse Gemeente Kantens-Stitswerd- Rottum verbonden. Een bijzonder moment dat 
iedereen thuis kan meevieren. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is Jezus’ intocht in 
Jeruzalem. We hopen ondanks alles op een mooie en gezegende dienst. 
Let op: deze dienst is ’s middags! 
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Persoonlijk Lied in coronatijd 
 
De komende tijd mag nog niets gezongen worden in groepsverband. En dat maakt de 
diensten erg sober. Natuurlijk klinkt het grote orgel en af en toe een digitaal lied, maar dat is 
het dan ook wel. De commissie eredienst heeft daarom het plan opgevat om het Persoonlijk 
Lied weer nieuw leven in te blazen, voor zolang er sprake is van voornamelijk digitale 
diensten. 
Een aantal jaren hebben maandelijks Persoonlijke Liederen geklonken in de Nicolaïkerk. 
Hieraan voorafgaand kon de gemeente luisteren naar de inleiding op het persoonlijke lied. 
Veelal waren dit ontroerende verhalen waardoor wij elkaar een beetje beter leerden kennen. 
Elke zondag tot Pasen is er plaats in de dienst voor een Persoonlijk Lied. De commissie 
eredienst nodigt u dan ook van harte uit om uw lied in te zenden. Dat kan bij de cantor-
organist per mail of post. U vindt zijn gegevens achterin het kerkblad. 
U kunt uw inleiding à 100/150 woorden als video-opname, maar ook als mail of brief 
inzenden met uw lied. Dat lied kan worden afgespeeld vanaf internet (graag de link 
doorgeven), maar misschien wilt u liever dat de organist het speelt. Als u een opname op cd 
heeft, kan dat natuurlijk ook. Doe de cd dan bij de cantor-organist in de brievenbus. 
 
Als u wel een lied hebt, dat u graag wilt horen, maar er liever niet over wilt praten, kunt u dat 
lied ook inleveren bij onze organist. (Tel. 06 – 21406271) 
 
Namens de commissie eredienst,  Vincent Hensen-Oosterdijk 
 
 
 
 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen oppasdienst deze maand      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Van de Kindernevendienst 
 
OOK VOOR THUIS ! 
Kindernevendienst – Veertigdagentijdproject  
 
Ondanks de corona-beperkingen zorgt de Kindernevendienst-leiding ervoor dat de kinderen 
van de basisschool toch het project voor de Veertigdagentijd kunnen volgen. Het thema van 
het project is dit jaar: Levensweg. We lezen daarin verhalen over Jezus’ weg naar Pasen. De 
deelthema’s en bijbellezingen per zondag zijn: 
Derde zondag:  Johannes 2:13-22  - Heilig huis 
Vierde zondag:  Johannes 6:4-15  - In het gras 
Vijfde zondag:  Johannes 12:20-33  - Onder de grond 
Zesde zondag:  Marcus 11:1-11  - Op weg 
Pasen:   Johannes 20:1-18  - Een nieuwe start 
 
De Kindernevendienst regelt dat bij de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd het 
bijbehorende gezinsboekje ‘Levensweg’ wordt bezorgd. Dat gebeurt trouwens ook bij de 
gezinnen met kinderen die meedoen met de 12+. In het boekje staat materiaal voor iedere 
dag van de Veertigdagentijd: voorleesverhalen, vragen om over door te praten met elkaar, 
gebedsteksten, spelletjes enz. enz. 
Daarnaast is er iedere zondag een podcast met een ingesproken Bijbelverhaal waarbij je een 
verwerking kunt doen, bijvoorbeeld als de ouders naar de preek van de kerkdienst kijken. De 
podcasts zijn te vinden op www.kindopzondag.nl/digitaal/. 
 
Als de richtlijnen het weer toelaten, gaat de leiding ook de Kindernevendienst in de Franse 
School weer oppakken. Nog niet direct iedere zondag, maar wel regelmatig. Zo gauw daar 
nieuws over is, krijgen de ouders daar bericht over.  
 
Ondertussen regelt de Kindernevendienstleiding dat er elke zondag werkbladen en een 
verhaal op de website van de kerk staan. Klik daarvoor bovenaan de homepage www.pg-
appingedam.nl op “Digidienst”. Bovenaan de liturgie van de zondag kun je dan doorklikken 
op “uitleg” en “werkbladen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 13 - 

Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
 
 
Op de gewone donderdagavonden in de Veertigdagentijd houden we om 19.30 uur 
avondgebeden.  
Een bezinningsmoment onderweg naar de Stille Week en Pasen: brokjes geestelijk manna 
onderweg naar de vervulling van Gods beloften. Het neemt steeds een klein halfuur in 
beslag.  
De avondgebeden zijn via internet te volgen op kerkdienstgemist.nl, en wel op de 
donderdagen 4 maart, 11 maart, 18 maart en 25 maart om 19.30 uur. Het avondgebed van 
11 maart wordt geleid door ds. Ineke Wolters van Tjamsweer, de andere avondgebeden in 
maart door ds. Johan van den Berg. Het orgel wordt bespeeld door Vincent Hensen-
Oosterdijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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Opbrengst collecten 

 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 17 januari        ‘Open Hof’, Groningen         €   90,00 
Zondag 24 januari        Missionair werk (KIA)   € 156,00 
Zondag 31 januari         Hospice ‘De Schutse’    € 204,00 
Zondag  7 februari         Werelddiaconaat, Bangladesh € 158,00 
Zondag 14 februari         St. Noaberschap, Appingedam € 243,00 
 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half december 2020 t/m 
half januari 2021, € 635,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
 
 
   
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  24 januari           € 122,00   
zondag  31 januari           € 210,00   
zondag  07 februari        € 120,00   
zondag  14 februari        €  128,00    
 
 
 
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    

 
 
 
 
 
 
 

Uit het Pastoraat 
 
  
Wijken en ouderlingen 

 
 

 
Wijk nr  

 
Ouderling 

Adres Telefoonnr. 
(0596)  

Email adres 

1 VACANT – waargenomen 

door Thijs Lubach 
   

2 Dhr. T.Lubach Parksingel 30 625844 t. lubach@ziggo.nl 

3 Mevr. Gea Voshart-Timmer Stadsweg 21 626417 Fam.voshart@hetnet.nl 

4 Mevr. Joke Smit-Stuurwold Westerkade 25 682010 jsmitstuurwold@gmail.com 

5 Mw. Cathrien van Ramshorst-
Wiertsema 

Kloosterweg 6, Krewerd 624771 Ramshorst7@hetnet.nl 

6 Mw. Debbie Jager-Zwiers W. Huismanlaan 61 785823 debbiezwiers@gmail.com 

7 VACANT-waargenomen door 

Gea Voshart-Timmer 
   

8 VACANT waargenomen door 

Joke Smit-Stuurwold 
   

9 VACANT waargenomen door  

Cathrien van Ramshorst 
   

19 Mw. Alie Bos Hertoginnelaan 34 627755 e.bos61@kpnplanet.nl 

11 Dhr. Jaap Weima Mr.S.Reijndersplen 8 624623 jaapweima@kpn.nl 

 Mw. Afien Kloosterhof-
Tiesma 

Fazanstraat 4 624890 artiesma@ziggo.nl 

Ouderling 
met 
speciale 
opdracht 

Mevr. Mijna Hadders-Algra Regentessenlaan 17 628420 m.hadders-algra@umcg.nl 

Jeugd VACANT    
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Van de Commissie eredienst 
  
Laatste mogelijkheid om Huispaaskaarsen te bestellen:  Voor 1 maart a.s. !! 
 
Deze keer zijn er vier verschillende afbeeldingen, in 4 groottes. Het gaat om (van links naar 
rechts): 
 

 
 

C. Beschermde aarde: Deze versiering staat symbool voor de bescherming van 
God voor onze aarde, welke we momenteel zo enorm nodig hebben met de 
Corona-pandemie. 

D. Zon, vissen en druiven: Prachtig realistisch reliëf verwijzend naar de 
vermenigvuldiging van twee vissen, de belichaming van Christus om de 
mensheid te redden. De druiven verwijzen naar Jezus, die zich de ware 
wijnstok noemt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken’. 

E. Chi-rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en 
Rho (Grieks PX of ChristusMonogram/Pax Christus = Vrede Christus). 

F. Vredesduif: Een Chi-Rho kruis met daaronder de VREDESDUIF in een 
oranje/geel medaillon. 

 
De prijzen zijn:  De kaarsen van 25 cm. kosten € 20,50; die van 30 cm. kosten € 27,00; 
   De kaarsen van 40 cm. kosten € 33,75; die van 60 cm. kosten € 58,95. 
 
Veel mensen zijn aan huis gekluisterd. Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de 
Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven.  
Op blijde momenten, maar ook in een zorgelijke periode kunt u veel steun aan zo’n kaars 
beleven. Uiteraard is de Huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u 
dierbaar zijn. Op deze kleurenafdruk kunt u de kaarsen goed bekijken. 
In deze periode, waar zoveel maatregelen onze vrijheid beperken, kunt u een huispaaskaars 
bestellen bij:  Gea Kolk, Heiliggravenweg 16.  tel.: 0596-623313.   
E-mail: jankolkappi@hotmail.com 
 
In kleur kunt u alle kaarsen bekijken op: boca.nl 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Van de I.K.E.           
  
Het is erg rustig in deze bijzondere corona tijd, wat betreft de activiteiten van de IKE, zoals u  
merkt. 
Er kan / mag heel weinig en we hebben dan ook moeten besluiten om de schooldienst in 
februari; de Groninger dienst in maart en de Paasavondzang in april te laten vervallen. 
 
Of de zomeravonddiensten in Marsum door kunnen gaan, is ook nog twijfelachtig; we nemen 
daar op een later tijdstip een besluit over. 
Ook de IKE-avonden op de donderdagavond zijn, zoals u weet, allemaal vervallen. 
 
Erg jammer allemaal voor de sociale contacten, maar helaas het is niet anders. 
We moeten afwachten wanneer we onze activiteiten weer kunnen gaan houden. 
 
 
We houden u op de hoogte. 
De IKE werkgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de pastorie            
 

Terwijl ik dit schrijf, genieten we nog na van de ijspret in het weekend van 12-14 februari en 
zitten we vlak voor onze week voorjaarsvakantie als gezin. Voor de oudste twee kinderen 
liggen er daarna schooltoetsen in het vooruitzicht, de jongste hoeft zich van die druk nog 
niets aan te trekken. Voor ons volgt daarna de gang door Veertigdagentijd, Stille Week en 
Pasen. Die is niet alleen anders dan anders door de coronatijd, maar vooral door de komst 
van onze nieuwe collega ds. Rudolf Oosterdijk. Op Palmzondag hoopt Gerlinde hem te 
verbinden aan onze Protestantse Gemeente Appingedam en aan de Protestantse Gemeente 
Kantens-Stitswerd-Rottum. In de oude bedeling noemden we dat een bevestigings- en 
intrededienst, nu is de officiële term: verbintenisdienst. Door de coronabeperkingen en door 
de bijzondere combinatie van een verbintenis aan twee afzonderlijke gemeentes vragen de 
voorbereidingen extra logistiek denkwerk. Maar samen met alle betrokkenen komen we daar 
vast goed uit. 
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Gerlinde en ik willen in elk geval via deze weg ds. Oosterdijk alvast van harte welkom heten 
in het predikantenteam van de PGA ofwel ‘het ministerie’ volgens de klassieke benaming. 
We verheugen ons erop om samen met hem ons werk in de gemeente verder op te pakken. 
Ook omdat ds. Oosterdijk ervaring en kennis meebrengt die wij (nog) niet in ons rugzakje 
hebben. We hebben al met elkaar overlegd over het preekrooster van dit en volgend jaar. 
Idem over de taakverdeling in het pastoraat en de andere werkvelden van het domineeswerk. 
Zo zal ikzelf bijvoorbeeld namens het ministerie deel blijven uitmaken van het moderamen 
van de kerkenraad, zodat dat geen onevenredig groot deel van de werktijd van de andere 
collega’s in beslag gaat nemen. We gaan vanaf april met ons drieën vol goede moed aan de 
slag. We gaan ervan uit dat we gaandeweg zullen ontdekken of de geplande werkverdeling 
gunstig is. In overleg met elkaar en de kerkenraad blijft er altijd ruimte om dat bij te stellen, 
zodat ieder haar en zijn talenten zo goed mogelijk kan inzetten voor de gemeente. Zo hopen 
we vanuit onze roeping als Dienaren van het Woord tot zegen te zijn voor de kerk en voor de 
Protestantse Gemeente Appingedam in het bijzonder. 
En dat is nog niet eens alles om naar uit te kijken. Ondertussen zijn er ook de 
voorbereidingen voor de Pubquiz van de Jeugdraad op 19 maart en de plannen om samen 
met Mijna Hadders-Algra binnenkort een online project voor jongeren van 12-17 jaar op te 
starten: DENKSTOF. Zie daarvoor elders in dit Kerkblad. 
Daar laat ik het voor nu bij. Ik wens iedereen ondanks alle coronaperikelen een goede gang 
toe naar de Stille Week en Pasen. Er speelt namelijk op het toneel van deze wereld - achter, 
onder en door alles - een groter verhaal dan corona, dan ellende en oorlog; zelfs een groter 
verhaal dan verval en dood: het verhaal van Jezus’ Opstanding en van Gods weg met 
mensen, dwars door de dood heen. Het verhaal van het Goede Nieuws dat wij een veilig 
heenkomen én thuiskomen hebben in het koninkrijk van onze God. Dát thuiskomen wensen 
wij elkaar in de kerk toe – vandaag, morgen en alle dagen die God ons schenkt. 
Met een grote groet, ook namens ds.  Gerlinde, 
ds. Johan van den Berg 
 
 
Gesprekskring 18+ online: 
Als er 18-plussers c.q. jongvolwassenen zijn die het leuk zouden vinden om met ons mee te 
doen, dan horen we dat graag. Kom gerust eens ‘meekijken’ of deze manier van met elkaar 
in gesprek zijn over wat het leven de moeite waard maakt, bij jou past. De deelnemers 
proberen om de beurt een onderwerp aan te dragen.  
Heb je vragen of wil je direct mee gaan doen, dan kan je je aanmelden bij ds. Johan van den 
Berg (dsjvandenberg@solcon.nl of 0596-788702). 
De data van de komende online-meetings zijn voorlopig vastgesteld op de volgende 
donderdagavonden van 20.15 tot 21.30 uur: 10 maart, 31 maart, 21 april en 12 mei. 
ds. Johan van den Berg 
 
DENKSTOF 
Factor 12+, Factor 15+ en 12+ Groep ONLINE 
Door de coronabeperkingen zijn de Factor groepen en de 12+ Groep het afgelopen jaar niet 
of nauwelijks bij elkaar geweest. Steeds dachten we: het zal toch wel snel weer gewoon zijn. 
Daarom hebben we tot nu toe geen alternatief aangeboden. Maar dat gaat nu veranderen. 
Vanuit de Jeugdraad en de kerkenraad gaan Mijna Hadders en ds. Johan van den Berg 
DENKSTOF ONLINE aanbieden aan de jongeren van 12-17 jaar, die normaal gesproken 
mee zouden (kunnen) doen met de Factor-groepen of de 12+ Groep. 
DENKSTOF is een serie uitdagende video's over geloofsvragen in het dagelijks leven. Ze 
helpen je als tiener om een eigen mening te vormen, je gedachten te prikkelen en te 
ontdekken hoe je als christen kunt omgaan met lastige vragen. Vragen die bijvoorbeeld aan 
de orde kunnen komen zijn: Waarom merk ik niks van God? Werkt bidden wel? Hoe ga ik om 
met ruzie?  
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Nadat de video samen online is bekeken, gaan de leiders met de jongeren in gesprek over 
het thema. Dat kan via een discussie zijn, maar bijvoorbeeld ook met een challenge of quiz. 
De online bijeenkomsten gaan ongeveer drie kwartier duren. Ben je benieuwd naar de 
DENKSTOF video’s, neem dan eens een kijkje op beam.eo.nl/denkstof. Bij het kiezen van de 
video’s voor onze online bijeenkomsten houden we natuurlijk rekening met de belangstelling 
en de voorkeuren van de groep. 
We gaan onze jongeren benaderen via de WhatsAppgroepen van Factor en 12+. Maar als je 
daar niet in zit, of gewoon zeker wilt zijn dat er ook voor jou plek is bij DENKSTOF, meld je 
dan snel aan bij ds. Johan van den Berg: WhatsApp 06-42435702 / e-mail 
dsjvandenberg@solcon.nl. 
Bij 5 aanmeldingen kunnen we van start gaan. Op dat moment overleggen we ook over de 
meest geschikte dag en tijd.  
We hopen dat je met ons mee wilt denken! 
Mijna Hadders-Algra en ds. Johan van den Berg 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagsfonds 
 

Over de maand januari is binnen gekomen € 106,80. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de gift. 
 

 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper.     
 
 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  met een hartelijke groet 
van de gemeenteleden 
 
In februari wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Anja Breedijk             
    e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
 
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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Postzegels en kaarten sparen voor de zending 
 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten 
ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. 
De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen,  maar 
ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. 
Ook ansichtkaarten  zijn gewild. 
Hieronder staan echter enkele richtlijnen  waarmee u rekening kunt houden voor een hogere 
opbrengst van de postzegels en kaarten: 
 
1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als 
zonder postzegel.  
2. Vooral oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.  
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. 
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren  extra geld op,  zoals  (van): 
 
*  Anton Pieck 
*  Rien Poortvliet 
*  Rie  Kramer 
*  Marjolein Bastin  
*  Anne Geddes  
*  Unicef  
*  Removos  (mond en voetschilders) 
*  Hartjeskaarten "Voor het kind" (met hartje achterop), 
*  De Koninklijke Nederlandse reddingmaatschappij 
*  Geboortekaartjes.  
U kunt de postzegels en kaarten  inleveren bij:  Greet Bulthuis,  Netweg 7. 
Als u ze niet zelf kunt brengen,  mag u mij ook bellen:  0596-624433 en kom ik ze bij u 
ophalen.  
Dan wil ik u er nog even EXTRA op wijzen,  dat als u mooie kaarten hebt met 
postzegel, deze er NIET af te scheuren! 
Een kaart met postzegel heeft nl. een meerwaarde!! 
 
           Vr.gr. Greet Bulthuis,  tel. 624433.  
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Amnesty International 
 
 

   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

   
 
 
Amnesty International vraagt uw hulp voor Yang Maodong in China die 
zijn ernstig zieke vrouw in de VS niet mag bezoeken. 

 
Al 9.680 e-mails verstuurd  
Sinds de ochtend van 29 januari 2021 weet niemand meer waar de Chinese schrijver en 
mensenrechtenverdediger Yang Maodong is. De avond ervoor was hij op de luchthaven van 
Shanghai in hongerstaking gegaan. Hij protesteerde hiermee tegen de weigering van de 
autoriteiten om zijn doodzieke vrouw in de VS te bezoeken. Want volgens hen vormt 
Maodong ‘een gevaar voor de nationale veiligheid.’ 
De autoriteiten wilden Yang Maodong (ook wel bekend als Guo Feixiong) alleen laten gaan 
als hij een ‘overeenkomst’ met hen zou sluiten. Dat zou er waarschijnlijk op neer komen dat 
hij zijn werk voor de mensenrechten zou moeten staken. Maodong heeft al een aantal keer in 
de gevangenis gezeten en werd gemarteld. 
 
Roep China op om toe te staan dat Yang Maodong naar zijn vrouw kan gaan.  
Zie de website van Amnesty International voor het versturen van de email en de 
andere acties. 
amnesty.nl/kom-in-actie/acties    
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Actie Kerkbalans: 
 
Het eindresultaat van Actie Kerkbalans 2020 is bekend! Een actie die in het teken stond van 
de toekomst van de kerk. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat er weer gul is 
toegezegd. U beseft natuurlijk hoe belangrijk dit voor de uitvoering van het werk van de 
plaatselijke kerk is. Niet alleen stelt het ons in staat salarissen te betalen, gebouwonderhoud 
te plegen en de steeds stijgende energierekening te voldoen. Ook kunnen wij nu, zodra de 
coronamaatregelen dit weer toelaten, bijvoorbeeld weer koffiedrinken met elkaar, de 
jeugdactiviteiten ondersteunen en de musical opstarten. Zo kunnen we met elkaar bouwen 
aan de toekomst van de kerk. We hebben vandaag gegeven voor de kerk van morgen. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen. Dankzij u kunnen we een plek van 
inspiratie zijn en blijven! 
De eindstand van kerkbalans 2020 bedraagt € 152.884,35.  
Hiervan is € 6807,18 betaald zonder toezegging en staat er nog een bedrag van € 3.111,33 
aan toezeggingen open. 
 
 

Kerkbalans 2021: 
 
Tot nu toe is er € 145.864,00 toegezegd, en hiervan is inmiddels al € 26.630,04 ontvangen 
waarvan € 2.554,04 zonder toezegging. Mocht u (nog) niet iets hebben toegezegd, dan 
kunt u nog altijd een bedrag overmaken op de rekening van het College van 
Kerkrentmeesters, NL31 RABO 0373715374 
 
We willen alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan de Actie Kerkbalans heel hartelijk 
danken voor hun inzet. Dit jaar was alles extra gecompliceerd door alle coronamaatregelen. 
Toch is iedereen weer op pad gegaan om de enveloppen rond te brengen en weer op te 
halen, met dit mooie eindresultaat.  
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda maart 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 dinsdag 2 maart 

Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 3 maart 

Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 23 maart 

Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie dinsdag 9 maart 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 25 maart 
 

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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Vrijdagavond 

19 maart 2021 
20 uur, online 

 
 

  
 
 

 
 

 

Opgeven kan tot 15 maart als individu of als team 
van maximaal 4 personen bij: 

 
Maartje van Ramshorst: 

maartjevanramshorst@outlook.com  
Nathalie Knol:  

nathalieknol@outlook.com 
 

Het is niet de bedoeling om als team bij elkaar te komen in verband 
met corona, tenzij een aantal teamleden uit hetzelfde gezin komen. 
We zijn nog aan het bekijken hoe overleg tussen de teamleden kan 
plaatsvinden (via videobellen of via een andere weg). Bij opgave 
graag het emailadres (van alle teamleden) doorgeven waarop 
verdere informatie kan worden doorgegeven. Wij hebben er zin in, 
tot de 19e! 

mailto:maartjevanramshorst@outlook.com
mailto:nathalieknol@outlook.com

