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30e Jaargang, nr. 7        maart 2022 
 
Kopij 
 
Kopij 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: KOPIJ 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 7 maart zal de kerk weer worden schoongemaakt.  

Doet u ook weer mee?  U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
 Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 

 Het Postadres voor: de Kerkenraad Protestantse Gemeente; het Kerkblad; het 
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie is nu: 
Wijkstraat 30,  9901 AJ  APPINGEDAM. 
 

 In het kerkblad van januari is vermeld, dat groeperingen, commissies, verenigingen, 
enz, binnen onze kerkelijke gemeente stukken hebben waar grotere hoeveelheden 
van vermenigvuldigd moeten worden, kunt u contact opnemen met dhr. P.M. (Piet) 
Waalkes. 
Wel moeten deze stukken kant en klaar worden aangeleverd !!! 
Het minimum aantal afdrukken /prints: 20 exemplaren of meer, alleen in zwart/wit. 
Zijn adresgegevens zijn: dhr. P.M. (Piet) Waalkes, 
    Abel Eppensstraat 54,  9902 HL  Appingedam. 
    Tel. 0596 – 626891. 
    e-mail: pmwaalkes@kpnmail.nl 
Graag vooraf contact opnemen !!! 
     
 

 Bij dit kerkblad ontvangt u weer het verzoek om uw abonnementsgeld te betalen. 
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? U bespaart ons daarmee veel werk. 
Alvast onze hartelijke dank !! 

 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
mailto:pmwaalkes@kpnmail.nl
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Meditatie 
 

Gebed in de lijdenstijd 

Zo tegen Pasen 
valt mijn geest een beetje stil, 

verzet mijn wil zich 
tegen Christus' lijden. 

Van kinds af aan 
had ik er moeite mee, 

die boze menigte 
en hun geschreeuw, 

ik kon er nooit goed tegen 
hoe Jezus, zo integer 

het doelwit was van razernij. 
Nog raakt het mij 
en telkens weer 

zou ik het willen overslaan 
en overgaan naar Pasen 

maar dat zou niet eerlijk zijn 
zo is het niet gegaan. 

 
Al toen de juf het ons 

op school vertelde 
sloot ik mijn ogen, 
stopte oren dicht, 

dit wilde ik niet horen, 
ik zag het voor me 

hoe ze schreeuwden: 
"Laat Barabas los 
en kruisig Hem". 

 
Inmiddels ben ik gaan begrijpen 

dat alles zo moest gaan 
als was voorzegd 

en dat U in de plaats van ons 
dit alles hebt doorstaan. 

Nog voel ik elke lijdenstijd 
Uw zielenpijn 
om wat wij U 
aan zonden 

hebben aangedaan. 
 

O liefdevolle Heer, 
hoe kan ik U bedanken 

voor al Uw bloed 
om ons bevrijd te laten gaan. 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 

 
 

Uit de bundel: "Het pinkstert!" 
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Agenda voor de maand maart   

 
 
 3 maart   20.15 uur, Bijbelgesprekskring, Franse School 
 
 4 maart 19.00 uur, T-café, groep 7, Franse School 
 
 7 maart 18.45 uur, Club, jongens groep 6, Franse School 

19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur,     Vergadering Diaconaat, Franse School  
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
 
 8 maart 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
  18.45 uur, Club, groep 7 en jongens groep 8, Franse School 
 
 9 maart 18.45 uur,  Club, meisjes, groep 6, Franse School 
 
10 maart 18.45 uur, Club, jongens en meisjes, groep 5, Franse School 
 
11 maart 19.00 uur, T-café groep 8, Franse School 
 
15 maart 18.45 uur, Club, meisjes groep 8, Franse School 
 
18 maart 19.00 uur, T-café klas 1 en 2, Franse School 
 
21 maart 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
  20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
25 maart 19.00 uur, T-café klas 3 en 4, Franse School 
 
 
 
 1 april 19.00 uur, T-café groep 7, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
 
Donderdag 3 maart: ds. R.P. Oosterdijk 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
     
 
Zondag 6 maart:  Zondag Invocabit / 1e zondag in de 40-dagen-tijd 

 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
   Er is vandaag Kindernevendienst 

     
collecten: - Diaconie (Rwanda) 

      - Kerk  
 
    kleur:  paars 
 
 
Toelichting bij de collecten: Zendingscollecte, KIA (Rwanda, 40dagentijd) 
Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 
Sinds Evariste een landbouwtraining volgde bij Rwandese zusters heeft zijn gezin het een stuk beter: 
“Wij kunnen nu leven van de opbrengst van ons land. We verbouwen zelfs genoeg om groenten te 
verkopen. Daardoor kan ik onze elektriciteit, ziektekostenverzekering en de school voor mijn drie 
kinderen betalen en nog geld opzij leggen voor moeilijke tijden.” De Rwandese zusters hebben hem 
geleerd om terrassen aan te leggen, zodat vruchtbare grond niet kan wegspoelen. Ook maakt hij nu 
gebruik van irrigatie en wisselteelt. Vroeger verbouwde Evariste alleen zoete aardappels en bananen, 
nu veel meer gewassen: aubergines, paprika’s, bieten, bonen, uien en tomaten, die hij ieder jaar van 
plek verandert. Ook weet hij nu hoe belangrijk bomen zijn om water vast te houden. Zijn leerproces 
gaat door: ongeschoolde boeren als Evariste worden gekoppeld aan een professionele boer in de 
buurt.  

 
Woensdag 9 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid 
  19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
    ds. J. van den Berg  
 

collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk  
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte Biddag voor gewas en arbeid collecte t.b.v. de 
Voedselbank 
De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-
profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. 
Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling 
tegen te gaan. 
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 Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in 
die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed 
zijn.  
Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de 
THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de 
verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in 
sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als 
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opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit.  
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 10 maart: ds. G.M. van den Berg-de Haan 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
 
 
Zondag 13 maart:  Zondag Reminiscere / 2e zondag in de 40-dagen-tijd 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    We vieren vandaag de Maaltijd van de Heer      

 
collecten: - Diaconie (Binn. diaconaat) 

      - Kerk 
 
    kleur:  paars 
 
    Er is vandaag 12+ groep 
 
   

Toelichting bij de collecten:  Collecte Kerk in Actie (40dagentijd, Binnenlands 
diaconaat) 
Kerk zijn doe je met elkaar 
Veel kerken in Nederland willen iets betekenen in hun eigen omgeving. Er zijn voor anderen en iets 
doen voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zoals de Protestantse 
Wijkgemeente De Drieklank in Almere. In een taalcafé geven vrijwilligers taalles aan Syrische 
vluchtelingen. Gemeenteleden en vluchtelingen genieten van gezamenlijke maaltijden. Op 
vrijdagochtend kun je buurten in de kerk, onder het genot van koffie of thee. Toen dat in coronatijd 
niet mogelijk was, trok het ‘buurtbakkie’ van de kerk de wijk in. Met deze activiteiten wil de kerk in 
Almere diaconaal en betekenisvol aanwezig zijn in de wijk. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in 
eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale 
presentieplek in Almere. 

 
Donderdag 17 maart: ds. B.B. Wolters 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
 
 
Zondag 20 maart:  Zondag Oculi / 3e zondag in de 40-dagen-tijd     
 9.30 uur,  ds. R.P. Oosterdijk 
     
    collecten: - Diaconie (kinderen 
Yogyakarta) 
      - Kerk 
 
    kleur:  paars 
 
 19.00 uur,  Welkomstdienst: Grunneger dainst 
    ds. T. Oldenhuis, Coevorden 
 
    collecten: - I.K.E. 
      - Kerk 
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Toelichting bij de collecten:  Collecte KIA (40dagentijd, Een betere toekomst voor 
straatkinderen in Yogyakarta) 
Anies uit Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, woont op straat. "Ik was een gewoon kind, 
met een thuis en een fijn gezin,” vertelt zij. “Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest 
verkopen vanwege gokschulden. Om geld te verdienen, moesten we op straat gaan zingen. Ik kon 
niet meer naar school.” 
In Yogyakarta wonen veel kinderen, net als Anies, op straat. Medewerkers van de organisatie 
Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel 
en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen. Voor kinderen die de straat 
definitief willen verlaten is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school 
kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan preventie: ze 
probeert te voorkomen dat kinderen op straat belanden, onder andere door ouders te helpen hun 
gezin financieel te onderhouden. 

 
Donderdag 24 maart: ds. J. van den Berg 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
 
 
Zondag 27 maart:  Zondag Laetare / 4e zondag in de 40-dagen-tijd  
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
    Er is vandaag Kindernevendienst 
 
    collecten: - Diaconie (bloemendienst) 
      - Kerk 
 
    kleur: paars 
 
    Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  

Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
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.  
 
 
Donderdag 31 maart: ds. J. van den Berg 
  19.30 uur, Avondgebed in de 40-dagen-tijd 
 
 

Bij de diensten 
 
Zondag 6 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan – Zondag 
Invocabit, 1e zondag van de veertigdagentijd 
Woensdag (Aswoensdag)is de veertigdagentijd begonnen, vandaag is de eerste van zes 
zondagen op weg naar Pasen. We lezen uit het evangelie van Johannes. Elders in dit blad 
vertellen we meer over het geheel van deze periode. Het verhaal van Maria de Jezus’ voeten 
zalft staat vandaag centraal. Jezus is de Gezalfde. Deze zondag beginnen we ook met het 
project van Kind op Zondag en is er kindernevendienst. 
 
Woensdag 9 maart – Tjamsweer, 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Bidstond voor gewas en 
arbeid – gezamenlijke dienst met HG Tjamsweer 
Twee heftige jaren hebben we achter ons, als samenleving, als kerk en persoonlijk. We 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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hebben direct en misschien zelfs letterlijk aan den lijve ondervonden hoe weinig we soms in 
te brengen hebben bij de aansturing van ons dagelijks leven. We wisten wel dat we 
gezondheid en ziekte maar gedeeltelijk in eigen handen hebben, maar dat één onooglijk 
virusje de hele maatschappij, de hele wereld zó op z’n kop kon zetten – wie had dat 
gedacht? We weten het nu weer. We hebben de onmacht gevoeld, ook al kon het meest 
verschrikkelijke rampscenario van algehele chaos worden afgewenteld – deels omdat wij hier 
zo rijk zijn. Een bidstond voor gewas en arbeid, een gebed om vastheid voor de toekomst, 
om grond onder de voeten en hoop op zegen – het is niet iets om luchtig weg te wuiven. 
Beseffen dat wij leven in afhankelijkheid is één ding – belijden dat júíst dat leven in 
afhankelijkheid, afhankelijkheid van God, HET ware leven is, dat is nog weer wat anders: een 
stap in geloof, op hoop van zegen. Om die zegen en die hoop willen we God samen bidden, 
in het vertrouwen dat wij daarbij in zijn liefde geborgen zullen zijn – kome wat komt. 
 
Zondag 13 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Reminiscere, 
tweede zondag van de Veertigdagentijd – Viering heilig Avondmaal 
In het vorige kerkblad stond dat deze zondag mogelijk de Kerk en Schooldienst zou worden 
gehouden die in februari niet door kon gaan. In verband met het doorlopende 
Veertigdagenproject (zie de uitleg hieronder), de viering van het heilig Avondmaal vandaag 
en de drukke periode bij CBS De Citer, is besloten dat de Kerk en Schooldienst op zondag 
19 juni wordt gehouden. Vandaag mogen we na ruim viereneenhalve maand weer samen het 
Avondmaal vieren. Meer over de vormgeving van deze viering in coronatijd vindt u onder de 
mededelingen van de diaconie. 
Op deze tweede zondag in de Veertigdagentijd lezen we Johannes 12:20-36 waar Jezus 
spreekt over zijn aanstaande dood. Hier klinken de bekende woorden over de graankorrel die 
eerst in de aarde moet vallen en sterven, voordat hij veel vrucht kan voortbrengen. De titel 
van Jezus die hierbij past, is: de Gekruisigde – waarbij ook ‘de Begravene’ meeklinkt. De 
vraag is: valt deze Mensenzoon bij ons in goede aarde? Wat betekent het dat ook wij mogen 
proeven van het brood van de vruchten van zijn offer? 
 
Zondag 20 maart - Nicolaïkerk - Ds. R.P. Oosterdijk 
Met deze zondag zijn we al op de helft van de Veertigdagentijd. Het leesrooster bepaalt ons 
dan bij Johannes 12: 37-50. Daar zegt Jezus: “Ik ben immers niet gekomen om over de 
wereld te oordelen, maar om de wereld te redden”. Die woorden doen denken aan het 
indrukwekkende gebed dat Huub Oosterhuis al in de jaren ’60 heeft geschreven en dat 
sindsdien veel en graag in de kerken gebeden is: ‘niet om te oordelen zijt Gij gekomen, maar 
om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn’. Jezus 
komt tot ons als de Levende om namens God Zijn Vader ons woorden van leven toe te 
spreken. We zingen daarbij van Lied 346 de verzen 5 en 6, beide op verschillende 
melodieën.  Noord- en zuidkant in de Nicolai mogen elkaar toezingen!   
 
Zondag 27 maart – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Laetare, vierde 
zondag van de Veertigdagentijd - Kindernevendienst 
We lezen Johannes 15:1-8, waar Jezus van zichzelf zegt: “Ik ben de ware wijnstok.” 
Vandaag is er weer Kindernevendienst in de Franse School. Net als de grote mensen in de 
kerk, zullen de kinderen op de Kindernevendienst proberen te ontdekken wat deze woorden 
van Jezus voor henzelf betekenen: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de 
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als 
jullie niet in Mij blijven.” Jezus is er heel duidelijk over dat als wij Hem loslaten, wij uitgeput en 
verdord raken en geen nut hebben voor Gods Koninkrijk. De vraag is dus: Hoe kunnen wij “in 
Jezus” blijven; hoe kunnen we Hem blijven vasthouden? 
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Avondgebeden in de Veertigdagentijd 
 
 
Vanaf donderdagavond 3 maart vinden er weer avondgebeden plaats in het koor van de 
Nicolaïkerk. Afwisselend gaan de eigen predikanten van de Protestantse Gemeente 
Appingedam en die van Tjamsweer voor. Tevens zal iedere avond medewerking verleend 
worden door de cantorij, onder leiding van cantor Vincent Hensen-Oosterdijk. 
De vorm zal hetzelfde zijn als de avondgebeden in het verleden. Omdat gemeenteleden 
aanwezig mogen zijn en mee mogen zingen zal er ook voor hen meer te doen zijn. 
Daarnaast zal de cantorij elke avond in een andere vorm de Lofzang van Maria, het 
Magnificat, zingen. 
 
Er zijn in totaal zes Avondgebeden in de Veertigdagentijd, op donderdagen van 19u30 tot 
20u. U bent van harte uitgenodigd in het koor van de Nicolaïkerk. 
 

Welkomstdienst 
 
                     Grunneger kerkdainst in Nicolaikerk. 
  
Op zundagoavend twinneg meert is der om zeuven uur n Grunneger kerkdainst in Nicolaikerk 
te beleven. 
Domie Tammo Oldenhoes oet Coevorden komt dizze oavend preken oet  Grunneger biebel.  
Manlu en vraauwlu van t Dollard Vocoal Ensemble oet Winschoot kommen veur ons zingen. 
Wie zingen Psaalms en Gezangen oet Grunneger laidbouk. 
Het belooft n schiere oavend te worden! 
Noa de dainst goan we soamen nog even n kop kovvie of thee drinken en proaten nog  n 
piepvol noa. 

 IKE commissie 
 

Met Johannes op weg naar Pasen 
 
Dit jaar lezen we voornamelijk uit het Johannesevangelie, ook in de veertigdagentijd. Elke 
zondag treft u een van uw eigen voorgangers. We wilden graag de zondagen van de 
veertigdagentijd zo veel mogelijk tot een geheel, een doorgaande lijn op weg naar Pasen, 
maken. Daarom zijn we een ochtend bij elkaar gaan zitten om ons te verdiepen in de 
lezingen van de komende tijd. We hebben dat trouwens ook gedaan omdat het gewoon leuk 
is om samen in de Bijbel duiken. Ds. Wolters van Tjamsweer deed ook mee; zij weet heel 
veel over het evangelie van Johannes. 
Elke zondag komt één titel, een benaming voor Jezus, wat meer naar voren. Dit zijn de 
verschillende titels in volgorde van de zondagen waarop ze aan bod komen: de Gezalfde, de 
Gekruisigde, de Levende, de Levengevende, de Rechtvaardige, de Koning. 
Verder komen enkele liederen en onderdelen van de dienst regelmatig terug. 
Uiteraard besteden we ook iedere zondag aandacht aan het project van de 
kindernevendienst. Dat is rond dezelfde lezingen opgebouwd. Het project draagt de titel: ‘Ben 
je klaar voor het feest?‘ We zingen het bijbehorende projectlied, dat door Vincent Hensen is 
voorzien van een melodie die wat gemakkelijker in het gehoor ligt. Goed om te weten: er is 
kindernevendienst op 6 maart, 27 maart en 17 april (Pasen). 
We zien uit naar een mooie veertigdagentijd, waarin we ons, aan de hand van Johannes, 
voorbereiden op Pasen. 
 
Namens de collega’s, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Van de Kindernevendienst 
 
We gaan weer beginnen met KND; jullie zijn van harte welkom op: 
 
6 maart, door Krista 
27 maart, door Esther J. en Janet 
17 april, (Pasen) door Anita en Janet 
 
Veertigdagen/Paasproject: 'BEN JE KLAAR VOOR HET FEEST?' 
 
Voor het Veertigdagen/Paasproject hebben we voor alle kinderen de project-gezinsboekjes 
besteld en die brengen we nog rond.  
We hebben ook het digitale materiaal gekocht; dit kun je downloaden vanaf de KOZ website 
(met ons nieuwe abonneenummer: 17262).  
Als je je al eerder hebt aangemeld, dan kun je met je 'oude' account inloggen). 
 
Achterin het 
gezinsboekje  
staat het Projectlied met  
nog de oude melodie;  
Vincent heeft bij ons de 
melodie aangepast, 
zodat het een vrolijk lied 
is! 
 
Tot ziens op de KND, 
 
We hopen dat jullie 
weer komen! 
 
Groetjes van de KND 
leiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 11 - 

Het projectlied: 

 
Zondag 2: Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
  vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt. 
  Wat vruchtbaar in de aarde valt blijft daardoor juist bestaan, 
  Omdat Gods hand bewaren zal wat nooit voorbij mag gaan. 
  Refr.: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
   En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier! 
 
Zondag 3: Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
  vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt. 
  Een helper die niet machtig is maar uitgelachen wordt, 
  Draagt onze pijn en ons gemis en brengt ons weer bij God. 
.  Refr.: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
   En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier! 
 
Zondag 4: Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 
  vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt. 
  Wij bloeien op en krijgen kleur omdat de Heer ons voedt. 
  Vertrouw op Hem en vraag gerust. Hij maakt het leven goed. 
.  Refr.: Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 
   En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier! 
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(Als er geen KND is:  Achter in de kerk liggen kleurplaten, tekenpapier en puzzels en 
potloden, zodat de kinderen zelf iets kunnen maken.) 

Nieuwe leiding is van harte welkom!   
Hartelijke groeten namens de KND-leiding,  

 
 

Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag   9 januari        ‘Jeugd            € 138,00 
Zondag 16 januari        ‘Open Hof’, Groningen         € 173,00 
Zondag 23 januari        Missionair werk (KIA)   € 143,00 
Zondag 30 januari         Hospice ‘De Schutse’   € 145,00 
Zondag   6 februari         St. Noaberschap, Appingedam € 230,00 
Zondag 13 februari         Werelddiaconaat, Nepal  € 116,00 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half januari 2022 t/m half 
februari 2022, € 598,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag   2 januari  €  478,00 

zondag   9 januari  €  209,00   
zondag  16 januari  €  231,00 
zondag  23 januari  €    71,00 
zondag  30 januari  €  204,00 
zondag   6 februari  €  129,00                        
 
 
 
 
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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Collecten 
Zoals u wellicht hebt vernomen zijn we tijdens de corona pandemie afgestapt van het fysiek 
collecteren tijdens de kerkdiensten. 
Met andere woorden: we zijn afgestapt van het van hand tot hand doorgeven van de collecte 
zakken. Dit om lichamelijke contacten en dus besmettingen te voorkomen. 
 
Hiervoor in de plaats is het digitaal collecteren via de computer algemeen goed geworden en 
de opbrengsten hebben hier nauwelijks onder te lijden gehad. 
Zoals we hebben vernomen zijn er ook mensen die het met de computer lastig vinden. 
Om aan deze laatste groep mensen tegemoet te komen wordt er vanaf 1 januari 2022, naast 
de digitale versie, weer gecollecteerd tijdens de kerkdiensten. 
Niet weer met de bekende collectezakken, maar met een tweetal schalen, na de dienst, bij 
de uitgang. 
Welke schaal van de kerk is en welke van de diaconie word duidelijk aangegeven. 
Wanneer we hier exact mee starten hangt uiteraard af van het einde van de corona lockdown 
periode, wanneer de diensten weer bezocht mogen worden. 
Zo hopen we ieder, zowel digitaal als fysiek, tegemoet te kunnen komen en het op een 
veilige manier te doen. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters en de diakenen. 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
13 maart 10.00 uur, drs. G.F. Huis 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 

Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
      
 
 
We hebben de afgelopen week de persconferentie kunnen horen. 
Na een lange tijd kunnen we de kerkdeuren weer openen voor iedereen, zonder verdere 
maatregelen. 
Dat betekent dat we na de dienst ook weer met elkaar koffie kunnen drinken. 
We willen daar vanaf 27 februari weer mee beginnen. 
 
U bent natuurlijk allemaal hartelijk welkom !! 
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Uit het Pastoraat 
 
 

Het pastoraat – een bedankje en een overzicht 
Allereerst willen we de contactpersonen van onze gemeente in het zonnetje zetten. We willen 
hen heel hartelijk danken voor al het werk dat ze de afgelopen maand weer hebben verzet 
voor de Actie Kerkbalans: twee keer bij alle adressen in de wijk langs om de enveloppen te 
bezorgen en weer op te halen, mensen die daarover vragen of opmerkingen hadden te 
woord staan, soms extra langs als ze eerder niemand thuis hadden getroffen… Het is niet 
niks. En dat alles naast hun vaste taak als bezoeker en bezorgers van het Kerkblad. We zijn 
ontzettend blij dat zij dit werk in onze gemeente doen en daarmee het in Jezus’ naam omzien 
naar elkaar steeds weer praktisch handen en voeten geven. Dankjewel, jullie zijn een zegen 
voor de gemeente! 
 
Naast de contactpersonen die onze ‘eerstelijns’ pastorale verzorgers zijn, zijn ook de 
wijkouderlingen en de predikanten actief in het pastoraat. De pastorale ouderlingen 
ondersteunen de contactpersonen in hun wijk met raad en daad, leggen ook zelf bezoeken 
af, nemen waar in de drie (!) vacante pastorale wijken (wijk 5, 6 en 7), overleggen over het 
beleid en de praktische aanpak van het pastorale werk, organiseren wijkbijeenkomsten en 
groothuisbezoek, zitten met regelmaat “in de ouderlingenbank” bij kerkdiensten, trouw- en 
rouwdiensten, en overleggen zo nodig in bijzondere situaties met de predikanten. De 
predikanten zijn er (wat pastoraat betreft) in de eerste plaats voor crisispastoraat rond ziekte 
en overlijden, bijzonder pastoraat rond trouw- en doopdiensten, en bijzondere taken zoals 
jeugd- en instellingspastoraat. 
Anders dan vroeger maken de ouderlingen en predikanten geen vaste (twee)jaarlijkse 
bezoekrondes meer langs alle adressen van de gemeente. Vaak worden ze door de 
contactpersonen getipt over een adres waar hun bezoek gewenst, verwacht of welkom is en 
regelmatig zoeken ze op eigen initiatief contact met gemeenteleden. Soms om kennis te 
maken, soms omdat ze van een bijzondere situatie, blij of verdrietig, op de hoogte zijn, en 
soms omdat gemeenteleden hen zelf benaderen met een vraag om een gesprek. 
We merken en horen wel eens dat gemeenteleden het moeilijk vinden om zelf hun 
wijkouderling of wijkpredikant te benaderen met zo’n vraag. Maar weet dat u daarmee de 
ouderlingen en dominees heel erg helpt. Zij kunnen niet weten wat er achter iedere voordeur 
speelt en hebben echt een seintje nodig om te weten waar ze hun aandacht op moeten 
richten. Iemand zei eens: als er brand is, wacht je ook niet tot er toevallig een brandweerman 
langskomt die de brand ziet – dan bel je zelf 112! Dat is geen aandacht vragen, maar je 
zorgen of je blijdschap delen met iemand die daar alle aandacht voor heeft. Dus als u het 
prettig zou vinden eens met de wijkouderling of -predikant te spreken, geef dat gerust aan bij 
de contactpersoon of de ouderling of dominee zelf. Ze zijn ervoor! 
Wij hopen dat we als Pastoraat helder hebben kunnen maken hoe we ons bezoekwerk in de 
gemeente invullen en vormgeven. Als u/jij vragen hebt, trek gerust aan de bel bij de 
contactpersonen, ouderlingen en predikanten. Dan zullen wij proberen ze goed en duidelijk te 
beantwoorden of eraan tegemoet te komen. We hopen van u/jou te horen en elkaar weer te 
ontmoeten. 
Met een hartelijke groet van het hele Pastoraat! 
 
P.S. U/jij hebt hierboven kunnen lezen dat we op dit moment al drie vacante wijken hebben. 
Binnenkort zijn er opnieuw een paar ouderlingen aftredend. Het zou kunnen zijn dat we ook 
bij u/jou aankloppen met de vraag of u het Pastoraat als wijkouderling wilt komen versterken. 
We hopen dat je/u dan oprecht over die vraag wilt nadenken, want we vragen het niet voor 
onszelf… 
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Vorming en Toerusting 
 

Vorming en Toerusting 
 
Sinds kort heb ik de coördinatie van Vorming en Toerusting in ons kerkelijke cluster mogen 
overnemen van Erik Ritzema. Langs deze weg wil ik Erik hartelijk danken voor zijn 
jarenlange, onvermoeibare inzet voor dit werk!  
 Binnenkort begint het overleg over Vorming en Toerusting voor het seizoen 2022-2023. 
We hopen dat we de Covid-pandemie dan zo ver achter ons hebben kunnen laten, dat we 
weer allerlei activiteiten kunnen uitvoeren. Wat er op het programma komt, is ook afhankelijk 
van u en jullie! Dus heel graag ideeën voor het komende seizoen doorgeven aan mij. Dat kan 
telefonisch (0596-628420) of via email: mijna.hadders-algra@kpnmail.nl 
 
Mini-klooster event 
Vorming en Toerusting had de traditie om éénmaal per jaar een kloosterweekend te 
organiseren. In februari 2020 bezochten we voor de laatste keer met een groepje een 
klooster. Net voor de start van de pandemie. De pandemie maakte dat het weekend in 2021 
niet door kon gaan. Ook het weekend gepland voor het vroege voorjaar van 2022 kon niet 
plaatsvinden.  
 We bedachten daarom een klein alternatief. Een bijeenkomst in de Maria-kerk te 
Oosterwijtwerd. Gastvrouw was Marika Meijer, die ons ook op de weekenden begeleidt. Op 
zondagmiddag 13 februari was het zover. Vijf dames troffen elkaar in het stemmige koor van 
dit mooie kerkje (een zesde dame moest afzeggen omdat zij besmet was met Covid). Na een 
kop thee was er tijd voor een stilte mediatie. Marika vertelde, dat het er bij de stilte mediatie 
om gaat, dat je je woelende gedachten tot rust laten komen, zodat je de heilige ruimte, het 
stille bidden, in je zelf bereikt. Een ruimte waarin je Gods Geest goed kan ontvangen. Na een 
kwartier eerbiedige stilte gingen we zingen. Ieder bracht een favoriet lied in en vertelde 
daarover. Ontroerende verhalen. Geweldig om zo samen te mogen zingen, éénstemmig, 
tweestemmig of in canon. Het was een gezegende middag.  
 
In het ‘groene boekje’ van het komend seizoen gaan we zeker weer een kloosterweekend 
aanbieden. Iedereen is welkom! Bij vragen: aarzel niet om contact met me op te nemen. 
 
         Mijna Hadders-Algra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
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Van de commissie eredienst 
 
Op het moment van schrijven is de jaarwisseling nog niet zolang achter de rug en leven we in het jaar 
2022. Wel hebben we als gemeente al weer de brochure ontvangen voor het bestellen van de 
Paaskaars, die voor in de kerk staat. 
De commissie eredienst zal zich er, met de predikanten over buigen om een mooie, passende kaars 
uit te zoeken. 

Ook u kunt ook dit jaar weer ‘huispaaskaarsen’ 
bestellen. 
Er zijn dit jaar weer vier verschillende afbeeldingen 
(zie hiernaast en hieronder), in vier groottes. 
Het gaat om: (van links naar rechts): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Eucharistie- of Avondmaalsviering: 

Voorafgaande aan zijn lijden, sterven en verrijzen, 
viert Jezus op Witte Donderdag het Paasmaal met 
zijn leerlingen. Het brood en de wijn zijn de tekenen 
van het Lichaam en het Bloed van Christus in het 
vieren van de maaltijd. Als teken dat Jezus daadwerkelijk is verrezen uit de doden, verschijnt 
Hij aan zijn leerlingen aan het meer van Tiberias en laat voor hun ogen de wonderbare 
visvangst (vissen) gebeuren. 

 
D. Nieuw begin: In Genesis 8 keert de duif met een groen olijfblad terug naar de ark van Noach 

en is hiermee het symbool van een nieuw begin na de zondvloed. In het daarop volgende 
hoofdstuk sluit God een verbond met de mensheid en alle levende wezens en belooft 
daarmee dat de aarde nooit meer verdelgd zal worden door een zondvloed. 

 Het teken van het verbond is de regenboog. 
 
E. Chi-rho kruis: Klassiek model kruis in de vorm van een P en een X. Chi en Rho (Grieks PX of 

Christus Monogram/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 € 22,35; die van 30 cm. kosten € 29,45; 
   De kaarsen van 40 cm. kosten € 36,80; die van 60 cm. kosten € 64,25. 
De bestellijst ligt nog 2 zondagen achter in de kerk !! 
 
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.  
In deze periode, waar zoveel strenge 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: www.boca.nl. 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
http://www.boca.nl/
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De Groene Nicolaïkerk 
 

 
Appel en peren pluk actie 
Zoals u weet hebben we afgelopen zomer met de beide werkgroepen, Groene Nicolaikerk en 
de Armenië werkgroep, en een aantal vrijwilligers op verschillende plaatsen appels en peren 
geplukt.  
Er waren verschillende adressen waar we mochten plukken. Daarvoor willen we de fam. Van 
Ramshorst, de fam. Balena, fam. Bos (Holwierde) fam. v.d. Deen, fam. Kampinga jr. en fam. 
Bekke-Kool (Loppersum) hartelijk bedanken.  
Er zijn heel wat kisten met fruit naar de wijnboerderij in Wirdum gegaan waar het fruit geperst 
en gebotteld werd. Ook is er nog fruit los verkocht.  
Fijn dat er zoveel kopers waren want zonder u zou het niet zo’n succes zijn als het nu is 
geworden!! Het  sponsor bedrag van de diaconie hebben we ook erg gewaardeerd!  
 
De netto opbrengst was € 562,10  hetgeen weer bestemd is voor het bijenproject in 
Armenië. We kijken weer terug op een geslaagde en gezellige actie en willen vanaf deze plek 
onze vrijwilliger bedanken hun hulp. Super!  
 
Hartelijke groet 
Anja Kampinga,  
Namens de beide werkgroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
- 18 - 

 
 

 
 
19 maart  Landelijke opschoondag 
 
Met elkaar steken we de handen uit de 
mouwen om zwerfafval op te ruimen. Hoe 
schoner onze omgeving, hoe meer het 
uitnodigt om het schoon te houden. 
Help jij mee? 
 
Verzamelen om 10 uur bij de Franse School. Graag aanmelden i.v.m. materiaal, drinken en 
koek. 
 
Namens de werkgroep de groene Nicolaïkerk, 
 
Gerben van Dijk 
Gerben.anja@gmail.com 
06-42530100 

 
 

mailto:Gerben.anja@gmail.com
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Uit de gemeente            
Factor 12+ en 15+  
De coronacrisis heeft voor de start van de Factor 12+ en Factor 15+ voor de zoveelste keer 
oponthoud gegeven. Nu er weer meer mogelijk is sinds 25 januari, kunnen wij als leiding na 
de voorjaarsvakantie weer plannen maken en bekijken wat er dit seizoen nog mogelijk is. De 
jongeren krijgen daarover t.z.t. bericht. Dus voor alle jongeren en ouders die het aangaat: blijf 
goed op je brievenbus, mailbox en WhatsApp letten.  
Het Factor-team: Esther, Krista, Janet en domie Johan 
 
Gespreksgroep 18+ 
We zijn met Abraham op pad en kijken waar zijn belevenissen met God en mensen raken 
aan onze eigen ervaringen. Zijn wij net als Abraham, of pakken we het heel anders aan? En 
hoe lopen onze eigen lijntjes met God en de mensen om ons heen? Het blijft een tocht vol 
verrassingen. Wie met ons mee wil gaan, is van harte welkom! 
Praktische informatie 

 Leiding: ds. Jake Schimmel en ds. Johan van den Berg 

 Frequentie: eens in de 2 à 3 weken 

 Tijd en plaats: donderdagen om 20.15 uur in de Franse School 

 Volgende datum: wordt onderling geregeld, bel/app/mail Marjelle  

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
Bijbelgesprekskring 
In februari vonden de meeste deelnemers het nog niet veilig genoeg om elkaar komen, zodat 
de eerstvolgende datum op 3 maart is. Graag even afmelden als je het ook dan nog niet ziet 
zitten om te komen. We zijn in het bijbelboek Handelingen onderweg met de apostel Paulus. 
Hij is onderhand samen met Barnabas onderweg op zijn eerste zendingsreis door Klein-Azië. 
We lezen uit de Bijbel in Gewone Taal en leggen daar ook andere vertalingen naast, om zo 
wat dieper in de bijbelteksten door te kunnen dringen.  
Praktische informatie 
• Leiding: ds. Johan van den Berg 
• Data: de donderdagen 3 maart en 7 april 
• Tijd: 20.15 tot 21.45 uur 
• Plaats: de Franse School 
• Inlichtingen bij ds. Johan van den Berg: telefonisch 788702 of via 
dsjvandenberg@solcon.nl 
 
Uit de pastorie 
De pastorie heeft ondertussen ook zijn eerste coronabesmetting achter de rug: Dieke heeft 
een week in redelijke afzondering op haar kamer door moeten brengen. Dat betekende in de 
praktijk dat we haar een paar uurtjes minder hebben gezien dan normaal gesproken. Omdat 
ze eigenlijk geen ziektesymptomen had, is ze hier heel goed doorheen gerold. Direct daarna 
konden we niet alleen haar ‘bevrijding’ vieren maar ook haar 17de verjaardag op 14 februari. 
De rest van het gezin is niet besmet geraakt, maar mocht desondanks toch mee-eten van de 
heerlijke verjaardagstaart! 
Met de versoepelingen van de coronabeperkingen komen er weer allerlei (her)nieuw(d)e 
zaken op ons af in het werk. Wat kan en lukt er weer? Welke groepen kunnen en willen (al) 
weer samen komen en op welke manier? Hoe snel proberen we alles weer op het ‘oude’ 
niveau te brengen, of is het beter om bepaalde zaken eerst nog eens rustig aan te zien of te 
laten liggen? 
De Veertigdagentijd biedt in elk geval mogelijkheden genoeg om elkaar weer in diensten en 
vieringen te ontmoeten: 7 zondagen, 6 donderdagse avondgebeden en de dagelijkse 
vieringen in de Stille Week in april. Er ligt een geplaveide weg van vieren en bezinnen waar 
we zo op kunnen stappen. Met hulp van onze cantor, organisten, cantorij, beameraars, 
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lectoren, kosters (en schoonmakers op de achtergrond) komt zo de lofzang, het gezamenlijke 
bidden en bezinnen weer op gang. God zij dank! Voor ons als dominees is misschien wel het 
moeilijkste om niet in al het regelen en doen te blijven hangen, maar ook zelf de ruimte af te 
bakenen voor bezinning, stilte en gebed. De vraag die daarbij hoort is: ben je aan het einde 
van de rit een gids of een wegwijzer geweest? Dat laatste zou erg verdrietig zijn… toch? 
Maar we mogen er gelukkig van uitgaan dat we – ook als PGA – nog absoluut niet aan het 
einde van de rit zijn. Wij verheugen ons erop om u en jou en anderen in en rond de 
gemeente weer onbezorgd te kunnen ontmoeten. We kunnen niet overal tegelijk zijn en dus 
moedigen we u/jou aan om onbezorgd een signaal te geven als er behoefte is aan contact. 
Zeker ondergetekende drukt u en jou op het hart om het voorbeeld uit Lucas 18:1-5 te volgen 
als er onverhoopt niet direct een reactie komt. 
Zo zijn er de komende tijd de twee lijnen van actief worden en verstillen. In de goede balans 
tussen die twee vinden wij mensen onze vrede met onszelf, onze omgeving en God. Ook 
Jezus trok zich regelmatig terug uit de drukte van de mensen, om alleen te zijn en alleen met 
God te zijn. Wij worden daar ook toe uitgenodigd: onze vrede vinden bij God. Hoe? Dat kan 
op allerlei manieren – de kunst is vooral om te ontdekken welke manier het beste bij u/jou 
past en daar niet gestresst bij te raken. Zoek en je zult vinden – of mooier nog: gevonden 
worden. 
Vanuit de pastorie wensen we iedereen een goede maartmaand toe! 
Met grote groet van ons allemaal, 
ds. Johan van den Berg 
 
Groet uit Haren 
Dit keer eigenlijk geen groet uit Haren maar uit het Brabantse. Mijn vrouw en ik waren daar, 
anderhalve dag, om een tante te bezoeken. De oude dame woont in Sommelsdijk, op het 
Zuid-Hollandse eiland Goeree Overflakkee. We vonden het leuk om één nacht over te blijven 
en kozen voor Noord-Brabant. We namen daar een hotelkamer en trokken ’s avonds het 
centrum van het stadje in om even wat te eten. Ik zal u de naam van het stadje niet verraden. 
Maar als u in deze tijd er binnen rijdt, dan ziet u de carnavalsnaam op de borden prijken: 
Zeuvenbultenlaand. Want, inderdaad, carnaval is nog even weg, maar iets van de sfeer was 
er al. In de straten en bij de cafés stonden carnavaleske poppen met overdreven grote 
neuzen en oren, rood opgeschilderde wangen en in kleurrijke kostuums gehuld. Op het 
marktplein stond het standbeeld van een grote papier maché haas, want die heeft iets te 
maken met de zeven bulten in de carnavalsnaam van het plaatsje. Carnaval is het feest van 
de uitbundigheid, van je laten gaan, voordat de vasten beginnen. Het is ook het feest van de 
gemeenschappelijkheid, want verkleed is iedereen gelijk. Alle rangen en standen zingen en 
dansen mee. Totdat de Aswoensdag aanbreekt en dan is het afgelopen. Dan beginnen - 
althans voor de Rooms-Katholieken die kerk en geloof serieus nemen - de dagen van 
bezinning als voorbereiding op Pasen. Vroeger vonden Rooms-Katholieken Protestanten 
geen echte gelovigen, omdat ze niet in Maria en de heiligen geloofden. En keken 
Protestanten neer op Rooms-Katholieken, omdat ze de Bijbel niet kenden en allerlei 
onheilige gebruiken erop na hielden zoals het carnaval. Gelukkig is dat tegenwoordig anders. 
Rooms-Katholieken verdiepen zich vaak en graag in de Bijbel, met hulp van Protestantse 
theologen, en Protestanten hebben heel wat Rooms-Katholieke gebruiken overgenomen, 
zoals kaarsen in de kerk en liturgische kleden in de kleur van het kerkelijk jaar. In het 
Brabantse stadje waar wij waren staan aan de Markt gezusterlijk de oude Hervormde Kerk 
en de veel nieuwere en grotere Rooms-Katholieke kerk. Ze doen veel samen: 
maatschappelijk werk, gespreksbijeenkomsten en door de weekse gebedsdiensten. Zo zou 
je willen dat alle kerken het overal deden. Bij de Protestantse kerk staat geen carnavaleske 
pop, wel een bord waarop ik lees: ‘Zie, Ik ben met jullie alle dagen.’  Ben ik toch blij dat ik 
Protestants ben ... 
 
Met een hartelijke groet, ds. Rudolf Oosterdijk    
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand januari bedraagt € 57,30. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
. 
 

.Zingen naar de zondag 
 
We richten ons op zaterdag 2 april in de Nicolaïkerk om 19.00 uur  
Op die avond zal ds. Ineke Wolters voorgaan en is er medewerking van Lieneke van 
Eijkelenburg  en haar moeder met zang . 
We hopen dat deze bijeenkomst door kan gaan. 
 
Namens de commissie: 
Geert Middelkamp  
 

Hartelijk dank 
  
Collecte Kerk In Actie 
De eindopbrengst van de landelijke collecte kerk in actie is nu bekend! 
In 2020 hebben we met 383 coördinatoren en 5500 collectanten €540.000  opgehaald. Dat 
was toen ook al midden in corona tijd, waarin  nog niemand was gevaccineerd, een mooi 
resultaat. 
In 2021 is er in meer plaatsen gecollecteerd. Door 433 coördinatoren en ruim 7000 
collectanten is er hard gewerkt en € 697.000 opgehaald. 
Hiervan is € 446.877 huis aan huis opgehaald  
Nog € 107.399 via de QR-code en  € 142.724 via de digitale collecte bus  
Een prachtige opbrengst voor de vluchtelingen kinderen in Griekenland!! 
 
Dit nieuws willen we graag delen met allen die zich hebben ingezet om dit resultaat te 
bereiken. Huis aan huis collecte is meer dan alleen geld ophalen! 
Het is je samen inzetten voor je medemens, waar ook ter wereld 
Een goed doel werkt verbindend, sociaal en over kerkmuren heen! 
 
Onze hartelijke dank voor jouw tijd en jullie aller inzet. 
 
Hartelijke groet namens  KIA,  Adri Perdok, collecte coördinator. 
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Van de Diaconie 
 
In maart wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter        
   e-mail: vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
 
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 
 
 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Al enkele weken worden er weer mensen toegelaten tot de zondagse erediensten in onze 
gemeente. Ook worden de maatregelen steeds meer versoepeld. 
 
Daarom willen we op 13 maart weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 
We denken dat het weer kan en verantwoord is en we doen het op een veilige manier zoals 
we de laatste keer gedaan hebben. 
Dus zelf het brood pakken en voor ieder is er een apart bekertje met druivensap. 
Corona is nog niet weg en er is alle begrip voor dat de kwetsbare leden onder ons liever 
deze dienst thuis voor de televisie of computer willen volgen. 
De diaconie heeft het voornemen deze mensen, als zij dit graag willen, de gelegenheid te 
geven dit Heilig Avondmaal mee te vieren. 
Zij kunnen zich hiervoor opgeven en ontvangen dan op zaterdag 12 maart het brood en de 
druivensap thuis bezorgd. Dit wordt dan door een diaken gebracht tussen  
14.00 uur en 15.00 uur. 
Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Avondmaal en de gemeenschap met elkaar 
meebeleven. 
U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres  h_j_pijper@hotmail.com  of een telefoontje 
mag ook: tel. 0596-628301 
 
Harm Jan Pijper 
secr. diaconie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vegter.th@gmail.com
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mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
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Amnesty International 
 
 

   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

   
 
 
  
 

Nigeria: activist vervolgd vanwege vreedzaam protest 

 

 

 
Activist de mond gesnoerd 
Sowore schrijft ook voor de online nieuwssite Sahara Reporters, dat is gevestigd in de 
Verenigde Staten, waar Sowore met zijn familie woont. Sowore werd in december 2020 op 
borg vrijgelaten maar het werd hem verboden met de pers te praten en de hoofdstad Abuja 
te verlaten. Zijn rechtszaak werd al meerdere keren uitgesteld en staat nu voor maart op de 
rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 3 augustus 2019 pakte de 
Nigeriaanse veiligheidsdienst oppositie-
activist Omoyele Sowore op voor het 
organiseren van een vreedzaam protest 
(#RevolutionNow). Sowore riep de 
Nigeriaanse regering op respect te 
hebben voor mensenrechten en de 
rechtsstaat. Dat werd hem niet in dank 
afgenomen. Hij wordt onder meer 
beschuldigd van terrorisme en verraad. 
Op deze misdrijven staat in Nigeria de 
doodstraf. 
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Aan: Muhammadu Buhari                                                                  

Nigerian Presidential Complex 
Aso Rock Presidential Villa 
Federal Capital Territory 
Abuja, Nigeria 

 
Kopie aan:  Ambassade van Nigeria 

H.E. Dr. Mrs. Eniola Olaitan Ajayi 
Wagenaarweg 5 
2597 LL Den Haag 

 
Appingedam, 13 maart 2022 
 
 
Geachte meneer Buhari, 
 
We schrijven om onze zorgen uit te drukken over de voortdurende vervolging van de 
mensenrechtenactivist Omoyele Sowore. Sowore is schrijver voor het online medium Sahara 
Reporters. Hij wordt in Nigeria vervolgd op basis van meerdere opgeblazen en verzonnen 
aanklachten.  

Gewapende mannen van de Nigeriaanse inlichtingen Dienst (DSS) arresteerden Sowore 
op 3 augustus 2019, omdat hij van plan was een protestactie te organiseren. Deze actie had 
tot doel op te roepen voor respect voor het recht in Nigeria, in het bijzonder de 
mensenrechten. Hij werd aangeklaagd voor ‘terrorisme en belediging van de president’. Na 
vier maanden gevangenis werd hij op borgtocht en onder strenge voorwaarden vrijgelaten. 
Op 1 januari 2021 arresteerde de politie Sowore weer. Ditmaal omdat hij een vreedzaam 
protest organiseerde. Dat protest kreeg het etiket ‘criminele samenzwering’; het zou 
aanzetten tot ‘verstoring van de openbare orde’ en ‘onwettige samenkomsten’. Na tien dagen 
hechtenis werd hij vrijgelaten. Het federale gerechtshof in Abuja heeft zijn proces uitgesteld 
tot maart 2022 wegens verzonnen beschuldigingen van een verraderlijk misdrijf. 

Omoyele Sowore is aangeklaagd omdat hij op een vreedzame manier opkwam voor het 
recht op vrijheid van meningsuiting. Daarom vragen we u om onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk alle aanklachten tegen hem te laten vervallen.  

We danken u voor uw aandacht. Vol hoop wachten wij op uw antwoord.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans: 
De eindstand van de Actie Kerkbalans 2021 bedraagt €145.668,48, waarvan €6504,98 is 
betaald zonder toezegging. Uiteindelijk is er €7.773,- wel toegezegd maar niet ontvangen. Al 
met al een prachtig bedrag waarvoor we alle gevers hartelijk willen bedanken. Aangezien de 
verwerking van de toezeggingen voor Actie Kerkbalans 2022 nog niet allemaal verwerkt zijn 
kunnen we daar nog geen uitkomst van geven. Een probleem bij de verwerking is het grote 
aantal niet volledig ingevulde of ondertekende formulieren.  
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda maart 2022 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur Franse School 
 
Jongens/meisjes groep 5: Marieke en Emma:  donderdag 10 maart 

Jongens groep 6: Christina en Maarten: maandag 7 maart 

Meisjes groep 6: Maartje, Nathalie en Maria: woensdag 9 maart 

Groep 7 + jongens groep 8: Jan-Willem, Arjen en René: dinsdag 8 maart 

Meisjes groep 8: Jantine en Martine: dinsdag 15 maart 

 
 

T-café, 19.00 uur -20.30 uur Franse school 
We gaan weer beginnen!!!!!!! Komen jullie ook??? 

 

Vrijdag 4 maart: groep 7 

Vrijdag 11 maart: groep 8 

Vrijdag 18 maart: klas 1+2 

Vrijdag 25 maart: klas 3+4 

Vrijdag 1 april: groep 7 
 

Factor 12+ en 15+ 
Jullie krijgen een persoonlijke uitnodiging. 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Zondag 13 maart 

 

 

Clubkamp 2022 
Noteer het in je agenda!!!!! 

Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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KAMP 2022  
 

Ja ja… jullie lezen het goed!!! We gaan, als alle maatregelen het toelaten, eindelijk weer op 
clubkamp!!!  
En het is een heel nieuw kamp: 
Nieuwe hoofdleiding én een nieuwe locatie!!!! 
 
Noteer het in je agenda: 
 
CLUBKAMP 2022 
Datum: Vrijdag 17 juni, zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 
Voor wie: Kinderen groep 5 t/m 8 + klas 1 en 2 
Locatie: Camping Klein Finland, Wagenborgen 
Verder informatie volgt zo snel mogelijk 
 
Maar….we kunnen geen kamp organiseren zonder enthousiaste vrijwilligers! 
 
Lijkt het je leuk om als jeugdleiding (16+) of leiding mee te gaan op clubkamp? Geef je dan 
alvast op via pgaclubkamp@gmail.com.  
 
Daarnaast zoeken we ook nieuwe leden voor de bouwploeg.  
Lees de oproep en geef je op!! 
 
We gaan er met elkaar een gezellig en spectaculair kamp van maken!!! 
 
Groetjes van de hoofdleiding 
René, Daphne, Marieke en José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe leden gezocht voor de 
bouwploeg!!!! 

 
Elk jaar wordt er een kampweekend georganiseerd als afsluiting 
van het clubseizoen. Een onderdeel van dit kamp is onze 
spectaculaire SURVIVALtocht. 
 
Onze bouwploeg kijkt ernaar uit om hun creativiteit en 
handigheid weer in de praktijk te brengen maar kan hierbij nog 
wel wat extra man/vrouw-kracht bij gebruiken. 
 
Lijkt jou dit leuk? En ben je 18 jaar of ouder? 
Twijfel dan niet en stuur een mail naar pgaclubkamp@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:pgaclubkamp@gmail.com
mailto:pgaclubkamp@gmail.com
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Theologische Verdieping Groningen 

 
Open Colleges Jodendom: thuis, in sjoel en onderweg  
Start op 21 maart 2022 
Wat bedoelen we als we het hebben over het Jodendom, want ‘het Jodendom’ bestaat niet. 
Wat houdt ‘Joods leven’ in? En wat is de achtergrond van alle rituelen en gebruiken? Dit zijn 
de vragen die bezoekers van de synagoge in Zuilaren stellen. Slechts weinigen hebben iets 
van het Jodendom van binnenuit meegemaakt, door bijvoorbeeld een sjoeldienst of door één 
van van de feestdagen in huiselijke kring mee te maken.  
 
In vier avonden zal Lex van de Star u meenemen in het 
Joodse leven van nu. Aan bod komt de veelzijdigheid van 
het Jodendom, religie en traditie, de band met Israël, de 
impact van de Sjoa, vervolging en overleving, de 
persoonlijke geschiedenis en de wisselwerking tussen de 
Joodse en de Nederlandse cultuur.  
 
 
 
 
Wanneer: 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2022 
Locatie: Aula van het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen 

en 4 april 2022 in de Synagoge, Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
Kosten: € 40,- 
Docent: Lex van der Star, voorzitter van de Progressief Joodse Gemeente Beth 

haTsafon 
 
 
Meer informatie en aanmelden via de website van Theologische Verdieping Groningen: 
www.tvg-groningen.nl. 
 

 

Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze 
informatie uit van de huidige mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvg-groningen.nl/
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Concert 
 
Het Noordelijk Bachconsort zal op zondag 27 maart a.s. in de Nicolaïkerk een uitvoering 
verzorgen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de oerversie (1727). 
 
Aanvang: 14.00 uur 
 
Deze versie, uit 1727, geschreven voor één koor en één orkest bevat alle wonderschone 
elementen van de latere Matthäus Passion. 
Wij mochten de reconstructie van Gerard de Wit gebruiken waarmee we een primeur 
brengen voor Noord Nederland. 
 
Solisten: Henk Gunneman  evangelist 
  Jussi Lehtipuu  Christus 
  Klaartje van Veldhoven sopraan 
  Eske Tibben   alt 
  Edward Leach  tenor 
  Jelle Draijer   bas 
 
Dirigent: Johannes Leertouwer. 
 
 
Kaarten: Voorverkoop: Prijs per kaart € 25,00 
     Voor jongeren < 16 en studenten  € 10,00. 
 
  (Zie de website van het Noordelijk Bachconsort) 
 
 
  Aan de kerk  
 
 

  
 
 
 


