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

Van de redactie 

 
 Op maandag 2 november beginnen we weer met de maandelijkse schoonmaak van 

de kerk. Doet u ook weer mee? U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. 
Voor koffie / thee wordt gezorgd. 

 En u weet het ….. vele handen maken licht werk. 
 
 

 Wilt u er aan denken om de vergaderdata door te geven? Dit om ze in het kerkblad te 
kunnen plaatsen. 

 
 

 Willen de contactpersonen er op letten als ze nieuwe lijsten krijgen voor het 
verspreiden van de kerkbladen? Vaak wordt er iemand vergeten, die pas verhuisd is 
en dan moet iemand van de redactieleden speciaal naar die mensen toe om ze een 
kerkblad te brengen. 
Wilt u  s.v.p. elke maand even opletten?? 

 
 

 Een aantal mensen onder u ontvangt bij dit kerkblad een herinnering om het 
abonnementsgeld over 2020 nog te betalen. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen 
doen? Graag vòòr 15 december. U bespaart ons een hoop werk door tijdig te 
betalen. 
Bij voorbaat onze dank. 

 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

 
Gedachtenis: licht in het donker 
 
Eerst maar een raadseltje: welke van de volgende vier woorden hoort niet in het rijtje thuis? 
Allerheiligen – Allerzielen – Amnesty – Halloween  
 
Halloween, denkt u? Niet goed. Of Amnesty? Ook niet goed. Ze mogen alle vier in het rijtje 
blijven staan.  
En dat heeft alles te maken met het volgende gezegde: “Het is beter een kaars aan te steken 
dan te klagen over de duisternis.” (Eigenlijk is het: …dan de duisternis te vervloeken, maar 
dat klinkt zo heel erg hard, daarom deze variant.) 
Dit gezegde is vooral bekend door Amnesty International. Zij willen daarmee zeggen: Je kunt 
beter zelf wat doen om een situatie te veranderen, dan er alleen maar over te klagen. 
Daarom hebben zij ook een kaars in hun logo. Dit gezegde inspireert Amnesty tot actie, 
vasthoudend en hoopvol, hoe donker deze wereld ook mag lijken. Want die ene kaars heeft 
ongelooflijk veel effect! De vlam van één kaars verspreidt al heel veel licht. Doe wat je wél 
kunt, help waar dat kan, want dat doet ertoe. Het helpt in ieder geval heel wat meer dan 
alleen maar mopperen en klagen over de wereld van vandaag. 
 
Anne Frank heeft in haar dagboek een zin opgeschreven die dezelfde boodschap heeft, en 
nog iets meer, namelijk: “Kijk hoe slechts één kaars de duisternis zowel kan trotseren als 
definiëren.” Eén kaars verspreidt licht, verjaagt het duister, maar laat tegelijk ook zien hoe 
donker het eigenlijk is. 
Als we in de gedachtenisdienst kaarsen aansteken voor degenen die overleden zijn, dan 
schijnt er licht, maar het maakt ook het verdriet, het gemis zichtbaar. Moeten we het dan 
maar niet doen, stilstaan bij de overledenen, bij de pijn van het gemis? Ik denk dat we het 
juist wél moeten doen: het donker benoemen, om te weten dat het er is, én dat God er is, als 
een licht, verlichtende de duisternis. (Ps. 27:2 ber.) 
 
Op zondag 1 november is het Allerheiligen. Deze dag is vele eeuwen geleden door de kerk 
ingesteld ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Mensen die hun leven hadden 
geleefd in dienst van God en de naaste mochten niet vergeten worden. Ook zij die waren 
gestorven omwille van het geloof wilde men gedenken. Vandaar de jaarlijkse viering van 
Allerheiligen, met name in de Rooms-Katholieke kerk. En dan is het op 2 november 
Allerzielen. Vroeger stond die dag in het teken van het redden van de zielen uit het vagevuur. 
Tegenwoordig gaat het vooral om het herdenken van de mensen die ons dierbaar waren. 
Met onze gedachtenisdienst op de eerste zondag van november sluiten we, op onze eigen 
wijze, dus aan bij een lange traditie. Omdat we de overledenen niet vergeten zijn. Omdat we 
weten van het verdriet en gemis. Omdat we dat alles voor Gods aangezicht willen brengen, 
zoals dat in mooie geloofswoorden heet. Omdat we zijn lichtende aanwezigheid nodig 
hebben. 
 
Nu hebben we uit het rijtje bovenaan dit stukje Halloween nog over. Wat hebben geraamtes, 
uitgeholde pompoenen en griezelig verklede kinderen en volwassenen met dit alles te 
maken? Nou, dat zit zo: Halloween is van oorsprong een feest op de avond vóór 
Allerheiligen. De naam is een verbastering van All Hallows Eve (Allerheiligenavond). Op deze 
avond gaan kinderen 's avonds verkleed langs de deuren en vragen om een traktatie. De 
bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. Inmiddels is het ook 
steeds meer een feest voor volwassenen geworden.  
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De verkleedpartijen en het griezelen worden steeds belangrijker. Maar oorspronkelijk was 
Halloween dus verbonden met Allerheiligen, het gedenken van de heiligen en martelaren die 
gestorven waren.  
Gedenken doen wij in de kerk onder andere door een kaars aan te steken aan de Paaskaars, 
het licht van de opgestane Heer Jezus Christus. Zo verdrijven we het duister, en weten we 
dat we niet bang hoeven te zijn, omdat God licht en heil brengt. Laten we zo ook op zondag 1 
november onze dierbare overledenen gedenken, weliswaar niet gezamenlijk in het 
kerkgebouw, maar evengoed verbonden in Christus. 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda voor de maand november  (onder voorbehoud) 
 
   
  2 nov. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
10 nov. 19.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
23 nov. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 1 nov.: Zevende zondag van de herfst 
 9.30 uur, Gedachtenisdienst 
   ds. J. van den Berg  
 
   collecten: - Diaconie (Zending) 
     - Kerk 
 
   kleur: wit 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Najaarszendingsweek (Indonesië) Kerk in Actie  
Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) 
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en 
volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen 
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks 
opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen 
bouwen aan de kerk en de samenleving.  
P3W is opgericht door de Evangelische Kerk van Papoea. De afkorting P3W staat voor drie 
keer een P met daarachter een W: Pusat (centrum) Pembinaan (toerusting) Pengembangan 
(vorming) Wanita (vrouwen). Het centrum is 1962 opgericht door de Evangelische Kerk van 
Papoea, de Gereja Injil di Tanah Papua (GKI). De organisatie heeft 29 medewerkers in 
dienst (12 vast en 17 tijdelijk), die worden betaald door de Evangelische Kerk van Papoea. 
Daarnaast werken er veel vrijwilligers. 
Het grootste centrum van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen 
vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet (voldoende) 
kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. De meeste 
vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het 
centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten 
nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet.  
Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. 
Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de 
P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze 
hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten 
vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie 
over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in 
hun gezinnen. 
 

 
Woensdag 4 nov.: Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 19.30 uur, Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk 
   ds. J. van den Berg 
 
   collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
     - Kerk 
    
   kleur: groen 
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Toelichting bij de collecten: 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. In deze coronatijd wordt er meer dan hiervoor een beroep gedaan op de 
voedselbank. Tegelijkertijd ontvangen ze van producenten en distributeurs van 
levensmiddelen minder producten. Hierdoor hebben ze ook meer geldelijke middelen nodig 
om de noodzakelijke eerste levensbehoeften in te slaan. 
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. 
 
 
Zondag 8 nov.: Achtste zondag van de herfst 
 9.30 uur, mw. P. de Kruijf, Assen  
     
   collecten: - Diaconie (Binn. diaconaat) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 

Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 
  Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 

 
 

Toelichting bij de collecten:  Binnenlands diaconaat (Eenzaamheid) Kerk in Actie 
Opvoeden doe je niet alleen. 
Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een 
geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De 
kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen 
kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal 
ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren. Omdat de rol 
van vaders in de levens van jonge kinderen nogal eens wordt onderschat, zijn er ook 
speciaal materialen gemaakt rond het vaderschap en geloofsopvoeding. Daarnaast worden 
kerken ondersteund om een plek te zijn waar gezinnen zich thuis voelen en gehoord weten. 
Graag ontvangen we uw steun bij het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  

 

 

 

 
. 
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Zondag 15 nov.: Negende zondag van de herfst  
         9.30 uur: ds. J. van den Berg 
    
   collecten: - Diaconie  
     - Kerk 
   kleur: groen 

 
 
Toelichting bij de collecten:  Diaconie 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille 
hulp, Quotum, aanv. lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg komt. 

 
 
Zondag 22 nov.:  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 9.30 uur,    ds. G.J. Gardenier  
 
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
    
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.  
 
Zondag 29 nov.:  Eerste zondag van Advent 
 9.30 uur,    ds. J. van den Berg  
 
   collecten: - Diaconie (Kinderen in de knel) 
     - Kerk 
 
   kleur: paars 
 
 
 15.30 uur, Woorddienst in De Paasweide 
     pastor mw. J. Doekes 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kinderen in de knel in Oekraïne (Kerk in Actie) 
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in 
staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. 
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en 
middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de 
kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was 
onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de 
School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.  
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te 
veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen 
opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te 
gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school 
in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, 
schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen. 
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Bij de diensten 
 
Zondag 1 november – Nicolaikerk, 9.30 uur – pastor Hanneke Doekes, ds. Gerlinde van 
den Berg-de Haan en ds. Johan van den Berg – Zevende zondag van de herfst - 
Gedachtenisdienst 
In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. We 
noemen hun namen en steken bij de witte steen met hun naam een kaars aan als symbool 
van het licht van Christus’ opstanding. Andere jaren was er voor alle kerkgangers de 
mogelijkheid om in de dienst ook zelf een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan dierbare 
overledenen. Vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar niet mogelijk. Om dit te onder-
vangen is er een weekendopenstelling van de Nicolaíkerk georganiseerd waarover u elders 
meer kunt lezen. De lezingen deze morgen komen uit Psalm 16 en Openbaring 7:9-17, een 
gebed van David die een schuilplaats zoekt bij God en de menigte in het wit geklede mensen 
voor Gods troon, bij wie God alle tranen uit de ogen wist. De Psalm wijst vol vertrouwen op 
God: U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een 
lieflijke plek aan uw zijde. In die hoop mochten onze overledenen sterven, met die hoop 
vinden wij troost en moed om verder te leven, Gods toekomst tegemoet. 
 
Woensdag 4 november – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. Johan van den Berg – Dankdag voor 
Gewas en Arbeid – Dankstond 
Deze dienst stond gepland in de kerk van Tjamsweer, maar vanwege de coronacrisis is 
besloten hem vanuit de Nicolaïkerk uit te zenden. Ik heb gezocht maar niet gevonden. 
Ergens in ons huis, wellicht nog in een verhuisdoos, staat of ligt het boekje Lach niet! – 101 
vragen die kinderen stellen over God en de Bijbel. Vraag 51 luidt: “Moet je God ook danken 
als je het eten niet lekker vindt?” Als het om Dankdag gaat, is deze vraag in overdrachtelijke 
zin, wel heel toepasselijk op het jaar onzes Heren 2020. Want laten we eerlijk zijn: wie van 
ons is er blij met de afgelopen maanden tussen Biddag en Dankdag? Een paar dagen naar 
Biddag (11 maart) werden de eerste coronamaatregelen afgekondigd en veranderde ons 
dagelijks leven drastisch. In deze dienst gaan we samen na of er op dit moment überhaupt 
echt iets te danken valt. Zou er niet eerder een klaaglied moeten klinken, of zelfs een 
aanklacht? Ik denk er nog over na… 
 
Zondag 15 november – Nicolaikerk, 9.30 uur –ds. Johan van den Berg – Negende zondag 
van de herfst – Jong en Oud-dienst ??? 
Er wordt nog nagedacht of en zo ja hoe we het voor elkaar kunnen krijgen om op deze 
zondag een Jong en Ouddienst te organiseren. Door de aangescherpte coronaregels is op 
het moment dat dit wordt geschreven nog niet duidelijk wat er allemaal wel en niet kan/mag. 
Er wordt in elk geval geprobeerd een thema te vinden dat pakkend is voor jong en oud… 
Tips, adviezen en verzoeken voor nu of later blijven altijd welkom! Zeg het de dominees! 
 
Zondag 29 november – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Eerste zondag 
van Advent 
Vandaag begint de Adventsperiode. Kind op Zondag – de methode die voor onze Kinder- 
nevendienst wordt gebruikt – heeft als thema voor het Advents- en Kerstproject dit jaar: ‘Het 
beste nieuws’. De lezing voor de eerste zondag van Advent is Marcus 13:24-37 met als thema 
voor de dienst: ‘Zie je al wat?’ Het projectlied ‘Ik heb voor jou een goed bericht’ vind je verderop 
in dit Kerkblad. Het is geschreven op de wijs van Lied 767: ‘De toekomst van de Heer is daar’. In 
het bijbelgedeelte van deze zondag vertelt Jezus aan zijn leerlingen hoe je kunt zien dat de 
zomer eraan komt, nog voor het zover is: als de vijgenboom zijn blaadjes krijgt, weet je al dat het 
gaat gebeuren. Zo kun je ook zien dat de tijd van God eraan komt. Let dus goed op! Advent heeft 
een bredere lading dan het wachten op het Kerstkind, het is tegelijk de periode waarin we uitzien 
naar Gods komst in onze wereld, de (weder)komst van de Heer. 
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Avondgebeden 
 
Avondgebeden tijdens Advent 
 
Samen met Vincent Hensen-Oosterdijk heb ik het plan opgevat om in de adventstijd een 
serie avondgebeden te verzorgen in/vanuit de Nicolaïkerk. We denken aan een ‘combinatie’ 
van een paar liederen, schriftlezing, muziek en gebed van een klein halfuur. Meer over de 
praktische uitwerking en over de vraag of de avondgebeden ook kunnen worden bijgewoond, 
leest u in het Kerkblad van december. Noteer in elk geval alvast de data: donderdag 3 en 10 
december en woensdag 16 december, telkens om 19.30 uur. 

 
ds. Johan van den Berg 

 
 

Gedachtenisdienst in coronatijd 
 
Op zondag 1 november hopen we de gebruikelijke gedachtenisdienst te houden, waarin de 
namen genoemd worden van degenen uit onze gemeente die in het afgelopen jaar overleden 
zijn. Ook denken we dan aan anderen, bekenden of familie, niet bij naam genoemd, of 
onbekenden, dichtbij en verder weg.  
De nabestaanden van de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar zijn, zoals 
gewoonlijk, per brief uitgenodigd voor deze dienst. Zij zullen dan ook voorrang krijgen voor 
het vullen van de beschikbare plaatsen (maximaal 30 in deze tijd van veel 
coronabesmettingen). 
U/jij bent ook van harte welkom om je op te geven voor het bijwonen van deze dienst, maar 
houd er rekening mee dat het kan zijn dat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn. 
In de dienst hopen enkele leden van de cantorij weer de samenzang te verzorgen. Helaas 
mag door anderen niet gezongen worden en ook is het, vanwege de coronabeperkingen, 
deze keer niet mogelijk om tijdens de dienst een waxinelichtje te komen aansteken voor 
degene(n) die u/jij persoonlijk wil gedenken. Daarom is het extra fijn, dat vanuit onze 
kerkelijke gemeente het initiatief is gekomen om een “Allerzielen” openstelling van de kerk te 
organiseren (zie daarvoor de informatie in dit kerkblad, de zondagsbrief, plaatselijke bladen, 
of website van de kerk). 
Wilt u zich aanmelden voor de dienst op 1 november, zie daarvoor de gegevens in dit 
kerkblad, ook wat betreft de gang van zaken in het algemeen nu (dat is ook: het dragen van 
een mondkapje tijdens binnenkomst en vertrek - bij alle “verplaatsingen” binnen de kerk).   
Als u de dienst wilt volgen, maar dat niet wilt, of kunt in de kerk zelf, hopen we dat u via 
www.kerkdienstgemist.nl (rechtstreeks te vinden via de website van de kerk) mee kunt 
luisteren en kijken. 
U/jullie allen wens ik, mede namens collega’s Johan en Gerlinde van den Berg, andere 
ambtsdragers en contactpersonen, van harte sterkte toe in deze ingewikkelde tijd. En dat u 
ook door wat u vanuit onze kerk, of elders kunt meebeleven, troost en bemoediging zult 
ervaren.  
Met hartelijke groet,  Hanneke Doekes 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Openstelling Nicolaïkerk in aanloop naar Allerzielen: 
Gedenk je geliefden met een kaarsje 
Ieder jaar op de eerste zondag van november – rond Allerzielen – gedenkt de Protestantse 
Gemeente Appingedam in de Nicolaïkerk de overledenen van het afgelopen jaar. In die 
dienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid ook zelf een kaarsje aan te steken voor een 
geliefde die men moest loslaten. Dit jaar zal die gelegenheid er voor veel mensen niet zijn, 
omdat vanwege de coronamaatregelen maar 30 kerkgangers de dienst mogen bijwonen. 
De kerk vond dit voor de eigen gemeenteleden en voor alle inwoners van Appingedam een 
groot gemis. Daarom wordt rondom de besloten gedachtenisdienst op zondagmorgen 1 
november, de Nicolaïkerk van vrijdagavond 30 oktober t/m zondagmiddag 1 november 
opengesteld voor iedereen die graag een kaarsje wil opsteken om een geliefde te gedenken. 
Natuurlijk zullen daarbij alle veiligheidsregels rondom COVID-19 goed in acht worden 
genomen. In de kerk zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig om alles in goede orde te 
laten verlopen. 
Wie een geliefde wil gedenken door het aansteken van een kaarsje, is van harte welkom op 
vrijdagavond 30 oktober van 18.00-20.30 uur, op zaterdag 31 oktober van 10.00-20.00 uur, 
of op zondag 1 november van 11.00-16.00 uur. Zaterdag zal in de kerk ook het orgel worden 
bespeeld door o.a. de cantor-organist van de Nicolaïkerk, Vincent Hensen-Oosterdijk. 
Plaats: Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam 
Datum: vrijdag 30 okt. 18-20.30 uur, zaterdag 31 okt. 10-20 uur, zondag 1 nov. 11-16 uur. 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 

 
In de maand november is er geen 
oppasdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat een bijzonder en onwerkelijk jaar was het tot nu toe! Wie had dat in het begin van dit jaar 
kunnen bedenken. Wij niet in ieder geval. 
De kerkdiensten en KND stopten en gingen in een aangepaste vorm verder; een dienst via 
Youtube of kerkdienst gemist. Ook hadden we elke zondag een bijdrage op onze website van 
de KND voor de kinderen. 
We hebben ook afscheid genomen van aantal leidsters en daardoor blijven we maar met een 
kleine bezetting over en dat is de reden dat we de KND in aangepaste vorm aanbieden. 
 
We gaan nu elke 1e zondag van de maand een KND verzorgen in de Franse school; de 
kinderen kunnen tegen 9.30 uur naar binnen; de ouders blijven buiten. 
Om ongeveer 10.30 uur kunnen ze weer opgehaald worden. 
Omdat we het fijn vinden om te weten hoeveel kinderen ongeveer komen, vragen we u om 
de kinderen aan te melden. Dit mag bij één van de leiding van de KND. 
 
 Nog even een oproep: We zijn op zoek naar KND leiding; wie gaat ons gezellige team 
versterken? Het is fijn om de kinderen van de kerk een plek te geven om ze het geloof 
mee te kunnen geven. Je mag altijd een keer meelopen! 
Tot ziens bij de kindernevendienst (KND)!!! 
Groetjes, Esther Jansema, Anita de Boer, Krista Vieveen, Janet Ploegh 
(janeth510@gmail.com) 
 
PS. Het rooster staat hieronder: 
 
 

Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud) 
 
         
 
29 nov. Groep 1 t/m 8: 
  Esther Jansema, Anita de Boer, Maaike 
 
 
Opgave voor zondag 29 november kan bij Esther (e.jansema.scheper@gmail.com) of Krista 
(kristahouwerzijl@hotmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janeth510@gmail.com
mailto:e.jansema.scheper@gmail.com
mailto:kristahouwerzijl@hotmail.com
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216


 

 
- 12 - 

Ik heb voor jou een goed bericht 
Projectlied Advent & Kerst 2020 
 
[Dit lied is een ‘stapel-lied’: Er komt elke zondag een couplet bij.] 
 
  1.  Ik heb voor jou een goed bericht: 

De koning komt eraan! 
Hij brengt de vrede en het licht 
en hij zal naast je staan. 

 
  2.  En luister goed, er komt nog meer. 

Een stem roept in het rond: 
‘Hij is dichtbij, de grote Heer. 
Maak ruimte als hij komt!’ 

 
  3.  Ik heb nog meer goed nieuws voor jou: 

Er komt een nieuwe tijd. 
Een wereld vol van goede trouw, 
geluk en vrolijkheid. 

 
  4.  Het beste nieuws daalt nu vanuit 

de hemel op ons neer. 
De Vader koos Maria uit 
als moeder van de Heer. 

 
5. En in de nacht klinkt er een lied: 

Het grote feest begint. 
Ga snel op weg en mis het niet. 
Kom kijken bij het kind!   Tekst: Erik Idema 

       Mel.: ‘De toekomst van de Heer is daar’, LB 767 
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Opbrengst collecten 

 
 
27 sept. Opbrengst collecte in De Paasweide   € 98,50 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 20 september KIA, zending wereldwijd  € 183,50 
Zondag 27 september Collecte Vredesweek  € 174,50 
Zondag   4 oktober  Noaberschap           € 161,00 
Zondag 11 oktober  Ned. Bijbelgenootschap  € 117,50 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half september t/m half 
oktober, €. 470,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
 
Opbrengst Collecten voor de Kerk 
 
 

Zondag  20 september  € 116,00   
Zondag  27 september  € 100.00   
Zondag  04 oktober        € 171,00   
Zondag  11 oktober       € 612,00   
 
 
 
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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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
  8 nov. 10.00 uur,  ds. J.J. Kuiper, Hornhuizen  
 
22 nov. 10.00 uur,  ds. C. Boon      
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
29 nov. 11.00 uur,    mw. Marika Meijer  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

29 november Mw. J. Doekes 
(onder 
voorbehoud) 

    

      

    13 december Baptistengemeente 
 

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

 
  
   Onderstaande notulen zijn nog niet goedgekeurd door de kerkenraad. 
   Het gaat dus om de concept-notulen. 
 
Notulen Kerkenraad 28 september 2020 om 20.00 uur in de Franse School. 
 
1. Welkom en opening. Onze voorzitter, Adri Perdok, heet ons, na een lange tijd van níet 
kunnen vergaderen door COVID-19, van harte welkom; speciaal de nieuwe ambtsdragers. 
Nog niet iedereen durft in een groot gezelschap aanwezig te zijn vanwege het coronavirus; 
daar hebben we alle begrip voor. 
Ds. Johan opent de avond met een gebed om het licht van de Heilige Geest in ons midden. 
Daarna leest hij Ex. 16:9-18 en 31 en 35. Iedereen heeft een stencil ontvangen, we kunnen 
dus allemaal meelezen. In dit gedeelte zorgt God voor Zijn volk door het manna te geven. 
Veel dingen op hun reis waren onzeker; soms leek het goed te gaan en even later gaat het 
toch weer de verkeerde kant op. Ze hielden het vol in de woestijn omdat God met hen mee 
reisde en voor hen zorgde. Toen ze het manna ’s ochtends vonden, vroegen ze : wat is dat? 
(man-hu?) En elke dag begonnen ze met die vraag: wat is dat? Ondanks al die vragen, 
gingen ze door met hun levensreis – met God samen. Dat is wat de kerk ook te bieden heeft: 
we mogen elkaar bemoedigen. De kerk is een plek om te leren hoe het uit te houden in de 
woestijn op je levensreis. 
We gaan in tweetallen 5 minuten met elkaar in gesprek over: a. kerk en corona en b. onze 
persoonlijke woestijnreis. 
Ter afsluiting van de opening leest ds. Johan lied 941. 
 
2. positieve gebeurtenissen uit onze kerkgemeenschap. Genoemd worden: 
    - de digitale diensten – complimenten voor degenen die dit verzorgen; 
    - de startdienst waarbij 12+ groep en kindernevendienst goed betrokken waren; 
    - ds. Gerlinde gaat qua gezondheid vooruit; ze laat iedereen groeten. Ze is weer  

begonnen  om 3 à 4 uur in de week te werken in het pastoraat.  
Voorlopig bezoekt ze nog geen vergaderingen. 

    - 27 september was er voor het eerst weer een dienst in de Paasweide. 
3. Vaststellen agenda. Bij punt 10 voegen we toe: mail van Mijna Hadders. 
 
4. Notulen Kerkenraad 24 febr. bij punt 2 wordt gesproken over de inzegening van Wilfred 
en Cornelia de Bruin bij de Baptistengemeente. Helaas moet ds. Johan ons vertellen dat het 
niet zo goed klikte tussen de voorganger en de kerkelijke gemeente, ze zijn alweer uit elkaar. 
Hun visie kwam niet met elkaar overeen. 
 
5. Mededelingen/ingekomen stukken. - Er wordt afgesproken dat de scriba de mail, die 
bestemd is voor de hele kerkenraad, stuurt naar de secretarissen (die voor verdere 
verspreiding zorgen) en naar de voorzitter van de Kerkenraad. 
- Woord en Weg vraagt een bijdrage. De kerkrentmeesters zullen navragen of hier nog een 
abonnement loopt. 
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6. Gebruiksplannen Nicolaïkerk en Franse School. Iedereen heeft ze kunnen inzien. De 
plannen liggen ook in de kerk en de Franse School. In de laatst gehouden persconferentie 
werd gezegd dat er niet meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen. Tot dusver zijn er ook 
nog niet zoveel aanmeldingen voor de zondagse erediensten. De scriba houdt dit in de 
gaten. 
 
7. (Her)bezetting vacatures. De kerkrentmeesters hebben een aanvullend advies 
opgesteld, die we vanavond bekijken. We bekijken eerst de mogelijkheden voor een 
predikants/pastoraal werker-plaats. In eerste instantie gingen we weer uit van een pastoraal 
werker. Maar het verhaal nam een andere wending, toen een predikant contact opnam met 
de scriba en de voorzitter van de Kerkenraad. Er is een gesprek geweest, waarin hij vertelde 
erg graag aan de pastorale zorg in onze gemeente mee te willen werken. Hij is ook part-time 
aan een andere gemeente verbonden en zou ook hier in Appingedam part-time willen 
werken. De beide gemeentes kunnen hem dan samen beroepen. Er is inmiddels een 
gesprek geweest met de classispredikant, ds. J. Hommes; een positief gesprek. De 
kerkrentmeesters zijn in een spoedvergadering bij elkaar geweest om te zien of dit financieel 
haalbaar is; ze geven toestemming om met deze procedure verder te gaan. Ook is er een 
gesprek geweest met ds. Johan en da.Gerlinde; zij zien het wel zitten om met deze predikant 
samen te werken en andersom ook. Voordat het allemaal zo ver is, moet er nog een hele 
procedure gevolgd worden. Het gaat om ongeveer 10 uur per week, puur pastoraal. Hij zal in 
overleg met onze voorgangers het pastoraat ondersteunen. 
Na dit hele verhaal wordt de aanwezigen gevraagd hoe zij er tegenaan kijken. Wil iedereen 
dat de procedure in gang wordt gezet? Daar is iedereen het mee eens.  
Dan mag de voorzitter de naam van de predikant onthullen; maar de naam mag nog niet 
doorverteld worden in de gemeente. Eerst de procedure volgen! 
Wat betreft de vacature van Mannie: er hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld. Er 
moet nog een coördinator gezocht worden. Iedere vrijwilliger krijgt een taakomschrijving, 
zodat men weet wat men moet doen. 
Er is géén verhuur aan derden; alleen kerkelijke activiteiten. 
De kerkrentmeesters gaan hier mee verder. 
 
8. Notitie podium. De kerkenraad vindt de oude opstelling het beste. Dat betekent: het 
podium eruit en de avondmaalstafel zo ver mogelijk naar de rand. De katheder komt 
erachter, een lessenaar op de tafel is te laag. Aldus het besluit van de kerkenraad. De scriba 
zal de commissie eredienst op de hoogte brengen. 
 
9. Jaarstukken en kascontrole kerkrentmeesters, diaconie en I.K.E. wordt ter 
kennisname aangenomen. De kerkenraad verleent decharge. Iedereen die zich hiervoor 
heeft ingezet: hartelijk dank. 
 
10. Preekrooster 2021. Wordt goedgekeurd. 
      Mail Mijna Hadders: Zouden we als PGA het weekend van de Gedachtenis der Namen 
(30, 31 okt.,1 nov) de Nicolaikerk kunnen openstellen, zodat mensen een kaarsje (waxientje) 
kunnen komen branden voor iemand die ze willen gedenken?  
Het lijkt ons een goed idee. Voorstel is: Vrijdag:      18.00-20.30 uur 
Zaterdag:  10.00-12.30, 12.30-15.00, 15.00-17.30 en 17.30-20.00 uur 
Zondag:     11.00-13.30 en 13.30-16.00 uur 
In tweetallen er zitten en zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk naar voren gaan.  
De vrijwilligers van de Openstelling Nicolaïkerk zullen gevraagd worden of ze hieraan mee 
willen werken. Als er niet genoeg mensen zijn, dan aanvullen met gemeenteleden. 
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11. Uit de geledingen: 
- Jeugd – is bezig om alles weer op te starten. Bij het T-café en de clubs is nieuwe leiding.  

De jeugd heeft toestemming gevraagd om aan te sluiten bij de jeugd van de 
andere kerken. Vinden we een goed initiatief. 

- I.K.E. -   hebben voorlopig geen activiteiten. 
- Vorming en toerusting – er komt dit seizoen geen groen boekje. Garrelsweer is vanwege      

corona ook eerst afgehaakt in het cluster. Er zijn een paar dingen die doorgaan;                              
deze worden in het Kerkblad vermeld. 

- de musical is eerst verplaatst naar maart 2022. Ter compensatie komt er een   
“Lutje musical”, de leden willen op kerstavond een kerstwandeling met kleine    
voorstellingen verwezenlijken.  

- Diaconie – er kwam vanavond een mail van Hans Postma (secr. en jeugddiaken) met de  
mededeling dat hij wil stoppen. Hij woont in Drachten en de afstand begint hem          
nu op te breken. Hij wil voorlopig nog wel in de Jeugdraad blijven tot er een 
opvolger is. 

                 - de coördinatie in de kerk loopt goed. 
                 - in oktober wordt het collecterooster vastgesteld. 
                 - de missionaire actie komt in november 

       - er staat voor 22 nov. een avondmaalsdienst gepland; er wordt tegen  
die tijd gekeken of het door kan gaan. 

                 - er zijn nu 4 vacatures, waaronder die van scriba. 
                 - de appelsap-aktie van de Groene Kerk loopt erg goed. 
- Pastoraat – er is afscheid genomen van 3 ouderlingen; Afien Kloosterhof  blijft alleen  

scriba, Jaap Weima heeft haar wijk 11 overgenomen. Er zijn 4 vacante wijken, 
die door de andere ouderlingen erbij genomen worden. Naar nieuwe 
ouderlingen blijft men zoeken. 

                     - gekeken wordt naar een nieuwe wijkindeling. 
- Predikanten/pastoraal werker – met Hanneke’s man Peter gaat het niet zo goed; ze benut  

haar vrije dagen om er nog even met man en kinderen op uit te gaan. Ds. Johan 
wil dan voor haar invallen als dat nodig is. 

- Kerkrentmeesters – er ligt een vraag om een beklemming af te kopen. 
- lichtplan: de oude kabels zijn vervangen. Er wordt verder gewerkt aan het 
uitvoeren van het plan. 
- afgelopen zondag ging de uitzending via “Kerkdienst gemist” digitaal niet goed. 
Jan P. en Henk E. zijn nu naar Delfzijl om te zien hoe het daar geregeld is. 

- Alle geledingen kunnen hun begroting inleveren vóór 15 okt. bij Hans Veenhuis! 
- aan Jenny Baron is ontslag verleend. In een moderamenvergadering (op haar 
verzoek) is afscheid van haar genomen. 

 
12. Rondvraag. – ds. Johan vertelt dat, op verzoek van Hanneke, er géén uitgebreid  

afscheid genomen moet worden als zij per 1 jan. 2021 vertrekt. Ze wil het 
in klein verband alleen bij bv. het pastoraat doen. 

-  er kwam een mail van Rika Pot, dat er op 30 sept. 22 struikelstenen           
onthuld worden in Appingedam. Deze keer, i.v.m. corona, zonder daar 
ruchtbaarheid aan te geven. Volgend jaar zullen er nog een aantal geplaatst 
worden. Hopelijk kan dat dan in samenwerking met o.a. de kerken. 

 
13. Sluiting. Adri leest ter afsluiting Lied 362 en gaat ons voor in gebed. 
 
A.L.Perdok-Kamp                                                               D.H.de Vries-Kuiper 
voorzitter                                                                             scriba 
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Uit het Pastoraat 
  
 
Zowel mw. Jantje Helmantel als mw. Anna Ruiter stoppen met hun werk als 
contactpersoon in Wijk 9. 
We zijn hen erg dankbaar voor al hun inzet, hun bezoeken, hun gesprekken, hun aandacht 
voor de mensen in de wijk. 
 
Heel blij zijn we met mw. Stien Grashuis-Wierenga, Jonkerslaan 11, die nu de taken 
overneemt van mw. Ruiter en met mw. Dinie Edens-van Leeuwen, Regentesselaan 2 die 
de sectie overneemt van mw. Helmantel. 
 
Zo is de vacature ook vervuld in Wijk 11, Damsterheerd. 
Mw.Rika Roggeveld-Robbe, G. van Saksenlaan 2-E,  is bereid gevonden om ook hier 
contact persoon te zijn. 
 
Heel fijn dat deze vrouwen het werk willen voortzetten. 
We wensen hen Gods zegen  in hun werk. 
 

 
Eind september namen we in de sectievergadering van Wijk 11 afscheid van Afien 
Kloosterhof  als wijkouderling (zij blijft nog wel scriba van het pastoraat) en begroetten Jaap 
Weima als nieuwe ouderling van de wijk. Op deze plek ook: Afien van harte bedankt voor het 
vele werk dat je met zoveel inzet en liefde hebt gedaan en Jaap, fijn dat je het werk voort wilt 
zetten! 
 
 
 
 
Bijbelgesprekskring – poging tot doorstart 
 

Verschillende mensen hebben al laten weten dat ze wel graag zouden willen doorgaan met 
de Bijbelgesprekskring. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen, beginnen we nu nog 
niet direct met bijeenkomsten, maar wachten we de ontwikkelingen nog even af. Misschien 
dat ik ondertussen nog wel een keer probeer een online ontmoeting te organiseren voor wie 
dat ziet zitten. Daarvoor zal dan apart nog per e-mail contact worden opgenomen met de 
belangstellenden. 
Wie zich nog niet had aangemeld maar toch alsnog mee zou willen doen, kan zich nog altijd 
bij mij melden: 
e-mail  - dsjvandenberg@solcon.nl 
telefoon - (0596) 788702 (evt. antwoordapparaat inspreken) 
Met hartelijke groet, 
ds. Johan van den Berg 
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Vorming en Toerusting 
 
 
De stand van zaken 
 
De toenemende maatregelen in verband met de corona-pandemie maakten dat twee 
activiteiten van Vorming en Toerusting uitgesteld zijn. Dit geldt voor: 
- De avond over "Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan!" (Jesaja 26:19)” o.l.v. 

Dr. Michaël van der Meer en onze cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk. Deze 
avond wordt verplaatst naar het voorjaar van 2021 of het najaar van 2021, dit afhankelijk 
van de corona-situatie. 

- De gesprekskring over “Van God spreken” is verplaatst naar het volgend jaar – de kring 
zal derhalve in oktober 2021 van start gaan.  

Over de voortgang van beide activiteiten zult u in het kerkblad gaan lezen.  
 
Wel ging er een andere, wat kleinere gesprekskring van start over het boekje van Richard 
Rohr “Spiritueel bijbellezen”.  
 
 
Kloosterweekend 
Als de situatie rond de COVID-19 pandemie het toelaat, willen de mensen die in het vroege 
voorjaar 2020 naar het klooster van Egmond-Binnen gingen, ook in 2021 weer een weekend 
naar een klooster gaan.  
Heeft u / heb je belangstelling om mee te gaan, aarzel niet om informatie in te winnen bij 
Mijna Hadders-Algra.   
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Vrijwilligersbijeenkomst 
 

 
Belangrijk.     Graag uw aandacht! 
 
Al jaren zijn vrijwilligers bereid om te helpen bij de exploitatie via verhuur en ander gebruik 
van de kerk. Catering maar ook het opbouwen en afbreken van het podium. Een belangrijke 
bron van inkomsten voor ons als gemeente. Ook voor het schoonmaken van de kerk steken 
elke maand vrijwilligers de handen uit de mouwen. 
Zoals al eerder is vermeld zal wat betreft het beheer van de Franse School per 1 januari het 
een en ander moeten veranderen. Onze huidige beheerster, mevrouw Mannie Middelkamp, 
gaat dan met pensioen en onze financiële situatie laat niet toe om deze functie weer door 
een betaalde kracht te laten invullen. We zullen dus met ons allen ervoor moeten zorgen dat 
het gebruik van de Franse School door onze gemeente op een goede manier kan worden 
gecontinueerd.  
We hebben besloten om de externe verhuur van de Franse School per 1 januari te 
beëindigen. De verhuur liep de laatste jaren al terug. Met dit besluit hopen we, met de inzet 
van vrijwilligers en meer ‘zelfwerkzaamheid’ van gebruikers, dat we de Franse School in 
principe op 3 avonden per week open kunnen houden voor kerkelijk gerelateerd gebruik. In 
overleg en met medewerking van allen is er vast meer mogelijk.  
Door bijeenkomsten zoveel als mogelijk op 3 avonden te houden denken we toezicht en 
beheer ook overzichtelijk te houden is. De bedoeling is dat dit door een aantal vrijwilligers 
gedaan wordt. Als er zich voldoende vrijwilligers aanmelden hoeven die wellicht ook maar 
beperkt aanwezig te zijn. Daarom gaan we ook een beroep doen op de gebruikers om zelf 
zoveel mogelijk de gang van zaken rondom vergaderingen te regelen. Zaken als het zetten 
van koffie en thee, het uitdelen en opruimen van serviesgoed en het netjes achterlaten van 
de locatie kan in veel gevallen natuurlijk prima door de gebruikersgroepen zelf gedaan 
worden. Met behulp van duidelijke instructie moet ook het bedienen van de koffiezetters en 
afwasmachine geen probleem zijn. Schoonmaak van het gebouw is ook een belangrijk 
aandachtspunt.  
Ook voor de Franse School zijn er al jaren enkele gemeenteleden die bij het beheer helpen. 
Door de wijziging in het beheer is er meer menskracht nodig. Gelukkig hebben zich al een 
aantal mensen aangemeld voor deze taak, maar we hopen dat er nog mensen bijkomen.  
Voor al deze vrijwilligers willen we een informatiebijeenkomst houden om de nieuwe situatie 
te bespreken. We doen ook een dringende oproep om u aan te melden als (potentiële) 
nieuwe vrijwilliger. De informatieavond wordt gehouden op 

 
maandagavond 9 november om 20.00 uur in de Franse School. 
 
Omdat we in verband met corona graag vooraf willen weten hoeveel mensen er komen 
vragen we iedereen die nu al vrijwillig werkzaam is, de mensen die zich al hebben 
opgegeven en andere potentiële vrijwilligers om zich op te geven bij de secretaris van het 
CvK, dhr. Johan Scholtanus: secretariscvk@pg-appingedam.nl.  Telefoon: 681200.   
Als u bent verhinderd geef dat ook door dan nemen we na 9 november contact met u op.  
We hopen op 9 november veel (potentiële) vrijwilligers te ontmoeten. 
 
Er is ook al goed nieuws. Mevrouw Gea Kolk-Scheltens is bereid de coördinatie van het 
gebruik van de Nicolaïkerk op zich te nemen.  
Voor alle gebruik van de kerk buiten de diensten blijft zij het aanspreekpunt. 
 

mailto:secretariscvk@pg-appingedam.nl
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Kerstwandeling 
 

Samen op weg naar het Kerstfeest 
 

We wandelen langs het kerstverhaal in Appingedam. 
 

Voor wie: deze kerstwandeling is voor alle gemeenteleden van de P.G. 
Appingedam die het kerstverhaal live willen beleven, jong en oud zijn welkom! 

Er kunnen maximaal 40 gemeenteleden meelopen.  
 

Wanneer: Kerstavond 24 december, tussen 17 en 18 uur start er 

iedere 5 minuten een groepje met de wandeling. 
De groepjes zijn niet groter dan 4 personen, uitgezonderd gezinnen die uit meer 

personen bestaan. 
 

De wandeling duurt ongeveer 1 uur. 
 

Opgave is verplicht, deelname graag doorgeven voor 30 november. Dit kan 
door een mail te sturen naar berberkarlina@hotmail.com.  

Na opgave ontvang je meer informatie over o.a. je exacte starttijd. 
 

Geef je snel op, want VOL = VOL 
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Uit de pastorie 
 
In de pastorie is na de herfstvakantie het gewone dagritme weer op gang gekomen, voor 
zover je natuurlijk in coronatijd van een ‘gewoon’ dagritme kunt spreken. Met z’n allen 
hadden we gehoopt na de zomer wel zo ongeveer verlost te zijn van de virusdreiging, maar 
het lijkt alleen maar erger te worden. Bij veel mensen, ook in de kerk, slaat er een vermoeide 
matheid toe: de glans van veel dingen is er af. We missen de gewone alledaagse 
ontmoetingen met familie, vrienden en bekenden. Aan de mondkapjes zijn we misschien een 
beetje gewend geraakt, maar het afstand houden went niet echt. Ook het kerkelijk leven is 
niet bepaald vlot en flitsend. De jeugdraad had graag gezien dat allerlei activiteiten voor de 
jeugd konden worden opgestart, maar het ging en gaat niet zonder beperkingen, al was het 
maar in onderlinge afstand. Veel activiteiten voor jeugd en volwassenen kunnen niet 
(gewoon) doorgaan -  overal zit een rem op.  
Een collega uit de Ring (voorheen classis) Noord-Oost Groningen merkte op dat we ons als 
kerkgemeenschappen moeten afvragen hoe we deze tocht door de woestijn kunnen 
volhouden. Koersen we net als heel de maatschappij op zo snel mogelijk ‘terug’ naar het 
normale leven van vóór COVID-19, of richten we ons op de vraag hoe we het lang genoeg 
blijven volhouden en uithouden samen om het beloofde land ná corona te bereiken?  
Een goede vraag: hoe houden we het als kerk en als gelovigen vol? Is er ook in deze 
woestijn manna te vinden dat God ons aanreikt? Dagelijks brood als proviand voor 
onderweg. Aan het einde van Israëls tocht door de woestijn zei Mozes tegen het volk: U hebt 
Gods macht leren kennen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten […].Zo maakte 
Hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de 
Heer voortbrengt. (Deut. 8:3)  
Wij leven niet van brood alleen – daarom proberen we samen als gemeente zo goed en zo 
kwaad als dat gaat de eredienst gaande te houden, de Kindernevendienst, clubs, T-café en 
catechesegroepen door te laten gaan. Daarom moeten we, misschien nu wel meer dan eerst, 
thuis lezen uit de Bijbel, praten over Jezus en geloof, zingen uit het Liedboek en bidden – 
ook in huize Van den Berg. Zorgmedewerkers in alle soorten en maten zijn druk in de weer 
om ieders lichamelijke gezondheid en weerstand op te bouwen – als medewerkers van 
Christus is het onze roeping om samen de weerstand en gezondheid van ieders ziel te 
versterken. Als predikanten proberen we daar samen met de ouderlingen en diakenen leiding 
aan te geven. We hopen dat jij en u daarbij voor ons en alle andere werkers in de kerk wilt 
bidden, dat we het volhouden. Laten we allemaal voor elkaar én voor de mensen om ons 
heen bidden, in woorden en daden: dat niemand de hoop en het vertrouwen verliest, dat we 
elkaar niet afvallen of aanvallen, maar juist steunen als het heftig en zwaar wordt. 
Gerlinde pakt langzaamaan weer meer werkzaamheden op in overleg met de bedrijfsarts en 
de kerkenraad. De uitzichten op herstel zijn goed, mits ze zich uiteindelijk weet te beperken 
tot de oorspronkelijk afgesproken werktijd. In de Gedachtenisdienst hoopt ze weer present te 
zijn, samen met Hanneke Doekes en Johan. 
Johan is bezig om samen met onze cantor-organist Vincent Hensen-Oosterdijk een kleine 
serie doordeweekse avondgebeden tijdens Advent voor te bereiden – brokjes manna, 
zogezegd. Zo gaan we ondanks alles toch hoopvol de Adventstijd tegemoet, in het besef dat 
ook wij niet leven van brood alleen. We zien ernaar uit jullie en u de komende tijd weer te 
ontmoeten, hetzij in levenden lijve, hetzij digitaal met beeld en geluid. Voor iedereen een 
hartelijke groet vanuit de pastorie! 
ds. Gerlinde & ds. Johan 
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Ouderenpastoraat   
 
Afscheid van Afien, welkom Jaap!  
Eind september namen we in de sectievergadering van wijk 11 afscheid van Afien 
Kloosterhof  als wijkouderling (zij blijft nog wel scriba van het pastoraat) en begroetten Jaap 
Weima als nieuwe ouderling van de wijk. Op deze plek ook: Afien van harte bedankt voor het 
vele werk dat je zoveel jaren en met zoveel inzet en liefde hebt gedaan! En Jaap, heel fijn dat 
jij het werk voort wilt zetten! We hopen op goede jaren voor jou in de wijk, samen met de 
contactpersonen en de diaken. Voor bewoners van Heerdlaan 2 en 4  is Jaap al jaren een 
bekende als organist in de kerkdiensten. En ook in de Zijlen kennen ze hem al via Janny, zijn 
vrouw – zij is een van degenen die de Bijbelclub leiden. Ik hoorde dat hij daar ook al eens 
orgel gespeeld heeft.   
 
Kerkdiensten in Damsterheerd en de Paasweide 
Helaas hebben we, mede door de richtlijnen van het huis, de kerkdienst van november in 
Damsterheerd ook weer af moeten zeggen.  Het zou daar mijn laatste dienst zijn, vóór mijn 
pensioen. In het komende kerkblad, of dat van januari, hoop ik nog wat ten afscheid te 
schrijven en hopelijk kan dat afscheid hier en daar ook nog wat persoonlijker – met een 
kaartje, telefoontje of een kort bezoek. Maar momenteel is dat laatste veelal niet mogelijk of 
wenselijk i.v.m. de corona-risico’s.  Over de dienst in de Paasweide, eind november (ook 
daar mijn laatste) is op dit moment nog geen duidelijkheid.   
 
Heel korte tijd konden er in Damsterheerd gelukkig wél Kleine Vieringen gehouden worden 
door Sjoukje Eringa en vrijwilligers, met per keer kleine groepjes bewoners van Heerdlaan 2 
en 4. Maar toen begon de tijd van oplopende besmettingen en kon Sjoukje alleen nog maar 
op één locatie, n.l. Vliethoven, werkzaam zijn. (voor wie dit niet weet: Sjoukje is geestelijk 
verzorger, in dienst van de Hoven – voor Vliethoven, en in Damsterheerd vooral voor de 
verpleegafdelingen;  zij heeft dus een heel andere positie dan ik, die namens onze kerkelijke 
gemeente – dus, zeg maar, “van buitenaf” -als bezoeker daar kom).  
 
Enkele gemeenteleden vroegen, al vóór de coronatijd, naar een wijkmiddag voor 
Heerdlaan 2 en 4, of wij die ook eens kunnen hebben. En dat men dan ook graag een van 
onze dominees zou ontmoeten. We hebben daarover in de sectievergadering gepraat en in 
Damsterheerd overlegd.  
In Damsterheerd is daar, door de vele andere activiteiten en besprekingen, helaas geen 
ruimte voor beschikbaar.  
Misschien zou het mogelijk zijn eens iets anders te organiseren, in de Franse School, maar 
dat betekent ook de organisatie van vervoer, zoals die ook gebeurt voor de Paas- en 
Kerstmiddagen.  
Voorlopig is het, door de corona, echter helaas  niet zinvol om verdere plannen te maken. En 
het zal al heel mooi zijn als de kerkdiensten in Damsterheerd en de Paasweide weer 
gehouden kunnen worden én de Paas- en Kerstmiddagen in de Franse School.  
En voor het overige: houd u vooral onderling contact, als bewoners van Heerdlaan 4 en 2 (en 
alle andere mensen – gemeenteleden of niet). Per telefoon, of met een praatje op afstand als 
u elkaar tegenkomt… Het blijft raar,  ongezellig en onnatuurlijk, die afstand, maar het moet 
helaas.   
 
Met een hartelijke groet en goede wensen voor u allen,  van een afstand, maar van harte 
gemeend, 
 
Hanneke Doekes  
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Verjaardagsfonds 
 

 

De opbrengst over de maand september bedraagt € 268,70. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar gift. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstboom gezocht 
 
                      
We zijn nog op zoek voor een kerstboom in de Nicolaïkerk. 
Ook al zitten we met elkaar in een heel bizarre periode, ook kerkelijk, het zou toch mooi zijn 
als we nog een kerstboom kunnen plaatsen tijdens advent en de kerstdagen in de kerk. 
 
Om toch nog een beetje sfeer te krijgen voor ons allen, maar in het bijzonder voor diegenen 
die zich iedere zondag weer inzetten om een dienst voor ons allen in beeld en geluid  te 
brengen. 
 
Als u nou nog een kerstboom in de tuin hebt staan die u wel wilt missen, of u weet er ëën 
staan die geschikt is om in de kerk te staan, maken wij er graag gebruik van. 
U mag mij daar een berichtje over geven. 
 
Alvast hartelijk dank daarvoor 
Geert Middelkamp  629592 of  06 31242124.  
geertmiddelkamp@gmail.com 
 

Van de commissie Kerst- (en Paas)middagen 
 
Gewoonlijk vond u in november in dit kerkblad een uitnodiging voor de Kerstmiddag, met een 
strookje voor opgave, dat dan door de contactpersonen bij het brengen van het volgende 
kerkblad opgehaald werd. Wij, als commissie, begonnen in oktober, of toch zeker in 
november met de voorbereidingen. Maar helaas …. het zal u inmiddels wel duidelijk zijn dat 
we de Kerstmiddag dit jaar niet door kunnen laten gaan door de corona.  
Met zo’n grote groep, toch voornamelijk oudere, en veelal kwetsbare mensen bij elkaar, die 
samen eten… het was altijd zo gezellig, fijn ook om samen te zingen, elkaar te ontmoeten, 

mailto:geertmiddelkamp@gmail.com
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een verhaal en de bekende bijbelteksten horen. Maar op een afstand van 1  ½ meter bij 
elkaar, ook in de gang bij binnenkomst-en vertrek, samen in auto’s gehaald en 
teruggebracht, zingen… het mag en kan nu allemaal niet. Misschien is de situatie tegen die 
tijd een stuk verbeterd, dat zou prachtig zijn!! Maar nu, tegen 20 oktober, kunnen we daar 
niet zeker van zijn. Of eigenlijk moeten we er gewoon rekening mee houden dat de situatie 
dan nog niet zóveel beter zal zijn dat we die risico’s  kunnen nemen. Een aantal van u, 
trouwe bezoekers, zou zelf misschien ook nog niet wíllen komen. 
Dus, heel jammer, maar het is niet anders! 
Laten we hopen dat het tegen Pasen, of in ieder geval volgend jaar Kerst, weer wél kan, zo’n 
gezamenlijke middag!  
 
Afscheid van Didy de Vries 
Op de Kerstmiddag afgelopen december, namen we afscheid van Riek Vegter en Meia 
Heidstra, met bloemen en woorden van dank voor de vele jaren dat zij meegewerkt hebben 
aan de Kerst-en Paasmiddagen. Gelukkig kwam Anja Kampinga  de commissie versterken 
en deden twee dames uit Tjamsweer (Truus Zandt en Janny van Niejenhuis) mee met de 
voorbereiding voor de (gezamenlijke) Paasmiddag (die door corona helaas niet door kon 
gaan).  
Didy de Vries gaf toen al aan inmiddels ook eens te willen stoppen, na 12 (!) jaar. Jammer, 
maar wel heel begrijpelijk, ook met al het andere kerkelijke werk dat ze doet, dat ze hiermee 
dan nu inderdaad  stopt. Als dank voor al die inzet zal een van de andere commissieleden 
haar bloemen brengen. En hierbij wil ik haar namens iedereen die graag naar de middagen 
kwam én namens de andere leden van de commissie van harte bedanken voor alles wat ze 
daar en achter de schermen ervoor deed!  
Hoe de middagen precies verder zullen gaan, zal moeten blijken – hopelijk met een of meer 
nieuwe commissieleden (wie meldt zich aan?!). Ikzelf zal er door mijn pensionering ook niet 
meer bij zijn. Maar ik ga er van uit dat het goed komt, door de inzet en ervaring van degenen 
die het ook al zo vaak organiseerden.  
H.D.       

 
 

Boekpresentatie 
 
 
Presentatie boek  "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in Appingedam" 
 
Op donderdag 10 september ontving wethouder Annalies Usmany-Dallinga uit handen van 
Adolph Rots het eerste exemplaar van het boek "Orgel en klokken van de Nicolaïkerk in 
Appingedam". 
 
De restauratie van het Hinsz-orgel in 2017 vond het bestuur van de Stichting Concerten 
Nicolaïkerk een mooie aanleiding om dit boek over het Hinsz-orgel in combinatie met een 
beschrijving van de klokken van de Damster toren en het carillon te publiceren. Dirk 
Molenaar is de auteur van het deel over het Hinsz-orgel en stadsbeiaardier Adolph Rots heeft 
het deel over de klokken en het carillon voor zijn rekening genomen. 
 
Het boek kost € 5,00  en is tijdens "openingsuren" verkrijgbaar in de Nicolaïkerk. Het boek is 
voor dezelfde prijs ook te koop bij de VVV Eemsdelta en de Read Shop. 
De opbrengst komt ten goede aan de PG Appingedam.    
 
Het bestuur van de Stichting Concerten Nicolaïkerk, 
Wim Havinga, secretaris 
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Zingen naar de Zondag 
 

 
Door alle corona-maatregelen die nog steeds gelden, zijn alle bijeenkomsten van  
‘Zingen naar de Zondag’ tot nader orde uitgesteld. 
We hopen samen op betere tijden, om dan hopelijk deze mooie zang-avonden van de 
gezamenlijke kerken Appingedam en Tjamsweer weer te kunnen vervolgen.. 
 
Voorlopig dus even niet. 
 
De gezamenlijke commissie leden  
van ‘Zingen naar de Zondag’ 
 
 
 

OPROEP: Hulpgoederen voor Armenië 
 

Wie heeft hulpgoederen voor Armenië? 
Gezien de situatie in haar land is Svetlana, net als veel anderen van haar land, bezig om 
hulpgoederen in te zamelen die vanuit hier naar Armenië vervoerd kunnen worden. 
Te denken is aan krukken, rollators, verbandmateriaal, mitella’s,  stoma-materiaal, catheters 
enz. enz.  
U kunt contact met haar opnemen als u iets voor haar heeft.(tel. nr. 0596-670911) 
 
Bij voorbaat hartelijk dank!!! 
 
 

Van de Middengroep 
 
Beste mensen van de Middengroep, 
Het is al weer 8 maanden geleden dat we bij elkaar waren met het onderwerp 
‘Dijkverzwaring’ Delfzijl – Eemshaven, door het waterschap Noorderzijlvest. 
Daarna zouden er nog twee bijeenkomsten volgen, maar helaas gooide Corona roet in het 
eten. 
Alles werd afgelast, ook ons uitstapje. Dat zou onze laatste bijeenkomst zijn. 
Het is nu oktober en we mogen nog niet bij elkaar komen en dat zal voorlopig ook wel zo 
blijven.  
We hopen in het voorjaar van 2021 dat er weer iets kan, om met elkaar afscheid te nemen 
als Middengroep. 
We wensen jullie allen een goede tijd toe en ‘denk aan elkaar’. 
 
Het bestuur. 
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De groene Nicolaïkerk 
 
 
 

Appels & Peren 2020 
 
Zoals u weet doen we ook dit jaar weer de 
actie Appels & Peren, dit jaar alleen met de 
verkoop van sap. De appels en peren komen 
uit de omgeving van Appingedam en krijgen 
op deze manier een nuttige bestemming.  
 
Met uw afname levert u een bijdrage voor 
het project Mensenkinderen van de Armenië-werkgroep. 
De opbrengst wordt gebruikt om bijenkasten 
te kopen voor arme gezinnen in Armenië die 
zo een inkomen kunnen opbouwen. 
 
Via groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl 
kunt u online uw bestelling doorgeven. In 
ieder geval op één van deze drie 
zaterdagochtenden kunt u uw bestelling 
ophalen bij de Franse School, tussen 10.30-
11.30 u: 31 oktober, 14 november en 28 
november. Het afhalen is bij de deur zodat 
mensen elkaar binnen niet hoeven te 
passeren en keurig 1,5 m afstand kunnen 
houden. 
 
Wij zien uw bestelling graag tegemoet! 
 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  
met een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar een aantal 
gemeenteleden gegaan: 
In november wordt de bloemendienst verzorgd door mw. 
Annemarie Pieterman   
e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
 
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 
   

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Van de Diaconie    
 

Missionair Aandeel 
Bij deze aflevering van het kerkblad ontvangt u een acceptgirokaart voor de 
jaarlijkse collecte, die we als diaconie houden, voor ons aandeel in het 
missionaire werk. Als christenen hebben we de diaconale plicht om naar 

elkaar om te zien. Dit kan persoonlijk dichtbij maar ook ver weg met hulp door anderen.  Met 
deze collecte voor het missionair aandeel kunnen we het mede mogelijk maken dat ook 
mensen van ver buiten onze landsgrenzen de aandacht en hulp krijgen die ze nodig hebben 
in vaak moeilijke omstandigheden.  
 
Als diaconie van de PGA collecteren wij voor ons missionair aandeel, dat we dit jaar 
besteden aan 2 projecten, beide projecten krijgen de helft van de opbrengst van deze 
missionair aandeel collecte: 

1. Het werk van Stichting Mensenkinderen –Armenië in oorlog 
 
Het is opnieuw oorlog in Armenië. In de vroege ochtend van zondag 27 september is 
Azerbeidzjan begonnen met het bombarderen van Nagorno-Karabach en diens hoofdstad 
Stepanakert. Er zijn honderden gewonden en tientallen doden gevallen; kinderen, vrouwen 
en soldaten. 
De oorsprong van het conflict gaat terug tot het begin van de 20e eeuw. Nagorno-Karabach – 
een enclave in het islamitische Azerbeidzjan – werd voor meer dan 90% bewoond door 
christelijke Armenen, die daarom aansluiting zochten bij Armenië. Dit leidde in 1993 tot een 
bloedige oorlog die eindigde in inlijving van het tussen Armenië en Nagorno-Karabach 
gelegen gebied en het uitroepen van de zelfstandige republiek Artsach. Daarmee is een 
aaneengesloten Armeens gecontroleerd gebied ontstaan, samengesteld uit het 
oorspronkelijke Armenië en het nieuwe Artsach. 
Er zijn veel vluchtelingen uit Nagorno-Karabach op de been waar onderdak voor gevonden 
moet worden. In de huidige corona situatie en de komende winter betekent deze oorlog een 
grote ramp. 
Mensenkinderen is bezig met het vormgeven van hulp.  
en: 

2. Het werk van Kerk in Actie – Noodhulp, opvang voor gestrande vluchtelingen 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, 
waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit 
landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een 
betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen? Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in 
Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat 
vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs 
en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst 
in een beter leven voor kinderen. 

Wij vragen u via deze brief dan ook uw steun voor het brede werk van Kerk in Actie en het 
gerichte werk van de Stichting Mensenkinderen.  Als PGA-diaconie hebben we dit jaar tot 
doel een bedrag van circa €. 5.000,-- bij elkaar te collecteren met o.a. deze 
acceptgirokaartactie. 
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U doet toch ook mee aan de PG Appingedam-in-Actie! 
 
Neemt u deze brief als herinnering en de acceptgiro mee in uw administratie, om UW 
aandeel voor het missionaire werk over te maken op 
 
Banknummer: NL49 RABO 0373 701 373    
Ten name van:  Diaconie Protestantse Gemeente inzake Missionair Aandeel 
 
ALVAST BEDANKT! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie PGA 

Janneke Pennink, voorzitter 
 
Aanschrijving acceptgirokaarten: 
Er wordt per adres 1 persoon (van 21 jaar en ouder) aangeschreven met dezelfde familienaam.  

 

Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 

Saudi Arabië 
 
Een activist is geen terrorist. 
 
De propagandamachine van Saudi-Arabië brengt voortdurend berichten over hervormingen 
naar buiten.   Maar de realiteit is helaas dat de onderdrukking van critici alleen maar 
toeneemt. 
Dat vrouwen mogen autorijden is een positieve hervorming maar Loujain al-Hathloul die 
jarenlang actie voerde tegen het rijverbod zit al twee jaar gevangen. 
Loujain zit vast vanwege samenzwering met “vijandige entiteiten” . Ze had contact met een 
Nederlandse diplomaat en een Amnesty medewerker. 
We weten dat Loujain in de gevangenis is gemarteld en seksueel misbruikt werd. 
De Saudische autoriteiten hebben aangeboden haar vrij te laten als ze in een video 
boodschap zou zeggen dat ze niet gemarteld is.  Loujain weigerde. 
 
In de petitie, die u kunt ondertekenen, wordt koning Salman bin Abdul Aziz Al Saud 
opgeroepen om Loujain en alle andere mensenrechtenverdedigers en gewetensgevangenen 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en er voor te zorgen dat hun vonnis en straf te 
niet gedaan worden. 
Ook wordt hem dringend gevraagd om alle administratieve verboden en andere straffen 
tegen hen op te heffen, en hen een eerlijke schadevergoeding te geven voor het schenden 
van hun mensenrechten. 
 
U wordt uitgenodigd om naar deze link te gaan en de petitie te 
ondertekenen: 
https://www.amnesty.nl/forms/petitie-chenmei 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
 

Videoverbinding: 
Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt kampten we de afgelopen weken zo nu en dan met een 
haperende verbinding van kerkdienst gemist. Ons technisch team heeft heel hard gewerkt 
om de moeilijkheden te verhelpen. Hopelijk loopt als u dit leest alles weer zoals we dat graag 
willen. 
 
Lampen: 
Degenen die de afgelopen weken in de kerk zijn geweest hebben het waarschijnlijk al wel 
gezien. De oude lampen zijn vervangen door meerdere, veel minder opvallende exemplaren. 
Als alles is ingeregeld kunnen we voor elk  type gebruik van de kerk een optimale 
lichtinstelling programmeren . De eredienst heeft b.v. een heel andere belichting nodig dan 
een concert of tentoonstelling. Een bijkomend voordeel is dat de  nieuwe lampen veel 
energiezuiniger zijn. 
 
Actie kerkbalans: 
Per eind september bedroeg de opbrengst van de actie €126.189,86, Hiervan was €5.148,22 
zonder toezegging gedoneerd. We verwachten nog €28.146,86 van de toezeggingen te 
mogen ontvangen. Alle gevers weer hartelijk dank! 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda november 2020 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
Jongens/meisjes groep 5: Jantine en Martine dinsdag 3 november 

Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 4 november 

Meisjes groep 7: Arjen en Rene: dinsdag 24 november 

Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie dinsdag 10 november 

Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: donderdag 26 november 

 

Sirkelslag voor de groepen 7 en 8: vrijdag 20 november. Je krijgt informatie via de 

clubleiding. 
 

 

T-café: Franse school: 19.00-20.30 uur 

Corona-sluiting T-café en 12+ activiteiten           

Vanwege de aangescherpte coronarichtlijnen heeft de 

Jeugdraad met pijn in het hart moeten besluiten dat er  

tot januari 2021 geen T-café meer gehouden kan worden. 

Dit geldt voor ALLE groepen T-café inclusief groep 7 en 8 

basisschool. Verder zijn alle jeugdactiviteiten voor 

middelbare scholieren tot januari stilgelegd. 

 

 

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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Huis-aan-huiscollecte   Kerk in actie 

 

 

Gezocht:  Collectanten !! 
 

 

 

 
 
29 november t/m 5 december 2020 
 
Nieuw: Landelijke huis-aan-huiscollecte 
Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. Zo kunnen nog 
meer mensen kennismaken met het werk van Kerk in Actie en dit werk steunen. 
 
Collectedoel: vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Samen zetten we ons in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In natte tenten, met 
gebrek aan voedsel en sanitair, wachten zij op de winter die komt. We helpen hen met 
voedsel, kleding en onderwijs en waar mogelijk een betere plek. 
 
Word collectant 
Help mee om de huis-aan-huiscollecte tot een succes te maken. Loop in de  
collecteweek van 29 november t/m 5 december een paar straatjes mee in uw eigen buurt! 
Zo zijn we samen Kerk in Actie. 
 
 
Meer weten of u aanmelden als collectant? 
Ga dan naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte 
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Concert      (onder voorbehoud) 
 
 
 

 
 

Kamerkoor ‘Dualis’ zal op zaterdag 28 november 
een concert geven in de Nicolaïkerk. 
 
 
 
 
 

 

Heaven! 

Hemelse muziek uit alle tijden en in zeer gevarieerde stijlen. 
Kaartverkoop start half oktober. 

Programma:  
William Byrd - Vigilate 
Franz Biebl - Ave Maria 
Heinrich Schütz - Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
Rihards Dubra - Ave Maria 
Malcom Archer - Cloths of heaven 
James MacMillan - Benedicimus Deum Caeli 
Jacob Handl-Gallus - Pater Noster 
Johannes Brahms - O Heiland reiss die Himmel auf 
Ēriks Ešenvalds - Stars 
Moses Hogan - I Got a Robe (spiritual) 
Plenty good room (spiritual) 
Randall Thompson - Alleluia 
 
Concertinformatie:  
Zaterdag 28 november 2020 - 19:30 
 
Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam (o.v.b.) 
 
Entreekaarten  €  15,00 (voor informatie: zie website kamerkoor Dualis) 


