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30e Jaargang, nr. 3        november 2021 
  
Copij 
 
Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30   
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 627013. 
 
 
====================================================================== 
 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 1 november 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. 

 
    

 Met ingang van 13 december 2021 verandert het postadres van de Prot. Gemeente 
Appingedam, in verband met het opzeggen van onze Postbus 131. 
Het Postadres wordt nu:  
Kerkenraad Protestantse Gemeente:  
Kerkblad Prot. Gemeente:   
College van Kerkrentmeesters Prot. Gemeente:   
Diaconie Prot. Gemeente: 
        Wijkstraat 30, 
        9901 AJ  APPINGEDAM. 

 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

Opstanding 

 
We zijn gewend aan de wisseling van de seizoenen: winter, voorjaar, zomer en najaar. Ze is 
niet alleen een vast patroon dat we steeds om ons heen zien. Die wisseling heeft ook een 
diepere betekenis: ieder najaar toch sterft de natuur, maar ook weer niet werkelijk. Want als 
we de kale takken aan de bomen zien, dan weten we: in het voorjaar ontwikkelt zich weer 
nieuw blad, schieten de struiken weer op, komen de vogels weer terug en zoeken de dieren 
elkaar weer op. Alles komt weer tot leven als uit een diepe winterslaap wakker geroepen. Zo 
lijkt het sterven een logisch, natuurlijk proces en bestaat de dood niet echt. 
In veel godsdiensten en geestelijke stromingen kom je vergelijkbare gedachten tegen: een 
mens wordt geboren, hij groeit en ontwikkelt zich tot in de kracht van zijn leven; daarna takelt 
hij af, veroudert en sterft. Maar dat is niet het einde. Het bestaan gaat op een hoger, of in elk 
geval op een ander, niveau door. De ziel maakt zich los van dit lijf en verhuist naar een ander 
lichaam. Of bij de dood valt het leven dat geweest is in elementen uiteen die dan worden 
opgenomen in een nieuw verband van leven. Of in een andere vorm van existentie blijft je ‘ik’ 
bestaan en leert en ontwikkelt het zich verder. Het leven gaat gewoon door; we hoeven 
nergens bang voor te zijn. 
 
De Bijbel is veel nuchterder. Areligieus eigenlijk. Het leven is eindig, de mens is sterfelijk. 
Geschiedenis betekent niet dat alles zich in een eeuwig ritme herhaalt. Dat alles wat op 
aarde gebeurt een cyclus is die nooit meer ophoudt. Het betekent dat de tijd doorgaat. Wat in 
de tijd gebeurt, ieder moment, iedere ontmoeting, ieder mens ook, is uniek. En uniek wil 
zeggen: onherhaalbaar. Op een gegeven moment is het hier op aarde voorbij. Het kan niet 
herhaald worden. En wat in andere sferen gebeurt of op een hoger niveau, onttrekt zich aan 
onze waarneming. “Hoe kan wie in het graf is, U loven?” roept de psalm uit. Nu, dat weten 
we niet. God weet het vast wel, maar wij niet. 
Er wordt in de Bijbel wel gesproken van opstanding. Dat wil zeggen, zelden van opstanding 
in het algemeen. Veel vaker van de opstanding van Jezus Christus. We kennen de 
paasberichten uit de evangeliën: onzekere, mysterieuze, opgewonden, zelfs wel be-angste 
verhalen. Daar zijn mensen aan het woord die het niet zozeer het feit van de opstanding 
vertellen; zij gewagen van hun eigen verwondering, over hoe hun denken en geloven 
helemaal op de kop kwam te staan. Hier was iets gebeurd dat zo duidelijk over de rand van 
hun werkelijkheid heen ging. Het kon niet en toch zagen ze het voor hun ogen. En hun leven 
begon in feite opnieuw. Paulus probeert later de opstanding van Jezus Christus onder 
woorden te brengen. Ook niet als een feit uit het verleden. Als iets dat we kunnen aannemen 
of niet. Maar als een gebeuren dat ons nòg raakt en ook ons denken en geloven op z’n kop 
kan zetten. Hij gebruikt daarbij het beeld van de graankorrel. Een graankorrel is een onooglijk 
ding. Het bestaat alleen om in de aarde te vallen en te sterven. Maar daarmee draagt het ook 
een grote belofte in zich. Want door de dood heen zal de graankorrel opbloeien tot een 
heuse plant. Die plant is niet meer de graankorrel, maar de relatie met dat beginsel blijft wel. 
Er is discontinuïteit en continuïteit.  
We zitten helemaal in de sfeer van de biologie, waarin alles logisch en natuurlijk is. Maar wat 
Paulus wil met dit beeld dat dit juist niet een logisch en natuurlijk proces is. En dat is het 
wonder van het nieuwe begin dat uit ons gemaakt wordt. Wij hier op aarde zijn vergankelijke, 
door de tijd bepaalde en vaak ook getekende mensen. Maar, hoe onvoorstelbaar ook, uit ons 
bestaan zal nieuw leven opstaan. 
 
En dat is evangelie, goede boodschap! Wij zijn beperkte, ook schuldige mensen. En we zijn 
sterfelijke mensen. Alles in ons bestaan wijst daarop. De dood is het einde van al ons weten 
en van ons kunnen. Wat er dan met ons gebeurt, hebben we niet zelf in de hand. Sterven is 
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daarom het proces van onszelf loslaten. Van onszelf overgeven in de handen van God. Voor 
ons houdt het op. En kennelijk toch niet. Want dat vertelt het verhaal van die ene, de man uit 
Nazareth, de mens van God, die op de paasmorgen Zijn graf achter zich liet. Leven uit dat 
verhaal is onze opstanding, nu al en over de rand van ons bestaan van nu heen. 
 
Ds. Rudolf Oosterdijk     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda voor de maand november   

 
 
  1 nov. 18.45 uur, Club jongens/meisjes groep 6, Franse School 
  19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  2 nov. 18.45 uur, Club meisjes groep 8, Franse School 
 
  9 nov. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
10 nov. 18.45 uur, Club meisjes groep 6, Franse School 
 
14 nov.   9.30 uur, 12+ groep, Nicolaïkerk 
 
15 nov. 20.00 uur, Gemeenteavond, Nicolaïkerk 
 
17 nov. 19.45 uur, Ontmoetingsavond Passage, ASWA-gebouw 
     Spreker: mw. S. Bolken, notaris, over ‘Erfrecht’  
 
18 nov. 18.45 uur, Club jongens/meisjes groep 5, Franse School 
 
19 nov.   Sirkelslag voor kinderen van groep 7 en 8. Uitnodiging volgt! 
  19.30 uur, Factor 12+ en 15+, Franse School 
 
22 nov. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
23 nov. 18.45 uur, Club groep 7 + jongens groep 8, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
Woensdag 3 nov.:  Dankdag voor Gewas en Arbeid 
    Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk 
    ds. J. van den Berg 
 

collecten: - Diaconie (Voedselbank) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
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 7 nov.:  Achtste zondag van de herfst 
    Gedachtenisdienst 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     

collecten: - Diaconie (Zending: Guatemala) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie, Najaarszendingsweek  

(Guatemala – Sterke en weerbare vrouwen) 
Bijbelverhalen die meisjes in Guatemala weerbaar maken  
Moeder Aura met haar twee dochters  
Graag vertellen we u meer over het werk van Cedepca in Guatemala, dat onze gemeente op 
dit moment steunt via Kerk in Actie. In Guatemala krijgen veel vrouwen en meisjes te maken 
met (seksueel) geweld.  
Meisjes en jonge vrouwen kunnen 4 weekenden een Tamar-cursus volgen. Ze krijgen o.a. 
seksuele voorlichting. Bij de start krijgen de meisjes een pakketje met symbolische 
voorwerpen. Één daarvan is een glitter-ster om hen te herinneren dat ze bijzondere dochters 
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van God zijn. Ook tekenen ze een silhouet van hun lichaam en versieren die. Ze leren hun 
lichaam te waarderen en ervoor te zorgen. Hun lichaam is door God geschapen en behoort 
alleen hen toe. Niemand mag daaraan zitten zonder hun toestemming.  
Het Bijbelverhaal van Tamar komt aan bod (2 Samuël 13). Deze dochter van David werd 
verleid om naar de kamer van haar halfbroer te komen, waar ze verkracht werd en uit huis 
gezet. Haar broer Absalom zei dat ze het stil moest houden, vanwege schaamte. Haar vader 
David kwam niet voor haar rechten op. Wat betekent dit verhaal in deze tijd? Ook deze 
vrouwen worden vaak het zwijgen opgelegd door mannen. Ze bespreken hoe ze de spiraal 
van geweld en stilte kunnen doorbreken, met wie ze kunnen praten. De meisjes leren hoe 
kunnen ze opkomen voor zichzelf en voor elkaar.  
Moeder Aura wordt emotioneel als ze haar beide dochters zo open hoort spreken over deze 
cursus. Ze vertelt haar eigen verhaal: “Het klopt dat vrouwen zich stil moeten houden. Ik ben 
verkracht toen ik 10 jaar was, maar ik dat heb ik nooit verteld.” Het deed Aura enorm goed te 
zien dat haar dochters nu zoveel sterker zijn, dan zij zelf op die leeftijd. Zij weet nu dat de 
geschiedenis zich niet zal herhalen. Dankzij uw steun ervaren vrouwen als Aura en haar 
dochters de bevrijdende kracht van het Evangelie.  
 
 
Zondag 14 nov.:  Negende zondag van de herfst 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
    Dienst voor en door mensen met een beperking   
  

collecten: - I.K.E. 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
 
Toelichting bij de collecten:  I.K.E. 
 
 
Zondag 21 nov.: Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
 
    collecten: - Diaconie (Jeugdwerk) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen  
 
 
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 28 nov.: Eerste zondag van Advent 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
    
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie, Werelddiaconaat (Moldavië – Advent 2021) 
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in 
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen groeien op 
zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico 
slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 
voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen 
volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers 
vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor 
het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor 
het leven. Helpt u mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van 
liefdevolle aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, 
zoals Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!  
 
 
Donderdag 2 dec.:  
 19.30 uur, Avondgebed in de Nicolaïkerk 

ds. J. van den Berg   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de diensten 
 
Woensdag 3 november – Nicolaïkerk 19.30 uur – ds. J. van den Berg – Dankdag – 
Dankstond voor gewas en arbeid – gezamenlijke dienst met de Hervormde Gemeente 
Tjamsweer 
Zoals in de hele corona-periode zal ook deze gezamenlijke dienst gehouden worden in de 
Nicolaïkerk in verband met de mogelijkheid om met beeld uit te zenden. Volgend jaar hopen 
we ook weer in de Tjamsweerster kerk samen te komen. 
Samen willen we God danken voor de “oogst” die wij ook in het afgelopen jaar – ondanks 
corona en andere moeilijkheden – mochten binnenhalen in ons leven. We bezinnen ons op 
het feit dat dat niet vanzelfsprekend is, en naast een zegen tegelijk ook een opgave: hoe 
zullen we omgaan met wat ons door onze God in handen is gegeven?  
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Zondag 7 november – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. R.P. Oosterdijk, ds. G.M. van den Berg-de 
Haan en ds. J. van den Berg – 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. Gelukkig is er voor alle kerkgangers dit jaar weer de 
mogelijkheid om in de dienst ook zelf een lichtje aan te steken ter gedachtenis aan dierbare 
overledenen. 
De Evangelielezing voor deze morgen is Johannes 10:1-6. Naar goede gewoonte zal de 
cantorij medewerking verlenen aan deze bijzondere dienst. 
 
Zondag 14 november – Aangepaste dienst – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den 
Berg-de Haan 
Deze dienst gaat over Bartimeüs. Hij was blind, maar Jezus geneest hem! Het zal een 
eenvoudige dienst zijn, met bekende liedjes. Het duo ‘Taolschatten’ uit Bedum werkt mee 
aan de dienst.  
Het liefst hadden we de bewoners uit tehuizen in de regio uitgenodigd om te komen, maar 
dat lijkt ons vanwege corona niet verantwoord. Degenen die in het verleden wel eens 
kwamen krijgen een kaart waarop we vertellen dat er een aangepaste kerkdienst is, dat we 
het erg jammer vinden dat ze er nog niet bij kunnen zijn, maar dat ze de dienst wel online 
kunnen meebeleven. 
Het is anders dan anders, maar zo proberen we er met elkaar toch een mooie dienst van te 
maken! 
 
Zondag 21 november – Nicolaikerk, 9.30 uur – J. van den Berg – Eeuwigheidszondag – 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
Een zondag op de splitsing van tijd en eeuwigheid. Aan de ene kant buigt de kringloop van 
het kerkelijk jaar weer terug naar zijn begin: Advent en Kerst. Aan de andere kant kijken we 
over de grenzen van de tijd heen naar de voltooiing en voleinding van Gods Koninkrijk in de 
eeuwigheid. Zo is deze zondag een symbool voor het christelijk leven: pendelend tussen tijd 
en eeuwigheid, ingebonden in Gods schepping met voortdurend zicht op Gods Koninkrijk en 
de wederkomst van Christus. Hoe gaan we met deze “dubbele nationaliteit” om?  
 
Zondag 28 november – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Zondag Levavi – 
Eerste zondag van Advent 
Advent draagt dezelfde dubbelheid in zich als de Eeuwigheidszondag: het toeleven naar de 
viering van Jezus’ eerste komst op aarde, 2000 jaar geleden in Bethlehem, en het toeleven 
naar zijn wederkomst. En net zoals de dichter van het oude adventslied vragen we ons af: 
“Hoe zal ik U ontvangen? Hoe wilt Gij zijn ontmoet?” Wat kunnen of moeten we doen in “de 
wachtkamer van Gods Koninkrijk”? 
Het rooster en project van de Kindernevendienst volgt Lucas 1 en 2 in deze Adventsperiode, 
met als thema: “Het plakboek van Lucas”. Voor deze zondag staat Lucas 1:5-25 op de rol: 
priester Zacharias krijgt te horen dat hij en zijn vrouw Elisabeth een zoon zullen krijgen, ook 
al zijn ze beide al op leeftijd. 
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen opgave ontvangen 
        
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
  7 nov. Janet Ploegh 
 
 
Van de Kindernevendienst (KND) 
 
De KND-leiding heeft, in overleg met de dominees, besloten om voorlopig nog niet op alle 
zondagen KND te geven. 
Omdat we voor de Corona-crisis merkten, dat er soms weinig kinderen bij de 
kindernevendienst waren en omdat het weer afwachten is hoe het nu gaat.  
We zijn nu als KND leiding, een klein en kwetsbaar groepje.  
 
We geven KND op de eerste zondag van de maand. (als de eigen dominee er is; anders 
wordt het de tweede zondag). 
 
De data van de KND zijn:  

 Zondag 7 november  
 Zondag 12 december 

Nieuws; Kind op Zondag abonnement: 
 
We werken bij de KND al jaren uit Kind op Zondag (KoZ); Dit abonnement is per 1 september 
2021 digitaal geworden. 
Alle ouders (en belangstellenden) kunnen met het abonnementsnummer (4263)van onze 
kerk (Protestantse Gemeente Appingedam) een eigen account aanmaken op Kind op 
Zondag.  
Zo kun je zelf (met je ouders) kijken op de KoZ website; naar het verhaal en de werkbladen 
van de betreffende zondag. (als je evt. niet naar de kerk komt). 
 
En tot slot;  
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,  
 

 
 

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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Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
  7 nov. 10.00 uur, drs. A. Trox 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
Rooster kerkdiensten Paasweide en Damsterheerd 2021  
 
 

Paasweide       Damsterheerd  
 
 
21 nov. ds. Johan v.d. Berg,     28 nov. ds. Johan v.d. Berg,  
  (orgel: Jaap Weima)     (orgel: Jaap Weima) 
 
 
NB: de diensten beginnen om 15.30 uur, duren tot ongeveer 16.15 uur, met daarna 
koffie/theedrinken   
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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag 12 september Bloemendienst   € 203,00 
Zondag 19 september        Zending    € 121,00 
Zondag 26 september Vredesweek    € 154,00 
Zondag   3 oktober  Noaberschap   € 222,00 
Zondag 10 oktober  Ned. Bijbelgenootschap  € 217,00 
  
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half september 2021 t/m 
half oktober 2021, €. 636,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
  
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag  12 september            € 230,00   
zondag  19 september            € 150,00   
zondag  26 september            € 109,00   
zondag  03 oktober              € 210,00   
zondag  10 oktober              € 283,00   
 
 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  
 

Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK !!  
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Uit de Kerkenraad 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 
VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING, GEHOUDEN OP 31 MEI 2021. 
 
 
De voorzitter, mw. Adri Perdok-Kamp, heet iedereen welkom, zowel fysiek als digitaal. 
Daarna opent ds. Johan van den Berg de vergadering met het lezen van enkele teksten uit 
Mattheus, Johannes en Openbaring. Hierin lezen we dat God niet alleen vóór ons is, maar 
ook mét ons. Misschien moeten we dat in de kerk ook meer toepassen: dingen mét elkaar 
doen en niet alleen vóór elkaar. Dat smeedt een band. Hij leest nog lied 1014 en gaat daarna 
voor in gebed. 
We noemen de positieve gebeurtenissen van de afgelopen periode, zoals een fijne 
intrededienst van ds. Rudolf Oosterdijk; het behalen van een certificaat voor het leiden van 
uitvaarten door mw. Mijna Hadders en op 15 juni wordt haar het preekconcent uitgereikt. 
Nadat de agenda wordt vastgesteld en de notulen van 22 maart zijn goedgekeurd, gaan we 
naar de mededelingen en ingekomen stukken.  Er wordt vermeld dat de jeugddiaken, Hans 
Postma, op 6 juni in de dienst afscheid zal nemen. Vanwege Covid-19 mochten er een 
tijdlang geen mensen bij de diensten aanwezig zijn. Vanaf juni mogen er 30 personen 
komen, maar ze dienen zich van tevoren aan te melden bij de scriba. Ook de lectoren gaan 
weer meewerken in de diensten. Verder wordt er meegedeeld dat er voorbereidingen worden 
getroffen voor de startdienst op 19 september. We spreken de hoop uit dat er dan weer meer 
mensen in de kerk mogen komen en alles door kan gaan. 
We komen bij het punt digitale kerkdiensten: iedereen is het er over eens dat deze 
diensten moeten blijven, ook als straks iedereen wél weer naar de kerk mag. De kerktelefoon 
stopt m.i.v. 1 jan.2022; dan is er toch een mogelijkheid om de diensten te beluisteren/kijken. 
Uit de geledingen vertelt de diaconie dat ze gaan overleggen met de Kerkrentmeesters hoe 
de collecten in het vervolg gaan, ook als er weer fysieke diensten zijn. Momenteel wordt er 
alleen digitaal gecollecteerd. 
Aan het einde van deze vergadering sluit de voorzitter deze met het voorlezen van Lied 
362:1,2; daarna volgt een dankgebed.  
 
Didy de Vries-Kuiper,scriba. 
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Gemeente-avond 
 

 
Gemeente, 
 
De Kerkenraad nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de 
 
                                  GEMEENTEVERGADERING 
 
      op  maandag 15 november 2021 in de Nicolaïkerk. 
 
 
We beginnen deze avond om 19.30 uur met koffie of thee. 
 

 De voorzitter van de kerkenraad, mw. Adri Perdok-Kamp, zal de 

vergadering openen en leiden. 

 

 Mededelingen. 

 

 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

 Ds. R.P. Oosterdijk zal ons iets vertellen over de historie van de 

Nicolaïkerk. 

 

 

 Sluiting.    

 

Hierna is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie/thee. 
 

 

Namens de Kerkenraad, 

A.Perdok-Kamp, voorzitter                  D.H.de Vries-Kuiper, scriba 
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Uit het Pastoraat 
 
De Wijken 5 – 6 en 5 - 7  missen een betrokken contactpersoon. 
Svetlana is verhuisd naar Maastricht en laat een lege plek achter. We willen haar bedanken  
voor al haar werk in de wijk. 
We wensen haar Gods Zegen toe en dat ze  zich daar gauw thuis mag voelen in  zowel haar 
nieuwe  kerkelijke gemeente als in een nieuwe vriendenkring. 
Zo zijn we ook zeer verheugd dat mw.Greet Bulthuis, Netweg 7, het werk van Svetlana wel 
over wil nemen. 
Wij wensen ook haar Gods zegen toe in dit werk. 
 
Mw. M. Blaauw-Sportel, Roerdompstraat 14, stopt met haar werk als contactpersoon in 
Wijk 8-4.   
We zijn haar dankbaar voor al haar goede zorgen in de wijk gedurende vele jaren en wensen 
haar Gods zegen toe. 
 
Ook in Wijk 9 komt een wijziging. Dhr. G. Middelkamp stopt met zijn werk als 
contactpersoon in Wijk 9-5. We hebben mw. Corina Tualena-Grasmeijer bereid gevonden 
om zijn werk over te nemen. 
Vanaf deze plaats willen we dhr. Geert Middelkamp heel hartelijk bedanken voor al zijn werk 
dat hij in Wijk 9-5 heeft verricht en we verwelkomen mw. Corina Tualena,  
Solwerderstraat 103 in deze Wijk en wensen haar Gods Zegen toe bij haar werk. 
 
Het Pastoraat. 
 
 Uit het ministerie 
Eén keer in de maand komen wij als predikanten op donderdagmorgen bij elkaar en zo’n 
bijeenkomst heet dan het ‘ministerie’. Die naam heeft niets met de regering in Den Haag te 
maken, maar komt van de Latijnse aanduiding voor een dominee. Die heet ‘verbi divini 
minister’ en dat betekent ‘dienaar van Gods Woord’. Als collega’s spreken we dan over de 
dingen die speciaal onze verantwoordelijkheid zijn: de kerkdiensten, het pastoraat en over 
theologie in het algemeen. Dit klinkt allemaal streng en saai, maar gelukkig nemen we ook de 
tijd voor luchtiger onderwerpen, hebben we aandacht voor hoe het met onszelf gaat en stijgt 
er regelmatig gelach op in de woonkamer van de familie Van den Berg. 
In één van onze laatste vergaderingen hadden wij het over aandacht voor seksualiteit. De 
ouderen onder ons zijn veelal opgevoed in een tijd en een sfeer waarin zo’n onderwerp niet 
zomaar besproken werd. Het werd als privé beschouwd en in het patroon van verkering 
krijgen, trouwen en kinderen krijgen moest iedereen zich daar zelf mee zien te redden. Dat er 
mensen zijn die niet verliefd worden op iemand van het andere geslacht maar van hetzelfde, 
werd nauwelijks hardop gezegd. Dat er mensen zijn die eigenlijk niet van zichzelf weten of ze 
man of vrouw zijn, lag zeker buiten de horizon van het denken van vrijwel iedereen. Voor 
zover men ermee geconfronteerd werd, bestempelde men het al gauw als ‘afwijking’. Soms 
werd het zelfs als ‘zondig’ veroordeeld. Dat is gelukkig veranderd. Over seksualiteit wordt 
open gesproken. Soms misschien te open, want het blijft iets wat privé is en heel intiem. 
Maar dat man en vrouw, vrouw en vrouw, man en man samen kunnen gaan, lijkt een heel 
eind geaccepteerd in onze samenleving. In veel kerken bestaat de mogelijkheid om niet 
alleen het ‘traditionele’ huwelijk in te zegenen, maar ook de huwelijksrelatie van twee 
mensen van hetzelfde geslacht. Ook de Protestantse Gemeente Appingedam biedt die 
mogelijkheden. Mensen die op enig punt in hun leven van geslacht veranderen, moeten ook 
kunnen rekenen op de Kerk. Daarom is enige jaren geleden door de Protestantse Kerk in 
Nederland een liturgie ontworpen voor een naamsverandering en zegening.  
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Waarom ik u dit allemaal vertel? Omdat we als collega’s zeiden dat je met zo’n onderwerp 
als dit niet klaar bent, als je alles geregeld hebt. De liturgieën voor de inzegening van een 
man/man, vrouw/vrouw relatie ligt klaar. De liturgie voor een naamsverandering is 
voorhanden. Dat is mooi. Maar het blijft de vraag of mensen die ‘vallen’ op een ander van 
hetzelfde geslacht of die onzeker zijn van zichzelf, zich welkom en gesteund voelen in onze 
gemeente. Daarom willen wij als predikanten nog eens onder uw aandacht brengen dat wie 
worstelt met dit onderwerp bij ons altijd welkom is voor een gesprek. En wij willen 
benadrukken dat wij als gemeente voor wie zo met seksualiteit bezig is een ondersteunende 
gemeenschap moeten zijn. Hebt u gedachten over hoe we dat zouden kunnen bevorderen of 
hoe we een gesprek daarover met elkaar zouden kunnen aangaan, dan horen we dat graag. 
 
Met een vriendelijke groet, mede namens mijn collega’s Gerlinde en Johan van den Berg, 
Rudolf Oosterdijk        
 
Openstelling rond de Gedachtenisdienst van 7 november 
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 
kerkdienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid ook zelf een kaarsje aan te steken voor 
een geliefde die men moest loslaten.  
Net als vorig jaar wil de kerk ook alle inwoners van Appingedam die daarbij niet aanwezig 
kunnen of willen zijn, de gelegenheid geven om hun geliefde overledenen te gedenken. 
Daarom wordt rondom de gedachtenisdienst de Nicolaïkerk van vrijdagavond 5 november 
t/m zondagmiddag 7 november opengesteld voor iedereen die graag een kaarsje wil 
opsteken om een geliefde te gedenken. In de kerk zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig 
om alles in goede orde te laten verlopen. 
Op zaterdagmorgen zal het carillon worden bespeeld door beiaardier Adolph Rots. 
Bovendien wordt op zaterdag en zondag ook het Hinszorgel in de Nicolaïkerk bespeeld door 
de organisten Adolph Rots, Jan Beukema, Jaap Weima en Wouter Schep. 
Wie een geliefde wil gedenken door het aansteken van een kaarsje, is van harte welkom in 
de Nicolaïkerk op vrijdagavond 5 november van 18.00-20.30 uur,  
op zaterdag 6 november van 10.00-17.30 uur, of op zondag 7 november  
van 11.00-16.00 uur.  
 
Factor 12+ en 15+ gaan weer van start 
Na de oproep in de zondagsbrief hebben drie gemeenteleden zich aangemeld als leiding van 
de Factor-groepen voor jongeren van 12-17 jaar. Samen met ds. Johan van den Berg zullen 
zij dit seizoen de catechisatie-bijeenkomsten van Factor gaan leiden. Het is de bedoeling om 
te gaan werken met de programma’s Rock Solid en Solid Friends van Youth for Christ. Deze 
programma’s hebben het voordeel dat ze een kruising zijn van club en catechese: je ontdekt 
samen van alles over God, geloven en kerk-zijn, zonder dat het schools is. 
De Factor 12+ voor jongeren van 12-14 jaar wordt geleid door Janet Ploegh en Esther 
Bosma. 
De Factor 15+ voor jongeren van 15-17 jaar wordt geleid door Krista Vieveen en ds. Johan 
van den Berg. 

De beide groepen hebben een gezamenlijke startavond op 
vrijdag 19 november om 19.30 uur in de Franse School. 

(Diezelfde avond is er ook Sirkelslag KIDS voor kinderen van groep 7 en 8 in de  
Franse School, dus we hebben een echte jongerenavond dan!) 

Alle jongeren van 12 t/m 17 jaar die in de kaartenbak van onze gemeente staan, krijgen 
persoonlijk een uitnodiging voor de Factor-groepen en de startavond op vrijdag 19 november. 
Wil je een vriendin of vriend meenemen die geen lid is van onze gemeente: geen probleem! 
Ook hij of zij is van harte welkom! 
Ook buiten de persoonlijke uitnodiging om kan je je aanmelden voor een Factorgroep: bel of 
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mail dan met ds. Johan van den Berg (0596-788702 / dsjvandenberg@solcon.nl). 
Grote groet van het Factor-team! 
 
 
Bijbelgesprekskring 
Op 7 oktober hebben we in het boek Handelingen gelezen over de jonge Saulus die op jacht 
gaat naar de volgelingen van Christus. Onderweg verschijnt Jezus aan hem en hij wordt door 
die ontmoeting juist een apostel van Christus. De komende keren lezen we hoe het hem 
verder vergaat. Het is een leuke uitdaging om aan de hand van de zendingsreizen van de 
apostel Paulus gedeeltes uit de bijbehorende brieven van Paulus te lezen. We lezen weer 
vanuit de Bijbel in Gewone Taal om onze aandacht scherp te houden. Natuurlijk leggen we er 
ook andere vertalingen naast om zo wat dieper in de bijbelteksten door te kunnen dringen. 
We komen iedere eerste donderdag van de maand samen in de Franse School. We 
beginnen om 20.15 uur en ronden omstreeks 21.45 uur af. 
 
Praktische informatie 

 Leiding: ds. Johan van den Berg 

 Data: de donderdagen 4 nov, 2 dec, 6 jan 2022, 3 feb, 3 mrt en 7 apr. 

 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 

 
 
Gespreksgroep 18+ 
Op 14 oktober zijn we van start gegaan in de nieuwe gecombineerde samenstelling met de 
18+ Groep van Spijk-Losdorp. Maar er is nog voldoende plek voor meer jongvolwassenen 
vanaf 18 jaar. Dus als je zin hebt in een goed gesprek en leuke contacten, doe dan met ons 
mee! 
Samen proberen we wat verder te kijken dan het nieuws en onze ervaringen van alledag, 
naar die dingen die ons leven de moeite waard maken en wat dat te maken heeft met God, 
geloof en kerk. De afgelopen keer speelden we onder andere het “dilemma-spel” waar je niet 
alleen de keuze kreeg “Oude of Nieuwe Testament?”, maar ook zaken als “Thee of Koffie?”. 
Leg dát maar eens uit! 
Praktische informatie 

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

 Frequentie: eens in de 2 à 3 weken 

 Dag, tijd en plaats: donderdag 11 november om 20.15 uur in de Franse School 

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
 
 
 
Top2000-dienst 2021 – wie doet er mee? 
 
Niet alleen kerkliederen kunnen ons zicht geven op 
wie God voor ons is, ook in de popmuziek kom je 
regelmatig songs tegen die daar iets over (lijken te) 
zeggen. Net als de Bijbel gaan populaire liederen 
over heel het leven: van de smartlappen van André 
Hazes tot de pakkende songs van U2. Daarom 
hebben wij in onze gemeente al een paar jaar de 
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traditie van de Top2000-dienst, met een knipoog naar de populaire Top2000 die jaarlijks 
tussen Kerst en Oudjaar op NPO Radio 2 te horen is. 
Omdat de zondag tussen Kerst en Oudjaar dit jaar op tweede kerstdag valt, is besloten de 
Top2000-dienst door te schuiven naar zondag 2 januari 2022, als we ook onze 
Nieuwjaarsdienst vieren. 
Net als de afgelopen jaren zou het fantastisch zijn als gemeenteleden ook zelf hun of iemand 
anders favoriete lied zingen; solo of met een groep of koor. 
Her en der wordt er ook gefluisterd over het oprichten van een kinderkoor. Is het misschien 
een idee om voor de Top2000-dienst een kinderprojectkoor op te zetten? Een ‘gewoon’ 
projectkoor dat passende popsongs zingt, is natuurlijk ook leuk! 
 
Wie belangstelling heeft om: 

 een (of meer) lied(eren) zingend of instrumentaal uit te voeren; 

 mee te zingen met een Top2000-projectkoor voor kids of volwassenen; 

 de dienst muzikaal te begeleiden (Nicolaïband), 
wordt van harte uitgenodigd om zich te melden bij ds. Johan van den Berg. 
 
Mocht je/u zelf geen lied willen zingen of spelen, maar wel een persoonlijk favoriet lied willen 
aandragen voor de Top2000-dienst (liefst met een verhaal erbij), dan kan dat ook. Ook 
daarvoor is ds. Johan het verzamelpunt: (0596) 788702 / dsjvandenberg@solcon.nl 
We wachten vol spanning op jullie berichtjes! 

De Jeugddienstcommissie 
WIE WIL  DE VLUCHTELINGEN KINDEREN HELPEN ! 

 
PGA zoekt collectanten voor huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie 

Na het succes van vorig jaar organiseert Kerk in Actie 
ook dit jaar 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 
– 
Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke 
hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, 
medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien 

wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de 
realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen 
hen een beter leven! 
Daarom komen we in actie en organiseren opnieuw een huis-aan-huiscollecte voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wij 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 
22 t/m 27 november een paar straatjes mee in uw eigen buurt! Zo zijn we samen Kerk in 
Actie. Namens de vluchtelingenkinderen in Griekenland, dank u wel! 
 
Aanmelden of vragen? – 
Neem contact op met ons plaatselijke coördinatieteam: Adri Perdok (0596-623256 / 
henaperdok@gmail.com) en ds. Johan van den Berg (dsjvandenberg@solcon.nl) of ga naar 
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.  

Aan het woord: Klaas, coördinator en collectant in Groningen  

mailto:henaperdok@gmail.com
mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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“Samen met een maatje uit de kerk heb ik de collecte gecoördineerd. Dat was 
leuk! Ook ben ik als collectant de straat op gegaan. Wat mij het meest verraste 
was dat gevers zo positief waren over het collectedoel.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 

Verjaardagsfonds 
 

 

.De opbrengst over de maand september bedraagt € 170,50. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 

 
 
 
 

Zingen naar de zondag 
 
We hopen weer een start te kunnen maken met de zangavonden van Zingen naar de 
Zondag. 
De eerste avond is gepland op zaterdag 27 november a.s. en zal plaatsvinden in de 
Nicolaïkerk,  aanvang 19.00 uur. 
Het thema van deze dienst zal zijn: “Verwachting”; dit ook naar aanleiding van de 
adventsweken die dan nabij zijn. Deze avond zal worden geleid door ds. Ineke Wolters uit 
Tjamsweer . 
Er is medewerking van de Chr. Zanggroep Cantare Fides onder leiding van dirigent Jan 
Beukema, die ook de samenzang zal begeleiden op het orgel. 
 
We hopen samen op een mooie zangavond, waar we weer met elkaar weer die  mooie 
liederen mogen zingen, wat we zolang gemist hebben. 
Als u nog verzoekliederen voor de volgende avonden wilt doorgeven,  is daar ook 
gelegenheid voor. 
Die volgende  “Zingen naar de Zondag" zullen zijn op 5 februari in de Dijkstraatkerk en         
2 april 2022 in de Nicolaïkerk,  ook om 19.00 uur. 
 
De dienst is ook online te volgen via Kerkdienst gemist en youtube. 
 
U bent allen heel welkom om weer aanwezig te zijn bij deze zangavonden.  Na afloop is er 
gezamenlijk  koffie / thee drinken. 
 
Tot 27 november,  
de commissie Zingen naar de Zondag. 
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Bijeenkomst Passage 
  
De volgende ontmoetingsavond van Passage (Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging) is op 17 
november. 
Spreekster is Mevr. S. Bolken (notaris te Delfzijl). Thema: Erfrecht. 
U bent van harte welkom in het Aswa-gebouw,  
Burg.Klauckelaan 16.      Aanvang 19.45 uur. 
 
Teamleden Passage Appingedam 
 
 

Zondagse lunch 
 
De volgende Zondagse Lunch is op zondag 28 november. Ook dan bent u weer van harte 
welkom in de Franse School. 
Het zou fijn zijn om elkaar dan weer te kunnen ontmoeten. 
 
Opgave is verplicht (max. 30 personen). 
 
U / jij kunt zich opgeven bij: 
Janneke Pennink, tel. 623813 of per mail: janneke@pennink.nl 
 
Hartelijke groeten, 
Activiteitengroep Zondagse Lunch. 
 
 

Openstelling Nicolaïkerk 
  
Na het jaar 2020, waarin de kerk door alle corona-maatregelen niet open was voor toeristen, 
was het dit jaar weer mogelijk om de Nicolaïkerk weer open te stellen voor bezoekers. 
De openstelling was beperkter dan voorgaande jaren, maar vanaf half juni tot en met 
september hebben toch nog 2761 mensen de kerk bezocht. 
 
Deze bezoekers hebben door het aansteken van waxinelichtjes, kopen van boekjes en 
kaarten, het bezoeken van het toilet en het doneren van een gift in het offerblok dat bij de 
uitgang van de kerk staat, totaal aan onze gemeente een bedrag van ruim € 1900,00 
geschonken. 
Een bedrag, waar we erg blij mee zijn en dat we goed kunnen gebruiken. 
 
We hopen in 2022 de kerk weer vanaf mei open te kunnen stellen voor bezoekers. Als u als 
vrijwillig(st)er mee wilt werken aan die opening, kunt u zich opgeven bij mw. D.H. de Vries-
Kuiper, tel. 623385. E-mail: dvries@home.nl 
Bij haar kunt u ook alle inlichtingen krijgen. 
 
Comm. Openstelling Nicolaïkerk. 
 
 
 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:dvries@home.nl
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Van de Diaconie 
 
In november wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Bouktje Veldman   

e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
 
 
 
Graag vernemen wij als groep van de bloemendienst namen van gemeenteleden, die 
volgens u in aanmerking komen voor het boeket bloemen vanuit de kerk.  
 
De overige namen van de bloemendienst zijn: 
mw. Riek Vegter         e-mail:  vegter.th@gmail.com               tel: 627353 
mw. Bouktje Veldman  e-mail: veldmang@hotmail.com  tel: 626791 
mw. Anneke Weidenaar    e-mail:  a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
mw. Anja Breedijk             e-mail:  wa@wabreedijk.nl                     tel: 623474 
mw. Annemarie Pieterman  e-mail:  alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
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Amnesty International 
 
 

   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM 

   

Belarus        

(vertaalt in Nederlands als Wit-Rusland) 
 

11 jaar cel voor een vreedzame demonstratie 
 
De bekende Belarussische oppositieleider Maryia Kalesnikava heeft op 6 september 2021 
een celstraf van 11 jaar gekregen voor onder meer het ‘ondermijnen van de nationale 
veiligheid’. Kalesnikava werd op 7 september 2020 op klaarlichte dag opgepakt en 
weggevoerd door gemaskerde mannen in burgerkleding. Al snel bleek dat de Belarussische 
autoriteiten hierachter zaten. Ze werd naar de grens gebracht maar weigerde haar land te 
verlaten.  
Maryia Kalesnikava heeft geen enkele misdaad gepleegd. De autoriteiten willen haar de 
mond snoeren en een afschrikwekkend signaal afgeven. In Belarus gingen vreedzame 
demonstranten in 2020 wekenlang massaal de straat op om te demonstreren tegen president 
Loekasjenko en wat zij zagen als verkiezingsfraude. Kalesnikava was het gezicht van de 
protesten. Roep Belarus op om oppositieleider Maryia Kalesnikava onmiddellijk vrij te laten. 
De tekst van de petitie luidt:  
 
Aan:   President Aleksandr Loekasjenko,  

president van de Republiek Wit-Rusland  
 
Geachte voorzitter, 
 
Ik schrijf over de veroordeling van Maryia Kalesnikava, lid van de Coördinerende Raad van 
de oppositie. Op 6 september 2021 heeft de regionale rechtbank van Minsk Kalesnikava 
veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens "samenzwering om de macht te grijpen met 
ongrondwettelijke middelen" (Artikel 357, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht), "oprichting 
en leiding van een extremistische organisatie" (Artikel 361 -1(1)) en "roept op tot acties die 
gericht zijn op het toebrengen van schade aan de nationale veiligheid" (Artikel 361 (3)) met 
behulp van massamedia en internet. Haar snelle proces, dat op 4 augustus begon, werd 
gesloten voor het publiek en alle procedures en dossiermateriaal werden geheim gehouden. 
Alle deelnemers aan het proces, inclusief advocaten, moesten een 
geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Het is overduidelijk dat Mariya Kalesnikava geen 
herkenbare misdaad heeft begaan, en ze hield vastberaden haar onschuld vol. 
 
Ik vraag u dringend om onmiddellijke vrijlating van Maryia Kalesnikava en honderden andere 
mensen die in Wit-Rusland zijn vastgehouden, uitsluitend vanwege het uitoefenen van hun 
mensenrechten op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vreedzame vergadering. 
 
Dank u voor uw aandacht. 
 
  
Zie: https://www.amnesty.nl/forms/petitie-belarus-maryia 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
HERHAALDE  OPROEP !!! 
 
Een vacature in het college van Kerkrentmeesters. 
 
Per 1 januari 2022 ontstaat de vacature Boekhouder.  
 
Daarom is het college van kerkrentmeesters op zoek naar een vrijwilliger, die qua 
kennis, in staat is de boekhouding van de kerk voor haar / zijn rekening te willen 
nemen. 
 
Hoe zit het ook al weer: in de kerkorde staat het volgende verwoord:  
1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de 
kerkenraad. 2. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke 
aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van 
kerkrentmeesters en die van diaconale aard aan het college van diakenen. 3. Het college van 
kerkrentmeesters en het college van diakenen stemmen hun beleid af op het beleid van de 
kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente. Zij doen verslag van hun 
werkzaamheden aan de kerkenraad. 4. Het college van kerkrentmeesters en het college van 
diakenen blijven bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde 
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door 
de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde 
begroting.  Enz. 
 
De administraties van de diaconie en die van de kerk zijn dus gescheiden. 
In het college van kerkrentmeesters zijn er qua vermogensrechtelijke zaken verschillende 
taken en bevoegdheden te onderscheiden, zoals: 
1) de penningmeester (Hans Veenhuis) is hoofdzakelijk belast met bestuurlijke 
aangelegenheden; 
2) de bijdragenadministratie wordt uitgevoerd door Ale Ploegh; 
3) de salarisadministratie is uitbesteed aan de KKA (kantoor der kerkelijke administraties); 
4) de registraties van grond- en pachtzaken is uitbesteed aan de KKG (kerkelijke goederen); 
5 ) de registratie van alle overige financieel- administratieve zaken (volgens landelijke 
richtlijnen) wordt sinds 2008 gedaan door de  boekhouder Klaas Brontsema; hij wil zo 
langzamerhand deze werkzaamheden wel overdragen aan een enthousiaste opvolger. 
 
Wat levert het je op? 
Als boekhouder(vrijwilliger) in een enthousiast team lever jij een substantiële bijdrage aan het 
reilen en zeilen van onze plaatselijke gemeente. Wie wil dat nou niet? . Je wordt keurig 
ingewerkt. 
 
Iets voor jou?   
Bel dan even met Hans Veenhuis op telefoonnummer  0596 625696 
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Actie Kerkbalans: 
De stand t/m september is €117.185,07 waarvan €4260,82 is betaald zonder toezegging. 
Nog te ontvangen op de toezeggingen: €34012,25 

 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan! 
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode 
zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in  2022 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële 
bijdrage is noodzakelijk om te kunnen blijven bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden 
ieder jaar weer om een bijdrage vragen. 
Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 
weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 
vervullen en plannen maken voor de toekomst. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
 
Op naar de kerk van morgen! 
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Van de Jeugd 

 

Jeugdagenda november 2021 

 

Club groep 5 t/m 8, 18.45-19.45 uur 
 
Jongens/meisjes groep 5: Marieke en Emma:  donderdag 18 november 

Jongens groep 6: Christina en Maarten: maandag 1 november 

Meisjes groep 6: Maartje, Nathalie en Maria: woensdag 10 november 

Groep 7 + jongens groep 8: Jan-Willem, Arjen en René: dinsdag 23 november 

Meisjes groep 8: Jantine en Martine: dinsdag 2 november 

 

Vrijdag 19 november: SIRKELSLAG voor de groepen 7 en 8. Jullie krijgen een 

uitnodiging van de clubleiding!!! 
 

 

T-café     
We hopen zo snel mogelijk met T-café te kunnen 

starten!!! 

Jullie worden op de hoogte gehouden.  
 

 

Factor 12+ en 15+ 
Vrijdag 19 november, 19.30 uur Franse School 

 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Zondag 14 november, 9.30 uur, Nicolaïkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Lezing 

 

Lezing over Prof. dr. R.P. Cleveringa op vrijdag 12 november 
 

Prof. Dr. Mr. Kees Schuyt zal een lezing verzorgen in de Nicolaïkerk in Appingedam over 
Cleveringa en dan deels toegespitst op Appingedam.  

Gezien de betekenis die Cleveringa heeft gehad voor het vrije woord absoluut een aanrader.  

Toegang gratis.  

In de Nicolaikerk is vanaf vrijdag 12  tot en met zondag 14 november een kleine 
tentoonstelling over Cleveringa welke door het Museum Stad Appingedam is gemaakt. 
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Concerten 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Toonkunstkoor Delfzijl geeft op zaterdagavond 20 november een concert in de 
Nicolaïkerk van Appingedam met als thema 'Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser'. 
 
 
Dit gratis toegankelijke concert bestaat uit de stukken en delen uit grotere stukken die het 
koor in het verleden heeft uitgevoerd. Mendelssohn staat op het programma met ‘Verleih uns 
Frieden’,  
‘Wer nur den lieben Gott lässt walten  en zijn verklanking van Psalm 42: ''Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser'.  
‘ 
Naast muziek van Mendelssohn klinkt onder meer een deel uit ‘Die Schöpfung’ van Haydn, 
een deel uit ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms en een deel uit ‘Der Stern von Bethlehem’ 
van Rheinberger, waarmee vooruitgeblikt wordt naar de Adventsperiode. 
 
Het koor heeft onder leiding van vaste dirigent Vincent Hensen-Oosterdijk de afgelopen 
twee maanden al hard gewerkt aan het programma. De focus lag vooral op het juiste gebruik 
van adem- en stemtechniek, om na de corona-stilte weer een mooie koorklank te verkrijgen. 
Tijdens repetities en ook het concert wordt het koor begeleid door Mineke Potgieter. 
 
Aanvang concert 20.00 uur. 
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Overhoop! 
Horen, zien en beleven 

Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling zoals je het nog niet eerder hebt beleefd. 
Een multimediale voorstelling die je meeneemt op een muzikaal avontuur van donker naar 
licht. De prachtige klanken van de fluit en de harp vertalen emoties naar muziek. Sfeervol, 
levendig, aangrijpend, rustgevend. De klanken smelten samen met poëzie, licht en geluid en 
nemen je mee op een emotionele reis langs de kleuren van de regenboog.  

Indrukwekkend 
Prachtig 
Hoopgevend 
De emoties welke gelinkt zijn aan de 7 kleuren monden uit in een schitterend keerpunt 
waarna de nieuwe weg naar hoop wordt ingeleid. Met muziek van o.a. Andriessen, Badings, 
Ibert en Debussy. Een belangrijk onderdeel is het speciaal voor deze voorstelling 
gecomponeerde nieuwe muziekstuk door componist Henri Gerrits. Een muziekvoorstelling 
over verandering, over crisis, over nieuw leven, lichtpuntjes en… Overhoop! De 
muziekvoorstelling die ontstaan is vanuit de pandemie en je meegemaakt moet hebben. Een 
unieke beleving, een onvergetelijk concert! 

Wie zorgt er voor de ultieme ervaring? 

Elisabeth Hopman (fluit) en Nienke van Leijden (harp) musiceren met passie en 
enthousiasme. Hun kenmerkende sprankelende klanken vormen de rode draad door de 
voorstelling. Speciaal voor deze voorstelling heeft dichter Bart Schmittmann een aantal 
gedichten geschreven welke op een verbindende wijze in de voorstelling zijn verwerkt. Het 
geheel wordt omlijst door een prachtig lichtschouwspel door Bernard Boumans. Zo is het 
gevarieerde artiestengezelschap van Overhoop! compleet. Na een maandenlange 
concertstop in verband met Corona staan deze professionele artiesten te trappelen om weer 
op de bühne te staan en je mee te nemen in deze bijzondere voorstelling. 

Praktische informatie 

Overhoop! is een circa 60 minuten durende voorstelling, zonder pauze. Een non-stop 
muziekvoorstelling welke te zien is op 21 locaties in Drenthe en Groningen. Van 
theaterlocaties naar prachtige intieme en historische kerken zal de voorstelling te zien zijn. 
Uiteraard is alles veilig ingericht om geheel coronaproof te genieten van deze unieke 
muziekvoorstelling. 
 
Deze voorstelling zal in de Nicolaïkerk worden gegeven op vrijdag 26 november, om 
19.30 uur. 
 
Kaarten zijn aan de kerk verkrijgbaar; deze kosten € 17,00. 
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