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31e Jaargang, nr. 3        november 2022 

 

Kopij                                    
 
Kopij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat 
(indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, e-mail: jankolkappi@hotmail.com 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
(Graag op de envelop vermelden: KOPIJ KERKBLAD). 
 
Bezorging: 
Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: 
 
G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel. 623313; 
of: 
in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat 30 – 32. 
 
Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel. 06-38667620. 
 
 
====================================================================== 
 

Van de redactie 

 
 Op maandag 7 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. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com


 

 
- 3 - 

 

Meditatie 

 
 
De inspiratie voor deze meditatie bevindt zich achter ons huis. Daar ligt een grasveld. Een 
gazon wil ik het niet noemen, vanwege de paardenbloemen, madeliefjes en hondsdraf die er 
groeien, en al het mos dat volop zijn best doet het gras te verdrijven. En in de loop van de 
zomer duikt er nog iets anders op: opslag uit zaad (dat dacht ik tenminste). Als het lang warm 
en droog is en het gras dus niet groeit, maaien we uiteraard niet. Maar dan is er iets anders 
dat wél groeit: allemaal beginnende boompjes, overal in het gras. We wilden het eruit 
trekken, maar dat ging niet. Door wat graafwerk ontdekten we dat er een compleet 
wortelstelsel onder ons grasveld schuilgaat. Een gemeentelid met verstand van tuinieren is 
komen kijken en heeft wat rondgespeurd. En wat blijkt: het is wortelopslag van een ratelaar, 
een boom, niet te verwarren met het plantje of het insect.  
De boom zelf staat er niet meer, maar hij heeft ons dus wel wat nagelaten… 
 
Over de ratelaar, oftewel trilpopulier (populus tremula in het Latijn) doet een mooie vertelling 
de ronde. 
Toen Jezus Christus rondtrok op aarde, wonderen deed en veel zieken genas, bogen alle 
bomen eerbiedig hun kruinen als Hij langskwam. Alle bomen deden dat, behalve de ratelaar. 
Waarom boog de ratelaar niet? “Ik ben vrij van zonde en hoef niet te buigen”, zei hij 
hooghartig. Geen idee waar de ratelaar dit vandaan haalde. Maar zoals we weten heeft 
Jezus het niet bepaald op hoogmoedige figuren. Daarom strafte Hij de ratelaar met 
eeuwigdurende onrust. Dat zou verklaren waarom bij ieder zuchtje wind de boom een 
‘ratelend’ geluid laat horen.  
Eeuwige onrust, dat is iets waar maar weinig mensen naar verlangen. Veel mensen willen 
graag rust. Zo bezien is eeuwige onrust inderdaad een straf. Maar als je het geluid typeert 
als eeuwig zingen, dan heb ik er juist heel andere associaties bij. Dan denk ik aan de heiligen 
uit het bijbelboek Openbaring, die in de hemel God de lof zingen. (Openbaring 5:11-14) 
Mooie lofliederen, daar kun je van genieten! 
 
Weer terug naar de ratelaar, de trilpopulier. Volgens de informatie die ik kreeg komt deze 
boom voor in de bijbelboeken Genesis en Leviticus. Ik heb een tijd gezocht in verschillende 
vertalingen, maar heb het helaas niet kunnen vinden. De auteur zegt ook dat de beroemde 
schrijvers Chaucer en Shakespeare hem expliciet noemen. Of dat klopt weet ik evenmin. 
 
Een laatste suggestie die gedaan wordt is dat de ratelaar hout zou hebben geleverd voor het 
kruis waaraan Jezus Christus gestorven is. Het zou op zich passen bij een boom die nog 
moest leren zich in dienst van de Heer te stellen. Maar zoals dat gaat met dit soort 
beweringen: van veel meer bomen wordt gezegd dat uit hun hout het kruis van Christus 
gemaakt is… 
 
En zo leverden die lastige boompjes die zomaar overal opschieten, nota bene stof voor een 
meditatie! Ik kijk er nu toch met andere ogen naar. 
Wie weet wat de bomen en planten om ons heen ons nog meer kunnen leren over God en 
het geloof. 
 
 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Agenda voor de maand november   

 
  
  1 nov. 18.45 uur, Club, groep 6 jongens, Franse School 
 
  2 nov. 18.45 uur, Club, groep 5 meisjes/jongens, Franse School  
 
  3 nov. 20.15 uur, Bijbelgesprekskring, Franse School 
 
  4 nov. 19.00 uur, T-café, groep 8, Franse School 
 
  6 nov.   9.30 uur, 12+ groep, (tijdens de kerkdienst) Nicolaïkerk 
    9.30 uur, Kindernevendienst (tijdens de kerkdienst) Nicolaïkerk 
 
 7 nov. 18.45 uur, Club, groep 7 meisjes, Franse School 

19.45 uur, Vergadering College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Diaconaat, Franse School  
 
  8 nov. ???        Kring voor alleengaanden 
  18.45 uur, Club, groep 7 jongens, Franse School 
  19.30 uur, Factor 12+ en 15+, Franse School 
 
  9 nov. 18.45 uur, Club, groep 8 meisjes/jongens, Franse School 

19.15 uur, Film ‘Lemon Tree’, Franse School  
 
 
15 nov. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School  
  18.45 uur, Club, groep 6 meiden, Franse School   
 
18 nov. 19.00 uur, T-café, klas 1 en 2, Franse School 
 
21 nov. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
22 nov. 20.00 uur, Avond over het Jodendom, Tjamsweersterstee 
 
25 nov. 19.00 uur, T-café, klas 3 en 4, Franse School 
 
28 nov. 19.30 uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School   
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Rondom de diensten    
 
Woensdag 2 nov.:  Dankdag voor gewas en arbeid 
    Gezamenlijke dienst in de Tjamsweersterkerk 
 19.30 uur,  ds. B.B. Wolters 
     

collecten: - Voedselbank 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
 
 
  
Toelichting bij de collecten: Collecte Dankdag voor gewas en arbeid 
collecte t.b.v. de Voedselbank 
De Voedselbank Eemsdelta gaat uit van de Stichting Voedselbank Eemsdelta. Het is een 100% non-
profit organisatie. Op alle niveaus wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. 
Ons doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Eemsdelta te bestrijden en voedselverspilling 
tegen te gaan. 
Hieronder verstaan we: 
Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan 
Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij 
economisch zwakkeren in de samenleving 
Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. 
De Voedselbank Eemsdelta zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in 
die om de een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed 
zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, 
de THT-datum te dichtbij ligt om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de 
verpakking niet 100% in orde is, of welke andere reden dan ook. Het uitgegeven voedsel heeft in 
sommige gevallen de uiterste houdbaarheidsdatum overschreden. Wij volgen hierin de richtlijnen als 
opgesteld door de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit.  
De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die 
aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen.  Deze collecte wordt van harte bij u 
aanbevolen. 

 
 
Zondag  6 nov.:  Achtste zondag van de herfst 

 9.30 uur,  Gedachtenis der namen 
   ds. G.M. van den Berg-de Haan en ds. R.P. Oosterdijk 
   m.m.v. de Cantorij, o.l.v. Vincent Hensen-Oosterdijk  
 

collecten: - Diaconie (Zending)     
     - Kerk  

 
    kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie, Najaarszendingsweek (Zambia)  
Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. 
Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op 
de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het 
platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden 
in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
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In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de 
Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs toegespitst op de 
praktijk. De studenten worden opgeleid, zodat ze mensen kunnen ondersteunen bij hun geloof en 
dagelijkse strijd om het bestaan. Ze krijgen les van Zambiaanse docenten en een docenten- echtpaar 
uit Nederland: Thijs en Marike Blok. Beiden hebben eerder in Congo gewerkt. Ze hebben hart voor 
onderwijs en het begeleiden van mensen. Leef met hen mee. Ontdek samen wat christenen in 
Zambia en Nederland van elkaar kunnen leren vanuit Gods liefde.  
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.  
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. 
Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin 
naar het universiteitsterrein. Helpt u mee door uw gift? 
 

 
Zondag 13 nov.:  Negende zondag van de herfst  
 10.30 uur,  ds. H.E. van der Zwaag - Visscher uit Wildervank 

Dienst voor mensen met een beperking 
 
collecten: - Diaconie (Werelddiac.; Golfstaten) 

      - Kerk 
 
    kleur:  groen 
 
       

Toelichting bij de collecten:  Kerk in Actie Werelddiaconaat (Golfstaten-de kracht van 
Bijbelverhalen)  
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is een tegenovergestelde 
trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit 
landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen 
en schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel.  
Het Bijbelgenootschap in de Golf traint voorgangers in storytelling (Simply the Story), een succesvolle 
interactieve bijbelvertelmethode. Arbeidsmigranten krijgen het Bijbelverhaal op verschillende 
manieren te horen zodat ze het beter onthouden, daarna wordt gekeken wat de belangrijkste lessen 
zijn, om tot slot de toepassing te maken naar hun eigen leven. In de rijke Golfstaten werken miljoenen 
gastarbeiders zich in het zweet voor een schamel loon. Ze zijn naar de Golfregio gekomen in de hoop 
te kunnen sparen voor een betere toekomst, maar ze weten nauwelijks te overleven. Onder hen zijn 
vele christenen die graag meer willen weten over de Bijbel. Maar hoe doe je dat als je niet kunt lezen 
of schrijven of niet goed begrijpt wat er staat? 
Het Bijbelgenootschap wil elk jaar 280 voorgangers en gemeenteleden trainen in de 
storytellingmethode. Op deze manier worden zo’n 5500 arbeidsmigranten actief betrokken bij de 
Bijbel. “Door de training heb ik geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Het 
is een grote zegen voor ons,” vertelt Jelyn. 

 
 
Zondag 20 nov.:  Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 9.30 uur,  ds. G.J. Gardenier, Beilen 
    Viering van de Maaltijd van de Heer     
     

collecten: - Diaconie (I.K.E.) 
      - Kerk 
 
    kleur: groen 
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Toelichting bij de collecten: De eerste collecte is voor de I.K.E. 
Zondag 27 nov.:  Eerste  zondag van Advent 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan  
         
    collecten: - Diaconie (Werelddiac.; Colombia) 
      - Kerk 
 
    kleur: paars 
 
     

Toelichting bij de collecten:  Protestantse kerk, Werelddiaconaat (Colombia –1ste 
Advent 2022) 
Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia Toelichting bij de collecte  
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met veel geweld en criminaliteit, zoals 
drugshandel. In onze grote steden hebben we ook achterstandswijken waar kinderen extra aandacht 
nodig hebben, maar in Colombia is dat nog veel erger. Veel kinderen staan er alleen voor, omdat hun 
ouders te hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te knopen.  
In de hoofdstad Bogotá is een christelijke organisatie die dit soort kinderen een veilige haven biedt. 
Het zijn kinderen die vaak voor of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis sorteren. Het 
centrum biedt hen praktische trainingen: werken in een moestuin, prachtige producten van papier 
maken, of zelfs een koksopleiding.  
Maar het belangrijkste blijft toch, dat ze naast deze kinderen gaan staan en hen langdurig 
ondersteunen. Dat is precies het verschil wat maakt dat deze kinderen ineens van kansarm tot 
kansrijk worden. Zoiets gun je ieder kind. Daarom collecteren we vandaag voor dit werk. We bevelen 
deze collecte via Kerk in Actie van harte bij u aan.  

 

 

Bij de diensten 
 
Zondag 6 november – Nicolaïkerk – ds. G.M. van den Berg-de Haan en ds. R.P. 
Oosterdijk – 9:30 uur – Gedachtenisdienst 
In deze dienst gedenken we degenen uit ons midden die overleden zijn. We noemen hun 
namen en steken een kaars aan aan het licht van de Paaskaars, als teken dat het licht van 
Christus over hen allen schijnt. 
Zondag 6 november - Nicolaïkerk – Ds. Gerlinde van den Berg-de Haan en Ds. Rudolf 
Oosterdijk. 
Een maal in de gang van het jaar gedenkt de kerk wie in het afgelopen jaar zijn heengegaan. 
Dat gebeurt op deze zondag van de ‘gedachtenis der namen’. Hun namen lezen we en voor 
iedere naam wordt een kaars ontstoken. Het is altijd een plechtig en ontroerend moment. 
Plechtig, omdat we herinnerd worden aan het verglijden van de tijd en de vergankelijkheid 
van een mensenleven. En ontroerend, als we nog één keer die naam door deze hoge ruimte 
horen klinken en we ons onze dierbare herinneren. Zoals ieder jaar hebben de families van 
overleden gemeenteleden een uitnodiging voor deze dienst gekregen. Op vrijdag en 
zaterdag en zondag voor de dienst geven we graag gelegenheid aan alle Damsters om een 
lichtje ter nagedachtenis te komen aansteken in de Nicolaikerk. Het kan gaan om een 
dierbare die we nog maar kortgeleden moesten missen of al langer. Het maakt niet uit: het 
lichtje brandt als een gebed voor God. In de wereld om ons heen is weinig tijd voor rouw of 
gedachtenis. Het gewone leven moet doorgaan. Wij moeten doorgaan; anderen verwachten 
niet anders van ons. Wat is het goed dat we in de kerk daar niet aan meedoen. We staan 
nog één keer stil bij al die namen en spreken ons vertrouwen uit dat zij geborgen zijn bij God, 
de Vader van alle leven.  
Op deze zondag zal Ds. Gerlinde van den Berg voor de preek zorgen. We lezen uit Genesis 
35, waar verteld wordt van het levenseinde van aartsvader Jakob. Daarbij lezen we uit 
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Johannes 11, over de Goede Herder die Zijn schapen eeuwig leven belooft.  
Ds. Rudolf Oosterdijk zal de liturg zijn. De cantorij onder leiding van cantor-organist Vincent 
Hensen-Oosterdijk levert een belangrijke bijdrage aan de dienst.  
 
Zondag 27 november – Nicolaikerk – ds. G.M. van den Berg-de Haan – 9:30 uur – 
Eerste Advent 
Op deze eerste zondag van Advent maken we een begin met het adventsproject van Kind op 
Zondag. Het thema van het project is “Levenslicht”. Levenslicht is een wonder dat God aan 
mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. 
 
Dienst voor en met mensen met een beperking, maar bovenal voor iedereen. 
 
Op zondagmorgen 13 november zal er in de Nicolaïkerk in Appingedam een aangepaste 
dienst zijn voor en met mensen met een beperking, maar bovenal voor ons allemaal. 
 
Het thema van de dienst zal zijn: “Delen met elkaar". 
Het verhaal van de twee broden en twee vissen zal hierbij centraal staan. 
 
Er is medewerking van het kinderkoor “EigenWijs" uit Ten Boer en de commissie  bijzondere 
diensten Appingedam en Delfzijl 
 
Voorganger is ds. H.E. van der Zwaag- Visscher uit Wildervank. 
Organist is Jaap Weima. 
Het belooft weer een mooie dienst te worden. 
Na de dienst willen we graag samen koffie drinken. 
 
U bent allemaal van harte welkom !!    Commissie bijz. diensten 
 
 

Heilig Avondmaal 
 
 
Thuis Viering Heilig Avondmaal 

Op  20 november willen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. 
Bij de vorige viering in maart hebben diakenen, bij diegene die dit graag wilden, daags 
tevoren een pakketje afgegeven met brood en druivensap. 
Op deze wijze konden deze mensen tijdens de viering dit brood en druivensap thuis nuttigen, 
waarbij men het gevoel had bij de viering betrokken te zijn. 
Uit reacties blijkt dat men dit als zeer waardevol heeft ervaren. 
 
Voor diegene, die de dienst thuis via internet graag wil volgen, heeft de diaconie wederom 
het voornemen u in de gelegenheid te stellen om het Heilig Avondmaal op deze manier mee 
te vieren. 
U kunt zich hiervoor opgeven en ontvangt dan op zaterdag 19 november het brood en 
druivensap thuis bezorgt. Dit wordt dan door een diaken aan het eind van de middag 
gebracht . 
Zo kunt u, weliswaar op enige afstand, het Avondmaal en de gemeenschap met elkaar 
meebeleven. U kunt zich hiervoor opgeven via mijn mailadres  h_j_pijper@hotmail.com                             
( achter de h en de j een onderliggend streepje ) of een telefoontje mag ook.   
Tel. 0596-628301 

Harm Jan Pijper, secr. Diaconie 
 

mailto:h_j_pijper@hotmail.com
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Kindernevendienst 
 
 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, na een mooie startzondag begint ook het jeugdwerk 
weer. 
Omdat we steeds minder (aanwezige) kinderen en minder leiding hebben; gaan we een 
aantal zondagen kindernevendienst geven; de ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht. 
 
Er is KND op: 6 nov.:   Krista en Esther 

25 nov.: Anita en Janet (Kerst) 
 
Lijkt het je leuk om ook kindernevendienst te gaan geven of wil je een keer meekijken; voor 
informatie kun je ons altijd bellen. 
 
Groeten van de Kindernevendienstleiding. 
Krista, Esther, Anita en Janet (0596-620234/0630682955) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl)   
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
27 nov. 11.00 uur, Pieter Jan Kruizinga 
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Opbrengst collecten 
 
Opbrengst digitale collecten diaconie: 
  
Zondag 11 september Ned. Bijbelgenootschap €   36,50 
Zondag 18 september Zending, Syrië KIA  € 142,50 
Zondag 25 september Vredesweek   € 117,50 
Zondag   2 oktober  Kerk & Israël   €   60,50 
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half september 2022 t/m 
half oktober 2022, €. 293,50 ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
Bovengenoemde opbrengsten zijn de collectes via de bankrekening binnengekomen. 
Hierbij komen nog de opbrengsten die via de collecteschalen in de kerk zijn gegeven. Deze 
opbrengsten zijn reeds vermeld in de zondagsbrieven. 
 
Belangrijk: In verband met de levering van accept-girokaarten, vindt de jaarlijkse actie 
‘Missionair Aandeel’ in de maand november plaats. 
 

 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
zondag   11 september     € 127,15 
zondag   18 september     €   85,80   
zondag   25 september     € 122,75 
zondag   02 oktober      € 143,95 
zondag   09 oktober      €   84,15   
 
Digitaal ontvangen  € 396,00 
 
Boekenverkoop Maarzm   € 445,00  
 
 
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 kerkenraadsvergadering 26 september 2022. 
 
Deze eerste vergadering na de vakantie opent de interim-voorzitter Jan Kooi 

met het lezen van Gen.9:8-17. Het teken van de regenboog: God maakt een nieuw begin met 
de mensheid. Zo mogen ook wij een nieuw begin maken met het kerkenwerk. We hebben 
elkaar en Gods Geest daarbij nodig. 
Bij de ingekomen stukken was een brief van dhr. R. Kok, waarin hij vermeldt per direct zijn 
functie als kerkrentmeester neer te leggen. De kerkenraad verleent hem onder  dankzegging 
ontheffing. 
Dhr. R. Hadders neemt voorlopig de taak van voorzitter bij de kerkrentmeesters over. 
Van de visitatoren kregen we het bericht dat ze hun traject in Appingedam gaan afbouwen en  
beëindigen, er blijft wel contact met hen over het verdere verloop. 
Van de bedrijfsarts mag ds. J. van den Berg weer enkele taken oppakken. 
Vanuit de classis kwam het bericht dat men bezig is een regionaal predikant aan te stellen, 
die de kleinere gemeentes kan helpen. Er werd gevraagd om een solidariteitsbijdrage van 
100 Euro. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd. 
In de dienst van 2 oktober wordt er afscheid genomen van een aantal ambtsdragers. Er 
wordt gezocht naar nieuwe mensen om de vacatures op te vullen. 
Via Inlia kwam de vraag naar de kerken om vluchtelingen op te nemen. Als kerkenraad 
hebben we gesproken over de mogelijkheid of de Franse School hier geschikt voor was. 
Onze eigen activiteiten zouden hierdoor stil komen te liggen. Ook bij een rouwdienst is dan 
de accommodatie niet beschikbaar. Verder is de locatie midden in het centrum niet geschikt, 
maar ook de locatie zelf voldoet niet aan alle eisen om mensen op te kunnen vangen. De 
kerkenraad besloot uiteindelijk het gebouw niet beschikbaar te stellen. Misschien dat we op 
een andere manier kunnen helpen. 
De kerkrentmeesters melden dat de energiekosten op dit moment behoorlijk hoog liggen. 
Daarom wordt er voorgesteld om de temperatuur te laten zakken naar 17 graden in de kerk. 
Ter compensatie worden plaids beschikbaar gesteld . 
Door de hogere kosten zullen ook de tarieven van verhuur van de kerk en de Franse School 
hoger worden. De kerkenraad stemt met deze voorstellen in. 
Aan het eind van de vergadering sluiten we de avond af met het gezamenlijk bidden van het 
“Onze Vader”. 
 
 

Openstelling rond de Gedachtenisdienst van 6 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 of na die 
kerkdienst is er voor alle aanwezigen gelegenheid ook zelf een kaarsje aan te steken voor 
een geliefde die men moest loslaten.  
Net als vorige jaren 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 zaterdagochtend 5 
november t/m zondagmiddag 6 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. 
Tijdens de openstellingsuren zal het orgel regelmatig worden bespeeld door één van de 
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organisten. 
Wie een geliefde wil gedenken door het aansteken van een kaarsje, is van harte welkom in 
de Nicolaïkerk op zaterdag 5 november van 10.00-17.00 uur,  
of op zondag 6 november van 11.00-16.00 uur.  

 
 

Activiteiten van VORMING & TOERUSTING 

 
 De Bijbelgesprekskring komt op donderdag 3 november weer bij elkaar, om 20.15 uur 

in de Franse School. 
We beginnen met de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2 en lezen daarbij uit de 
Naardense Bijbel (herziene vertaling, 2014) en de Bijbel in Gewone Taal. De deelnemers 
van vorig seizoen krijgen hierover een mail met de vertalingen als bijlage. Nieuwe 
deelnemers kunnen zich opgeven bij ds. Johan van den Berg: dsjvandenberg@solcon.nl 
of tel. 788702. 

 Kring voor alleengaanden Op 4 oktober zijn we voor het eerst bij elkaar geweest. We 
hadden een fijne avond, met goede gesprekken. Op 8 november komen we weer bij 
elkaar. We gaan ons dan wat meer verdiepen in wat de bijbel zegt over mensen die 
alleen door het leven gaan. 

 Ontmoeting rond de film “Lemon Tree” met als thema verzoening en vergeving. 
Deze avond vindt op woensdag 9 november plaats in de Franse School, starttijd 19.15 
uur. De film laat zien wat er gebeurt als een Palestijnse weduwe de Israëlische minister 
van defensie als buurman krijgt. Ds. Johan van den Berg zal optreden als inleider en 
gespreksleider. Graag ook opgave bij hem (dsjvandenberg@solcon.nl of tel. 788702) 
zodat we weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen.   

 Op dinsdag 22 november is er een avond over het Jodendom. Deze wordt geleid door 
ds. Jelle van Slooten, predikant te Zuidlaren. Aanvang om 20.00 uur. Deze avond vindt 
plaats in de Tjamsweersterstee, ds. Syperdapad 4 (en NIET in de Franse School zoals in 
het groene boekje was vermeld). Graag voor 15 november opgeven bij Mijna Hadders-
Algra, tel 0596-628420 of via mijna.hadders-algra@kpnmail.nl 

 
 
 
 
 

Uit de gemeente            
 

 
 
Naar aanleiding van het vorige kerkblad 
In het vorige kerkblad stond op de pagina waar de collecteopbrengsten vermeld worden, het 
volgende zinnetje: “Puntje van zorg is dat de collecten sterk achterblijven bij de begroting.” 
Ik wil toch even wat langer bij dit zinnetje stilstaan.  
De belangrijkste oorzaak van de sterk verminderde collecteopbrengst zal corona zijn: eerst 
helemaal niet naar de kerk en dus geen collecte, toen mondjesmaat, en nu mogen we weer 
‘gewoon’ naar de kerk, maar wordt er, uit veiligheidsoverwegingen, nog niet gecollecteerd 
tijdens de dienst. Na afloop van de dienst kunnen we onze gaven in de collecteschalen doen, 
of eenmaal thuis via internet overmaken. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij ons schiet het er nogal eens bij in. Het bestellen van 
collectemunten hebben we wel erg lang voor ons uitgeschoven, en het gebeurt (te) vaak dat 

mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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ik vergeet na de dienst giften voor de collecte over te maken. Terwijl onze gaven natuurlijk 
nog even hard, of misschien wel harder, nodig zijn als voor corona. 
Wie de collecteopbrengsten die op de zondagsbrief en in het kerkblad staan een beetje 
bijhoudt, kan zien dat de opbrengsten niet hoog zijn. Ook niet als je de collecten in de kerk 
en die via de bank bij elkaar optelt. Dat moet ons aan het denken zetten.  
Hoe komt het dat de collecten niet meer opbrengen? Is het vergeetachtigheid, gemakzucht, 
of nog iets anders? Laten we dat eens bij onszelf nagaan. En vervolgens: wat kan ik, wat 
kunnen wij hieraan veranderen? Hoe wordt het weer een goede gewoonte om iedere zondag 
bij te dragen aan de collecte? Hoe zorgen we ervoor dat het delen van de rijkdom die we van 
God ontvangen hebben, weer onlosmakelijk bij de kerkdienst gaat horen? Velen van ons 
zullen de inflatie in de portemonnee merken, maar laten we dan kijken wat we wél kunnen 
missen, en dat in de collecte doen. 
Wat hebben we nodig om weer ruimhartig te delen? We kunnen die vraag voor onszelf 
beantwoorden (en dat zal zeker helpen), maar als iemand suggesties heeft die ons allemaal 
kunnen helpen, dan hoor ik ze graag. 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Crisisopvang asielzoekers 
In de kerkenraad hebben we gesproken over de eventuele crisisopvang van asielzoekers in 
de Franse School. De uiteindelijke conclusie was dat het gebouw hier niet geschikt voor is. 
Daarnaast zouden alle activiteiten voor de gemeente niet door kunnen gaan. Er is besloten 
een brief naar de gemeente Eemsdelta te sturen met de vraag of zij opvang kan bieden in 
een van de leegstaande schoolgebouwen in Appingedam.  
De vraag om crisisopvang kwam van Inlia, een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Inlia heeft al 
jarenlang ervaring en kan veel betekenen. Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er in kerken 
in de regio nog steeds crisisopvang geboden. Wilt u graag een helpende hand bieden? Daar 
is zeker behoefte aan! Het telefoonnummer van Inlia is 050-3138181.  
Wilt u meer over deze organisatie te weten komen? Kijk dan op www.inlia.nl.  
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Uit de pastorie 
Even wat wederwaardigheden uit de pastorie aan de Farmsumerweg. De kinderen zitten nu 
alle drie op een andere school: universiteit, middelbare school en basisschool. Johan pakt 
voorzichtig weer wat werkzaamheden op bij pastoraat en V&T. Ikzelf word eerlijk gezegd een 
beetje ‘overspoeld’ door alles wat er in het werk en privé op het programma staat ‘omdat het 
weer kan’: een vergadering, verjaardag, kring, reünie middelbare school, familiebezoek etc.. 
Ik ben er heel blij mee, dat we elkaar weer kunnen zien en spreken, in de diverse groepen en 
bijeenkomsten. Maar het is sinds de zomervakantie vaker ‘behoorlijk druk’ dan ‘lekker rustig’. 
Het is kortom weer even zoeken naar een goede balans. Ik ben daar vast niet de enige in. 
En dan is er ook nog de onrust in de wereld, die onrust in onze eigen levens veroorzaakt. 
Wees over niets bezorgd staat in Filippenzen 4:6. Maar hoe dan? Kop in het zand, volhouden 
dat er niks is om je zorgen over te maken? Nee, dat niet. Maar wel: iedere dag danken en 
bidden, en ook: God de lof zingen. Dat geeft moed, en hoop voor de toekomst. 
 
Een hartelijke groet, ook namens Johan, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Verjaardagsfonds 
 

 
De opbrengst over de maand september bedraagt € 118,50. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds   
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
  
 
 
 

Activiteitencommissie 
 
Nieuws van de activiteitencommissie. 
 
Zondagse Lunch: 
 
We nodigen alle belangstellenden hartelijk uit  om op iedere  maand   met elkaar gezellig te 
lunchen in de Franse school. De laatste datum in 2022 is op 4 december. 
 
Er ligt een intekenlijst in de kerk op de statafel waar u zich kunt opgeven. Aanmelden kan 
ook telefonisch of via de mail bij:  
Janneke Pennink: janneke@pennink.nl  of tel.nr.: 06-19278675   
of Janneke Weidenaar : janneke@pb.nl  of tel.nr.: 06-21614587 
 
 
 
 
 

Kerstboom 
 
 
Zoals elk jaar willen we ook nu in december weer een kerstboom in de kerk hebben staan. 
De laatste jaren hebben we steeds een mooie boom gehad uit onze gemeente of omstreken. 
Het zou mooi zijn als dat ook dit jaar weer mogelijk zou zijn. 
 
Dus als u een mooie kerstboom in de tuin hebt staan, die u wel beschikbaar wilt stellen, 
of u weet in de omgeving iets, dan horen wij dat graag. 
 
Misschien staat uw boom dan dit jaar met kerst te pronken in de Nicolaikerk. 
U mag mij dan bellen, dan maken we een afspraak. 
 
Geert Middelkamp 06-31242124  
 
 
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@pb.nl
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Kerstmiddag 
 
 
(Vooraankondiging) 
 
Nadat het vorig jaar niet door kon gaan door covid  hopen we dit jaar wel op een 
gezamenlijke Kerstmiddag van de Herv. kerk Tjamsweer en de Protestantse 
Gemeente  Appingedam . 
 
Deze middag zal zijn op dinsdag 20 december om 15.00 uur in de Franse School. 
 
In de kerkbladen van december leest u meer informatie hierover, en ook u zich kunt 
aanmelden. 
 
Zet de datum alvast in de agenda en meld u in december aan voor deze middag. 
 

PCOB Appingedam 
 
De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond ) wil u graag kennis laten maken met de 
middagen die op de 2e donderdag van de maand gehouden worden in “Kabzeël” 
Het zijn gezellige middagen met koffie en thee. Gezellig met elkaar bijpraten.  
Er is ook altijd een spreker.  
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 10 november om 14.30 uur.  De lezing zal 
dan worden verzorgd door mevrouw Bineke Berkenbosch van het Leger des Heils.  
Het belooft (weer) een interessante en gezellige middag te worden. 
Morgen wij ook u verwelkomen? 
 
U bent van harte welkom! 
 
Het bestuur 
 
 

De Groene Kerk 
 
Op 17 september hebben we met 6 personen zwerfafval gezocht in het centrum van 
Appingedam. 
Er werd veel verzameld. 
De gemeente Eemsdelta verzorgde het materiaal om te rapen. 
 
Het plan is er om dit de komende tijd vaker te doen. 
Wilt u zelf een grijper om in uw eigen omgeving zwerfafval te zoeken, dan breng ik u er één. 
 
Namens de werkgroep, Gerben van Dijk  
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Van de Diaconie 
 
 
In november wordt  de bloemendienst verzorgd door mw. Anneke Weidenaar     

e-mail: a.weidenaar@ziggo.nl              tel: 624784 
 
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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Kerk in Actie—Noodhulp Ethiopië en Tigray 
 
In het noorden van Ethiopië is in november 2020 een burgeroorlog uitgebroken. De provincie 
Tigray is in oorlog met de Ethiopische overheid. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn 
vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld. 
Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en 
weggevlucht personeel. Samen met de Ethiopische kerk zet Kerk in Actie zich in voor de 
mensen die getroffen zijn.  
Kerk in Actie biedt op dit moment noodhulp aan de slachtoffers. Samen met de Ethiopische 
kerk herstellen we waterputten en delen we zeep uit om hygiëne te bevorderen. Kwetsbare 
gezinnen ontvangen geld voor noodzakelijk inkopen, en ondervoede kinderen en vrouwen 
die borstvoeding geven krijgen extra voedsel.  
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Psychische hulp en weer in eigen onderhoud voorzien. 
Met steun van Kerk in Actie wil de Ethiopische kerk ook zo snel mogelijk psychische hulp 
bieden voor het verwerken van trauma’s en gesprekken organiseren tussen de strijdende 
partijen. Ook wil de kerk de getroffen mensen zaden, landbouwgereedschap en geiten 
geven, zodat ze weer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.   
Gebed en bijdrage voor de getroffenen 
De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij. We vragen u te bidden 
voor de inwoners van Tigray. Daarnaast hopen we dat u ook nu uw bijdrage wilt overmaken 
om de inwoners van Tigray te helpen. Met uw gebed en uw gift kunnen we in actie komen en 
opkomen voor de slachtoffers van geweld in Tigray en wereldwijd. Heel hartelijk dank! 
 
en: 
  

2. Het werk van Kerk in Actie – Noodhulp, opvang voor gestrande vluchtelingen 
 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van 
hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in 
Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk 
in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, 
zorg en onderwijs aan de kinderen geven.  
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, en met Synyparxis en 
Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland. Borderline 
laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te 
bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school 
kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. 
Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene 
krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke 
maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor 
persoonlijke verzorging uitgedeeld.  
 
Wij vragen u via deze brief dan ook uw steun voor het brede werk van Kerk in Actie.  Als 
PGA-diaconie hebben we dit jaar tot doel een bedrag van circa €. 3.000,-- bij elkaar te 
collecteren met o.a. deze acceptgirokaartactie. 
 
U doet toch ook mee aan de PG Appingedam-in-Actie! 
 
Banknummer: NL49 RABO 0373 701 373    
Ten name van:  Diaconie Protestantse Gemeente inzake Missionair Aandeel 
 
ALVAST BEDANKT! 
 
Met vriendelijke groet namens de diaconie PGA,   
Harm Jan Pijper (scriba) 
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Campagne: #ikredhetnietmeer 
 
Hierbij vraag ik uw aandacht voor de campagne : #ikredhetnietmeer. 
 
Ook in onze eigen kerk en omgeving raakt de financiële crisis veel mensen, zonder dat we dit 
vaak van elkaar weten. Aandacht hiervoor hebben is nodig. Wees moedig en praat er over 
met elkaar. Stel elkaar eens eerlijk de vraag: Red jij het nog in deze dure tijden? Maak jij je er 
ook zorgen over? Het is crisis in ons land, dus dat is niet vreemd om te vragen. En deel uw 
verhaal als u het niet meer redt. U bent echt niet de enige. En als dat niet lukt in de eigen 
kerk/omgeving, deel dan je (ook) verhaal via de campagne. Of kijk eens op www.geldfit.nl 
 
Het programma Kassa voert campagne: #ikredhetnietmeer’ , waarin zij aandacht vraagt voor 
mensen die financieel niet meer rond kunnen komen. 
 
 
Via: www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer wordt 
aan jou gevraagd, om jouw verhaal te delen, zodat zij hiermee aan kunnen kloppen bij de 
politiek. 
Op de website (www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-massaal-weten-
ikredhetnietmeer) lees je dat hierop massaal is op gereageerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u in uw gemeente aandacht schenken aan deze campagne dan kan ik u hierbij helpen, ik 
kan langskomen in uw kerk/ Bijbelkring/diaconie etc. om u handvatten aan te reiken over hoe 
je in gesprek kunt gaan over geldzorgen. Want, daarnaar vragen of over spreken is vaak niet 
makkelijk en vraagt om moed. We hebben in de komende tijd veel moedige mensen nodig. 
Wilt u reageren op dit bericht? U kunt mij bellen/ appen op 0638772033 of mailen naar 
christiaandc@classisgroningendrenthe.nl 
 
Christiaan Dekker, diaconaal consulent classis Groningen – Drenthe. 

 
 
 
 
 

http://www.geldfit.nl/
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/doe-mee-met-onze-campagne-ikredhetnietmeer
http://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-massaal-weten-ikredhetnietmeer
http://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/huishoudens-laten-massaal-weten-ikredhetnietmeer
mailto:christiaandc@classisgroningendrenthe.nl
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Amnesty International 
 
 
Protestantse Gemeente Appingedam 
 

Schrijfactie Iran: vrijlating politieke gevangene Iran 

Wij schrijven als PGA een brief over Edris Feqhi. Eris Feqhi is lid van 
een Koerdische oppositiepartij in Iran. De Iraanse autoriteiten pakten hem in juli 2021 met 
grof geweld op. Zijn familie werd aanvankelijk verteld dat hij was gedood bij een gewapend 
optreden van veiligheidsagenten tijdens een partijbijeenkomst. Zijn familie hield daarna een 
begrafenisdienst voor hem. Maar ze krijgen van de autoriteiten tegenstrijdige berichten over 
het lot van Edris. Zeer waarschijnlijk wordt hij ergens vastgehouden. Een getuige berichtte 
Feqhi gezien te hebben in een gevangenis in West-Azerbeidzjan. Volgens de getuige is het 
slecht gesteld met zijn gezondheid door de vele martelingen en gebrek aan medische hulp. 

Onderstaande brief wordt op zondag 30 oktober voorgelezen en niet op de eerste zondag in 
november, de zondag van de gedachtenis der namen. 

Aan: 
 

Hoofd van de rechterlijke macht, Gholamhossein Mohseni Ejei 
p/a Ambassade van Iran voor de Europese Unie 
Avenue Franklin Roosevelt 15, 1050 Brussel, België 

 
Kopie aan: Ambassade van de Islamitische Republiek Iran 

Z.E. Alireza Kazemi Abadi  
Duinweg 20 
2585 JX Den Haag 

 
Appingedam, 30 oktober 2022 
 
Geachte heer Gholamhossein Mohseni Ejei, 
 
We schrijven u over het volgende. Eris Feqhi - lid van een Koerdische oppositiepartij in uw 
land – werd in juli 2021 met grof geweld opgepakt. Daarna verdween hij. Zijn familie zoekt 
hem nog steeds, maar zij worden door de autoriteiten van het kastje naar de muur gestuurd. 
Wel hoorden ze van een getuige dat hij gezien zou zijn in een gevangenis in West-
Azerbeidzjan. Hij zou er slecht aan toe zijn door vele martelingen en gebrek aan medische 
hulp. 
We vragen u dringend: 
- dat u onmiddellijk vertelt waar Edris Feqhi is; 
- dat – als Feqhi leeft en gevangen zit – hij onmiddellijk wordt vrij gelaten, als er geen 

officiële gerechtelijke beschuldiging tegen hem is. Het moge duidelijk zijn dat 
bekentenissen verkregen door martelingen niet gelden; 

- dat hij goede gezondheidszorg ontvangt en niet wordt gemarteld; 
- dat zijn familie en een door hem gekozen advocaat hem mogen bezoeken.  

 
We danken u voor uw aandacht. Vol hoop wachten wij op uw antwoord.  
 
Hoogachtend, Protestantse Gemeente Appingedam 
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Van de Kerkrentmeesters 
 

 
Actie Kerkbalans. 
De stand t/m september is € 115.013,36 waarvan €3667,- is betaald zonder toezegging. Nog 
te ontvangen op de toezeggingen: € 28780,64. Helaas blijven we wat achter bij de 
toezeggingen. 
Aftreden voorzitter. 
Tot onze spijt heeft dhr. Roelf Kok per 1 september zijn functie als voorzitter van het College 
van Kerkrentmeesters voortijdig neergelegd. Roelf heeft zich de afgelopen jaren met hart en 
ziel gewijd aan zijn taak als voorzitter van het CvK. Hij heeft daarin een aantal dossiers weer 
op orde gebracht en een aantal nieuwe voortvarend aangepakt. We noemen daarbij het 
afronden van de restauratie van het orgel,  het opstellen van een toekomstvisie op de 
krimpende kerk, het ombouwen naar een vrijwilligersorganisatie voor het beheer van de 
Franse School, het uitbreiden van de pastorale bezetting en natuurlijk het mijnbouwschade 
dossier, dat zeer veel tijd en energie heeft gekost. We willen daarom Roelf hierbij hartelijk 
danken voor zijn geweldige inzet!   
Dhr. Roelof Hadders zal tijdelijk als voorzitter fungeren.                                                                                                      
Vacatures 
Met het aftreden van onze voorzitter en het per uiterlijk 31 december aftreden van nog 2 
leden van het CvK is het dringend gewenst dat er nieuwe (ouderling)kerkrentmeesters bij 
komen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben of iemand willen aanbevelen dan kunt u 
contact opnemen met de secretaris van het CvK.  
Het verheugt ons dat dhr. Klaas Brontsema heeft aangegeven nog een jaar door te gaan als 
boekhouder van onze gemeente. Achter de schermen verricht hij heel veel onmisbaar werk 
voor onze gemeente. 
Energiecrisis 
De huidige energiecrisis raakt ons allen, en zeker ook onze kerkelijke gemeente! Ons tarief 
voor gas gaat 4x zo hoog worden. Dat betekent, om een idee te geven, dat het verwarmen 
van de kerk op zondag per keer meer dan € 1000,- kan gaan kosten! We zien ons dan ook 
genoodzaakt maatregelen voor te stellen die u misschien thuis ook al hebt doorgevoerd. De 
verwarming in de kerk wordt bijgesteld naar 18 graden. Dat betekent inleveren van comfort, 
maar met het aanhouden van de jas moet dit toch haalbaar zijn. Ook hebben we 
fleecedekens aangeschaft.  Verder willen we de gebruikers van de Franse School dringend 
adviseren om ook daar de verwarming niet hoger te zetten dan 18 graden, de thermostaat op 
tijd weer naar beneden te zetten en geen verlichting laten branden waar dat niet nodig is. 
Financiën 
Met een krimpende kerk en de energiecrisis is het belangrijk om de financiën op peil te 
kunnen houden. We merken dat de opbrengst van de collectes behoorlijk achterblijft 
vergeleken met de vóór-corona tijd. We willen u dan ook oproepen, vooral ook degenen die 
de diensten thuis volgen, om uw gaven gul te (blijven) geven. 
Oproep 
Helaas is onze koster Wim van der Deen voorlopig niet in staat om dienst te doen. Om de 
andere kosters te ontlasten willen we vragen of er gemeenteleden zijn die als (hulp)koster 
willen fungeren. Inlichtingen hierover kunt u krijgen van koster Linus de Vries. Verder is er 
een (te kleine) ploeg mensen die helpt bij evenementen in de kerk. Het gaat dan vooral om 
het (ver)plaatsen van stoelen en het opbouwen en afbreken van het podium. Vele handen 
maken licht werk. U kunt zich opgeven bij de coördinator Gea Kolk. 
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Van de Jeugd 
 

Jeugdagenda november 

 

Club groep 5 t/m 8 

 
Woensdag 2 november: groep 5 meisjes/jongens: Maartje, Nathalie en Maria 

Dinsdag 15 november: Groep 6 meiden: Tjitske, Maartje, Nathalie en Maria 

Dinsdag 1 november: Groep 6 jongens: Jantine en Martine 

Dinsdag 8 november: Groep 7 jongens: Jan Willem en René 

Maandag 7 november: Groep 7 meisjes: Christina en Maarten 

Woensdag 9 november: Groep 8 meisjes/jongens: Henderika en Pia 

 

T-café 
 

Vrijdag 28 oktober: geen T-café i.v.m. sirkelslag 

Vrijdag 4 november: groep 8 

Vrijdag 11 november: geen T-café 

Vrijdag 18 november: klas 1 en 2 

Vrijdag 25 november: klas 3 en 4 

Vrijdag 2 december: groep 7 

 

Factor 12+ en 15+ 
Dinsdag 8 november 

19.30 uur – 21.00 uur 

 

12+ (tijdens de kerkdienst) 
Zondag 6 november 

Zondag 11 december 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Factor 12+ en 15+ gaan weer van start 

 

 

We gaan weer van start! Omdat Ds Johan vd Berg al enige tijd met ziekteverlof is, wil 

Arjen Korblet hem deze periode wel vervangen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee :) 

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 

Arjen Korblet. 

 

De beide groepen hebben een gezamenlijke startavond op 

 

Dinsdag 8 november om 19.30 uur in de Franse School. 

 

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 dinsdag 8 

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, en 

natuurlijk ook voor vragen zijn we bereikbaar: 

 

Grote groet van het Factor-team! 

Janet Ploegh     06-30682955 

Esther Bosma  06-44357277 

Krista Vieveen    06-41358642 

Arjen Korblet  06-24462565 
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Op zondag 13 november 2022 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats 
in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven 

 
Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur) 

Voorganger Pastor Sven Standhardt en pastoor Dorus Wubbels. 
m.m.v. Chr. Zanggroep Cantare Fides o.l.v. Jan Beukema 

 
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman 
 
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die 
we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de 
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze 
steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden kunnen 
zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats. 
 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. 
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of 
glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen. 
 
 

 
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen 
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Classispredikant ds. J. Hommes 

 
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 
 
SAMEN KOMEN WE VERDER 

 
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’.  
(Lucas 15: 2) 
 
Lucas beschrijft het werk van Jezus op een 
indringende manier, heel praktisch. ‘Gewoon’ met 
elkaar eten, samen delen wat je hebt ontvangen, 
het lijkt zo eenvoudig en eigenlijk zou het dat ook 
moeten zijn.  
 
Onze samenleving wordt hierin danig op de proef 
gesteld. De verschillen zijn groot en lijken 
alsmaar groter te worden; de polarisatie neemt 
toe, op verschillende terreinen, bijvoorbeeld bij 
zowel de toegang tot zorg als de opvang van 
vluchtelingen; het vertrouwen in de politiek of 
eigenlijk in de overheid neemt af. We vinden het 
ingewikkeld om te delen wat we met elkaar 

ontvangen. Dat hoor ik ook steeds bij de verhoren van de parlementaire enquete over de 
gaswinning in de provincie Groningen. Ik maak mij daar wel eens zorgen over, omdat je niet 
precies weet hoe en waar deze grote verschillen tot uitbarsting komen..  
 
Voor mijn gevoel spreekt Lucas nadrukkelijk uit in de gelijkenissen die volgen op de 
opmerkingen van de schriftgeleerden en farizeeën dat je met elkaar in gesprek moet blijven 
en nieuwsgierig naar elkaar moet blijven. Het blijft noodzakelijk om elkaar op te blijven 
zoeken, omdat we elkaar nodig hebben. En dat wordt alleen maar sterker, waar het tegelijk 
lastiger lijkt te worden. Op veel plekken worden maaltijden gehouden waar iedereen van 
harte welkom is en daar wordt geen bewijs van goed gedrag gevraagd om toegang te krijgen, 
gelukkig maar.  
 
Jezus is onbevangen, onbevooroordeeld, onderweg langs mensen om een ieder te zoeken 
die er voor open staat. Geen briefje van goed gedrag of zondenvrij mens zijn, wel een 
verlangen om het evangelie verder te brengen en gestalte te geven in de ontmoeting met 
mensen. Daarvoor hebben we de kerkelijke gemeenschap nodig en is het belangrijk samen 
op te trekken om te zorgen dat die gemeenschappen er blijven, hoe klein ze ook zijn. We zijn 
er samen verantwoordelijk voor in mijn beleving.  
 
Eten met zondaars? Waarom niet als gemeente van Christus? En mij lijkt dat we er toe 
worden geroepen. 
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NIEUWSBRIEF 
 
Een topprestatie. Dat is hoe ik aankijk tegen de inzet van veel gemeenten uit onze classis bij 
de acute noodopvang van vluchtelingen, die anders in Ter Apel in de buitenlucht hadden 
moeten overnachten. Op enig moment waren er meer dan 40 gemeenten die ruim 400 
vluchtelingen konden huisvesten. De bedoeling was dat het een opvang zou zijn voor één of 
een paar nachten; dat bleek vaak langer te zijn, omdat de toegang tot Ter Apel, waar ze zich 
moeten inschrijven, totaal verstopt zat en zit. Ook op dit moment is deze vorm van opvang 
nog steeds nodig.  
Het project ‘Thuisgevers’ is opgezet door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
samen met de burgerlijke gemeente Kampen. Deze opvang is van geheel andere aard dan 
het eerste, omdat het gaat om mensen die al zijn ingeschreven en een status hebben: ze 
mogen hier in ons land blijven, maar er is nog geen woonruimte. Daarom zijn kerkelijke 
gemeenten opgeroepen om te kijken of ze tijdelijk kunnen voorzien in die woonruimte met 
een leegstaande pastorie of een andere ruimte. Ze moeten daar kunnen wonen, leven, 
slapen, koken, privacy hebben, douchegelegenheid, kortom die gewone dingen die in de 
basis van belang zijn om je leven te leven. Deze vorm van opvang ga je aan voor een 
bepaalde tijd, waarbij de burgerlijke gemeente afspreekt deze mensen daarna een definitieve 
woonplek te geven.  
In beide gevallen, zowel bij de opvang van wat we noemen asielzoekers en statushouders, 
nemen we eigenlijk de verantwoordelijkheid van de overheid over. Daarom zeggen we ook 
steeds dat het gebeurt ‘onder protest’, omdat wij uiteindelijk deze problemen niet kunnen 
oplossen, de overheid moet dat doen; de politieke wil moet er zijn. We hopen natuurlijk wel 
dat er veel kerkelijke gemeenten zijn die mee willen doen aan de opvang van mensen die 
hier in ons land zijn.  
 
Op 20 september heeft de classicale vergadering ingestemd met de benoeming van Heleen 
Maat tot regiopredikant in onze classis Groningen-Drenthe. Ik ben daar erg blij mee, omdat 
we op deze manier gemeenten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar meer 
samenwerking, iets wat in onze ogen noodzakelijk is om plaatselijk gemeente te kunnen 
blijven. We zien op veel plaatsen mensen met veel liefde voor de kerk, voor de 
geloofsgemeenschap die je als kerk wilt zijn, met veel inzet aan het werk om die 
gemeenschap te blijven vormgeven. Veel vrijwilligers zijn bezig met het omzien naar elkaar, 
met helpen waar geen helper is, met het in orde houden van middelen en gebouwen die aan 
hen zijn toevertrouwd. We horen ook van veel mensen dat er zorgen zijn over de 
duurzaamheid van deze inzet. Kerkenraden die moeite hebben hun vacatures vervuld te 
krijgen, kwaliteit van bestuur dat niet beter wordt en vergrijzing van gemeenten. We hopen 
dat de regiopredikant kan helpen gemeenten te bepalen bij de kern, bij hun manier om 
‘geloofsgemeenschap’ te zijn en van daaruit te zoeken naar mogelijkheden om samen met 
anderen door te kunnen gaan. Dat kan alleen wanneer de belasting afneemt, wanneer er 
ruimte komt om je met die kern van gemeente zijn bezig te houden. Hoe je dat doet, 
daarvoor is de regiopredikant bedoeld.  
Heleen kan natuurlijk niet overal tegelijk aanwezig zijn en begeleiden. Daarom zullen we een 
aantal regio’s aanwijzen waar begonnen wordt, plekken waar gemeenten ons al eerder om 
hulp hebben gevraagd.  
 
De energieprijzen rijzen de pan uit. We horen aan alle kanten dat veel mensen in onze 
samenleving een groot risico lopen, omdat ze het eenvoudigweg niet kunnen betalen. Onze 
overheid probeert maatregelen te treffen om te compenseren, maar het blijft de vraag of dat 
voldoende is. Ook kerken proberen te helpen. Sommigen doen dat financieel, met hulp van 
mensen die de compensatie van de overheid niet nodig hebben; anderen doen dat met meer 
hulp aan de voedselbank of daar omheen; weer andere doen dat door de organisatie van 
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plekken waar mensen bij elkaar kunnen komen, warm kunnen zitten en eten en drinken er bij 
krijgen, om kosten te besparen. Mocht u vragen hier over hebben, neemt u dan contact op 
met onze diaconaal consulent Christaan Dekker (christiaandc@classisgroningendrenthe.nl ).  
 
Het nieuwe classisblad, dat eens per jaar verschijnt, is weer uit, de derde in de reeks. Het 
ziet er weer erg mooi uit en is informatief over onze classis en wat daar zoal gebeurt. Van 
harte aanbevolen en bij mijn weten is deze ook digitaal te ontvangen met een mail naar onze 
scriba (scriba@classisgroningendrenthe.nl). Het zal ook op de website verschijnen, net als 
de twee eerdere nummers. 
 
Als Breed Moderamen hebben we wel wat zorgen over de invulling van vacatures in de 
classis; dat geldt afgevaardigden naar de classicale vergadering als ook mensen die deel 
uitmaken van commissies. Gelukkig hebben we versterking gekregen om vergaderingen te 
notuleren en hebben we een nieuwe penningmeester mogen verwelkomen, maar het blijft 
belangrijk dat wij contact hebben met de volle breedte van onze kerk. Die breedte kun je op 
verschillende manieren uitleggen en dat is ook de bedoeling. Omdat onze classicale 
vergadering maximaal 30 mensen kan hebben zijn veel gemeenten niet direct 
vertegenwoordigd, want daarvan hebben we meer dan 190. En toch willen we dat iedereen 
zich vertegenwoordigd weet in en door de classis, ons Breed Moderamen en de commisies.  
 
Stel dat het nodig wordt, hierbij een koppeling naar een corona-handreiking, om te 
voorkomen dat je als kerkelijke gemeente in de problemen komt.  

https://protestantsekerk.nl/nieuws/cio-presenteert-corona-handreiking-voor-kerken/ 
 
Tenslotte een woord gericht tot de voorgangers in onze gemeenten, zowel predikanten als 
kerkelijk werkers. In de nota ‘Geroepen door Christus’, een titel die in de nota op allerlei 
manieren wordt uitgewerkt, vond ik de volgende passage: 
Omwille van de roeping tot dit bijzondere ambt bestaat er tussen de geroepen dienaren van 
Christus een bijzondere verwantschap. Zij oefenen hun ambt principieel collegiaal uit. Ze 
weten dat ze onderling op elkaar aangewezen zijn om de taak van de verkondiging van het 
Woord betrouwbaar en herkenbaar gestalte te geven. Ze zijn dus deel van de collegiale 
gemeenschap van dienaren van het Woord, het ‘ministerium verbi divini ministri’ – in de 
Protestantse Kerk: de werkgemeenschap. 
 
‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen’.  
 
Classispredikant ds. Jan Hommes 
0651999711 
j.hommes@protestantsekerk.nl 
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Concert 
 

 

Op zaterdag 26 november a.s. zal het TOONKUNSTKOOR Delfzijl een Mozart-concert 
uitvoeren in de Nicolaïkerk te Appingedam. 
 
Op het programma staat: 
 
- Missa Brevis in G, KV 140 
- Litaniae Lauretanae  KV 195 
- Vesperae solennes de Confessore deel 5 KV 339 
 
Solisten: 
Elizabeth Kooy,  sopraan 
Eske Tibben,      alt 
Jeroen Helder,    tenor 
Karel Stegeman, bas 
 
Instrumentaal werk Symfonie nr.17 in G, KV 129 
De begeleiding zal gebeuren door het Eemsdelta Symfonie Orkest. 
 
Het geheel staat onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk 
 
Aanvang: 20:00 uur 
 
Entree:  € 19,00   
 
 
 


