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30e Jaargang, nr. 2        oktober 2021 
  
 

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

Van de redactie 

 
 Op maandag 4 oktober 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 32, 
        9901 AJ  APPINGEDAM. 

 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 
 

Het is oktober. Twee weken geleden hadden we onze inspirerende startzondag. Het 
startschot voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Een nieuw begin, na de zomer waarin we het 
wat rustiger aan deden op kerkelijk terrein. Dat laatste betekende niet dat we ophielden met 
geloven, bidden, zingen, lezen en nadenken. Zo zijn we in de zomer meestal meer buiten. 
We raken telkens weer onder de indruk van de pracht van natuur, van Gods schepping, ons 
toevertrouwd. En soms overkomt je iets waardoor je aan het nadenken slaat. Zo fietsten wij 
deze zomer in Salland. De weg voerde van Helhuizen via een smal pad naar Hemelzicht. 
Vandaar keerden we langs de Vagevuursweg weer terug naar ons zomerverblijf.  

Hemel, hel en vagevuur doen ons denken aan de Middeleeuwen. Tegenwoordig geloven 
de meeste mensen niet meer in het vagevuur. Wat we geloven, verandert kennelijk in de loop 
der tijd. Is dat vreemd? Nee, want onze maatschappij verandert ook voortdurend en daarmee 
ons denken, doen en geloven. Maar hoe weet je dan of wat jij gelooft nog wel ‘klopt’ of ‘kan’? 
Daarvoor hebben we de kerk nodig. De ontmoeting met God en met elkaar, de ontmoeting 
met de Ander en de ander. Door met elkaar samen te komen, door met elkaar te zingen, te 
bidden, stil te zijn, te luisteren en met elkaar in gesprek te zijn.  

 
Dat hopen we in het komende seizoen weer volop met elkaar te doen. En gelukkig 

mogen we elkaar ook weer veel meer in levende lijve ontmoeten. We mogen weer echt naar 
de kerk gaan. Na anderhalf jaar beeldschermkerk is dat voor menigeen zelfs wat vreemd – 
het was eigenlijk wel gemakkelijk: thuis naar de kerk, op de bank met en bakje koffie. In de 
coronaperiode was de online dienst een uitstekende oplossing. Ook blijft de online uitzending 
van de viering ook een geweldige oplossing voor mensen die niet naar de kerk kunnen 
komen. Maar tot de mensen die wel in staat zijn om naar de kerk te komen zou ik willen 
uitzingen: “Zijn wij in U een, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen, lachen en 
geween” (Lied 418:4). Met andere woorden: alleen samen kunnen we gemeente zijn.  

 
Samen gaan we in dit seizoen verder nadenken en gestalte geven aan het jaarthema van 

de PKN: “Van U is de toekomst”.  Het “Van U is de toekomst” is een geruststellende 
gedachte in deze onzekere tijden: we weten dat onze toekomst in Gods hand is. Maar 
tegelijkertijd weten we ook dat we zelf medeverantwoordelijk zijn voor Gods toekomst. We 
zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor de aarde, voor de toekomst van de kerk en Gods 
koninkrijk. Ja, wij zijn verantwoordelijk. Immers, we bidden in het Onze Vader “laat Uw wil 
gedaan worden”, We kunnen dus niet achterover leunen. We moeten aan de bak. Samen 
verder op Gods weg. Samen – ik schreef het hierboven al - want samen vormen we de kerk, 
het lichaam van Christus. Paulus schreef over dat lichaam heel treffend in zijn eerste brief 
aan de gemeente in Korinthe: “Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. 
Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij dan er 
dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het 
lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou 
het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen 
ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals 
hij het wilde. … Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van 
uit”. Kortom, een ieder van ons heeft zijn eigen talenten en kan op zijn/haar/hun eigen manier 
maken dat de kerk leeft. 
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Maar wordt dat nog wel wat met de kerk in de toekomst? De kerk krimpt toch alleen 
maar, er blijft toch bijna niets over? Trekken we niet aan een halfdood paard? Nee, door de 
eeuwen heen is de kerk altijd in verandering geweest. Verandering en ontwikkeling gaan 
gepaard met aan de ene kant afscheid nemen en afstand doen, maar aan de andere kant 
ook nieuwe wegen inslaan en nieuwe mogelijkheden ontdekken. In het kerkelijke thema “Van 
U is de toekomst” ligt het accent op de toekomst. We kijken niet terug, maar we blikken 
vooruit. Of in de woorden van Lied 809 van Huub Oosterhuis: 

 
Blijf niet staren op wat vroeger was. 

Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen, 
het is al begonnen, merk je het niet? 

 
 

Mijna Hadders-Algra 
 

 
 
 

Agenda voor de maand oktober  (onder voorbehoud) 
 
 
 4 okt.  19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  5 okt. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
  7 okt. 19.30 uur, Sectievergadering Wijk 1, Franse School 
 
21 okt. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
   
25 okt. 20.00 uur, Kerkenraadsvergadering, Franse School 
 
27 okt. 14.00 uur, Vergadering commissie eredienst, Franse School 
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Rondom de diensten    
 
Zondag 3 okt.:  Derde zondag van de herfst 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     

collecten: - Diaconie (Noaberschap) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Noaberschap 
Het woord Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was vroeger een vanzelfsprekende 
hulp in momenten van nood. 
Vroeger behoorde iedereen tot een sociale groep. Binnen deze groep kreeg je bescherming, 
hulp en advies en het verzekerde je van sociale contacten. Deze sociale groepen zijn nu 
open groepen geworden, waar individuen niet meer automatisch bij horen. 
Je staat er als individu nu alleen voor. Je wordt geacht jezelf te redden en je contacten te 
onderhouden, zonder dat je kunt terugvallen op de hulp, steun of het advies van de groep 
waarbinnen je bent opgegroeid. Je moet nu in staat zijn zelf de hulp te zoeken die je nodig 
hebt. 
Het nadeel van deze individualistische samenleving is, dat mensen die door omstandigheden 
niet in staat zijn om dit voor zichzelf te organiseren, alleen komen te staan. Deze mensen 
hebben weinig tot geen sociale contacten en weten de weg naar de professionele 
hulpverlening niet te vinden. Het Noaberschap is er juist voor die mensen in Appingedam, 
ongeacht hun ras, religie of levensovertuiging. 
De overheid trekt zich steeds vaker terug en laat meer en meer de zorg over aan het 
particuliere initiatief. Hierdoor raken mensen steeds vaker in de knel en is een instelling als 
het Noaberschap onmisbaar geworden. Het aantal vrijwilligers is ca. 40 personen. 
Hiervan bekleden 6 personen een bestuursfunctie. 
De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren voor de cliënten zijn de volgende: 
vriendschappelijk bezoekwerk, autovervoer, kleine klusjes in huis, wandelen/uitjes, 
begeleiden bij dokters- of ziekenhuisbezoek, helpen met invullen van formulieren en 
ondersteunen van mantelzorgers. 
De overige activiteiten van de vrijwilligers zijn: telefoondienst, administratieve taken, post 
rondbrengen, kaarten schrijven, organiseren van activiteiten en verzorgen van de 
koffieochtenden. Dit heeft tijdens de Covid-19 een tijdlang stilgelegen, maar we hopen onze 
activiteiten na deze periode weer stap voor stap op te kunnen starten. 
 
 
Zondag 10 okt.:  Vierde zondag van de herfst 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     

collecten: - Diaconie (Ned. BijbelGenootschap) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen 

 
 
Toelichting bij de collecten:  Collecte NBG 
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en 
donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, 
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ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe 
vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of 
haar leven aan wil ontlenen. 
Onze kerndoelen: 
de Bijbel vertalen 
de Bijbel beschikbaar stellen 
betrokkenheid bij de Bijbel vergroten 
Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, 
revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe 
Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en 
vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we 
de handen ineen met Bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te 
verspreiden. 
Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe Bijbelvertalingen en van debijbel.nl tot het 
Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat 
mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we 
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. 
 
 
Zondag 17 okt.: Vijfde zondag van de herfst  
 9.30 uur, mw. Eelkje de Vries, Delfzijl 
 
    collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat - Kameroen) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen  
 
 
Toelichting bij de collecten:  Werelddiaconaat (Kameroen) 
Hoe de kerk in Noord-Kameroen zich ontwikkelt 
Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge 
noorden van Kameroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze 
kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.  
Sinds 1991 geeft dominee Robert Goyek (1956) leiding aan de Lutherse Broederkerk. Hij 
vertelt: “Toen ik begon hadden we geen bureau, geen goede opleidingen en waren er geen 
archieven. Mijn kerk was totaal niet georganiseerd. Ik heb mijn kerk kunnen veranderen in 
een moderne dienstbare kerk. Een kerk met goed theologisch onderwijs en goed diaconaat 
(voedselzekerheid, microkredieten, onderwijs en gezondheidszorg).” 
“Ik ben heel dankbaar voor de organisatie die er nu staat. Mijn staf is heel loyaal. Het is mooi 
om te zien hoe zij zich ontwikkelen. We bieden nu goede opleidingen voor dokters, landbouw 
en theologie. We gaven aanvankelijk veel noodhulp als er honger was door droogte. Via ons 
landbouwprogramma leren mensen nu hoe ze hun grond vruchtbaar kunnen maken. 
Daardoor is er minder vaak noodhulp nodig.” 
In Noord-Kameroen wonen vooral moslims. Christenen zijn een minderheid. Ds. Goyek: 
“Christenen en moslims leven al heel lang in vrede samen in Noord-Kameroen. De laatste 
jaren krijgen we te maken met een radicale islam, afkomstig uit Saoedi-Arabië. Ook hebben 
we last van de terreurbeweging Boko Haram uit Nigeria. Dat geeft spanning. Samen met 
moslimleiders proberen we te voorkomen dat onze jongeren radicaliseren.”  
Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk in deze droge Sahelzone zich ontwikkelen 
en veel mensen geestelijk en materieel steunen. 
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Zondag 24 okt.: Zesde zondag van de herfst 
 9.30 uur, mw. Mijna Hadders-Algra 
    
   collecten: - Diaconie (Jeugd) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 

 
 
 
Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta  

  Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Jeugd 
Gecollecteerd voor het lokale jeugdwerk, we denken hierbij aan het kampweekend, T-café, 
diverse clubs, soos en de kindernevendienst. Het jeugdwerk is belangrijk en verdiend 
daarom een ruimhartige ondersteuning. 
 
 
Zondag 31 okt.: Zevende zondag van de herfst 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg   
   Viering van de Maaltijd van de Heer 
 
   collecten: - Diaconie (Diac. Appingedam) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: Diaconie PG Appingedam 
De collecte is bedoeld voor algemene doelen die de diaconie heeft bij haar werk zoals stille 
hulp, Quotum, aanvulling lokale projecten, kerkdiensten en wat er nog meer op haar weg 
komt. 
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Bij de diensten 
 
Zondag 3 oktober – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Israëlzondag 
Deze morgen lezen we uit het Evangelie Johannes 8:1-11. Het is het overbekend 
bijbelgedeelte waarin Jezus de bekende uitspraak doet: “Wie zonder zonde is, werpe de 
eerste steen.” of zoals het in onze Nieuwe Bijbelvertaling staat: Wie van jullie zonder zonde 
is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. De oudtestamentische tekst die daar door 

het oecumenisch leesrooster naast wordt gelegd, is Exodus 34:4‐9. Hij beschrijft een 
indringend moment waarop Mozes – met de twee nieuwe stenen tafelen van de Wet, nog 
onbeschreven, in de hand – aan God vraagt om met het volk Israël mee te trekken naar het 
beloofde land: Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen 
bezit (vs. 9). Hoe passen die twee verhalen bij elkaar, wat is de verhouding tussen Gods 
geboden, onze schuld en zonde, en Gods vergeving? 
 
Zondag 10 oktober – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan 
Eén van de teksten die voor deze zondag op het rooster staan, is Efeziërs 5:15-21. We 
krijgen de opdracht te leven als verstandige mensen. Hoe ziet dat eruit, toen en nu? Daar zal 
het in de dienst over gaan. 
 
Zondag 31 oktober – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Hervormingsdag – 
Bijbelzondag 
Een bijzonder feestelijke combinatie deze zondag: Hervormingsdag en Bijbelzondag. Een 
van de kerngetuigenissen van de Reformatie is het ‘Sola Scriptura’ – ‘Alleen de Schrift’ als 
bron van Gods openbaring aan ons mensen: hierin laat God ons alles weten wat nodig is om 
in Hem te geloven en in Hem die Hij gezonden heeft: zijn Zoon Jezus Christus. Op 
Bijbelzondag vieren we de betekenis van de Bijbel voor ons: de bron waaruit we Gods liefde 
voor ons leren kennen door Jezus zijn Zoon. Dit jaar is de herziening/revisie van de Nieuwe 
Bijbelvertaling afgerond: de NBV21. We lezen onze schriftlezingen vandaag dan ook daar uit. 
Nehemia 7:72b-8:12 is op één punt herzien en Jakobus 1:19-2:5 op vijf punten. Het doel 
daarvan is a. om beter lopend Nederlands te krijgen, en b. de bedoeling van de grondtekst 
preciezer weer te geven. Verderop in dit Kerkblad staat er meer over te lezen (Bijbelzondag). 
In Nehemia en in Jakobus speelt de vraag hoe je je als godsdienstige gemeenschap tot jezelf 
en tot de buitenwereld moet verhouden. De jonge christelijke gemeenten moesten daar een 
weg in zien te vinden, en de Israëlieten stonden na een grote crisis voor de vraag hoe ze 
vorm wilden geven aan hun samenleving. De samenleving en de kerk anno 2021 staan voor 
een vergelijkbare vraag nu het einde van de coronacrisis in zicht komt. Wat is daarin ons 
kompas? 
 

Johannes de Heer dienst 
 
Op 3 oktober zou er uitgaande van IKE en de gezamenlijke kerken van Appingedam en 
Tjamsweer een Johannes de Heer dienst worden gehouden . 
Deze dienst zou plaatsvinden in de Nicolaïkerk, ‘s avonds om 19.00 uur. 
 
We hebben na gezamenlijk overleg toch gemeend dat deze dienst nog te vroeg komt om 
door te laten gaan, dit i.v.m covid. 
Helaas, het is niet anders, we hebben deze dienst moeten doorschuiven naar een volgende 
keer. 
Namens de IKE,  
Geert Middelkamp 
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
Geen opgave ontvangen 
        
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
 
  3 okt. Krista Vieveen 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
De diensten zijn weer begonnen! 
 
10 okt. 10.00 uur, mw. drs. G.F. Huis 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 
 
Rooster kerkdiensten Paasweide en Damsterheerd 2021  
 
 

Paasweide       Damsterheerd  
 
 
21 nov. ds. Johan v.d. Berg, HA?    28 nov. ds. Johan v.d. Berg, HA?  
  (orgel: Jaap Weima)     (orgel: Jaap Weima) 
 
 
NB: de diensten beginnen om 15.30 uur, duren tot ongeveer 16.15 uur, met daarna 
koffie/theedrinken   
 
 

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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Opbrengst collecten 
 
 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag   1 augustus      Roemenië    € 100,00 
Zondag   8 augustus        Armenië, mensenkinderen  € 107,00 
Zondag 15 augustus Zending, KIA-Pakistan  € 153,00 
Zondag 22 augustus Jeugd     €   79,00 
Zondag 29 augustus Amnestie    € 131,00 
Zondag 29 augustus Noodhulp Haïti, extra collecte € 373,00 
Zondag    5 september Werelddiaconaat KIA, Ghana € 223,00 
 
Extra gift    Hospice, Appingedam  € 100,00  
  
 
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half augustus 2021 t/m 
half september 2021, €. 375,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
  
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
Zondag  15 aug            €     9,00   
Zondag  22 aug            € 117,00   
Zondag  29 aug            € 117,00   
Zondag  05 sept           € 111,00   
 
 
 
 
De giften kunt u, bij voorkeur, iedere week overmaken via de site van de Protestantse 
Gemeente Appingedam onder de kop: Collecte PG Appingedam. 
 
 
Eventueel kunt u uw giften voor de diaconie ook overmaken via een overschrijving op de 
bankrekening van de diaconie:  
NL93 RABO 0373701357 
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Appingedam 
Graag met als omschrijving het doel waarvoor uw gift is bestemd. 
 
 
Graag de collectegelden, die bestemd zijn voor de kerk, overmaken naar rekening: 
NL31 RABO 0373715374 
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Appingedam 
 
  
 

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

 
 
 
 
Uit het Moderamen 
 
Coronamaatregelen: hoe verder? 

In de persconferentie van afgelopen dinsdag, 14 september, hebben we kunnen horen dat de 
1,5 m. afstand houden vanaf eind volgende week mag verdwijnen. 
In het moderamen hebben we besloten om tijdens de kerkdiensten voorlopig de 1,5 m. nog te 
handhaven, zodat iedereen zich veilig kan voelen en zo  in de gelegenheid is om de kerkdienst 
te bezoeken.  
Het middenpad wordt weer afgesloten; via de zijkanten kunnen we de banken in. 
De banken/stoelenrijen die níet gebruikt mogen  worden, sluiten we af. 
De diakenen blijven coördineren; luistert u dus  a.u.b.  goed naar hun aanwijzingen. 
Dit alles om ons zelf en onze medemens te beschermen.  
Zó kunnen we samen  gemeente zijn en elkaar ontmoeten  rondom het Woord van God. 
Daar zien we toch allemaal naar uit!  
 
 
GEMEENTEAVOND 
Er zal gekeken worden of we D.V.15 november a.s. een gemeenteavond kunnen houden in 
de Nicolaïkerk. 
Wilt u/wil jij de datum alvast noteren in uw/jouw agenda? 
Een officiële aankondiging komt in het Kerkblad van november. 
 

Uit het Pastoraat 
 
 
Dhr W. van Klaarbergen, die contactperso0on was in Wijk 4-3, heeft besloten met dit werk 
te stoppen, nu hij met zijn vrouw is verhuisd naar het Overdiepterrein. 
Mw. A. Bultema-Haveman, Bieslaan 4, heeft toegezegd hem te willen opvolgen. 
 
Langs deze weg willen wij dhr. Van Klaarbergen heel hartelijk danken voor het vele werk dat 
hij in Wijk 4-3 heeft verricht. Met grote regelmaat ging hij even bij de gemeenteleden langs 
om te vragen hoe het was. Geweldig !! 
We wensen u met uw vrouw een fijne tijd toe in uw nieuwe woning. 
Mw. Bultema heten we van harte welkom in haar nieuwe wijk en wensen haar daar een hele 
goede tijd toe onder Gods Zegen. 
 
Mw. Anneke Weidenaar, Molenstraat 74,  is gestopt als contactpersoon in Wijk 1. Mw. 
Boukje Benjamins heeft het inmiddels van haar overgenomen. Op de sectievergadering van 
7 oktober besteden we hier aandacht aan. We bedanken haar dan voor het werk wat ze vele 
jaren voor de sectie heeft gedaan. 
 
Het Pastoraat. 
  
  



 

 
- 12 - 

Vorming en Toerusting          
 

 
Op de startzondag maakten we al enkele activiteiten bekend voor alle gemeenteleden.  
Zoals al in het kerkblad van september vermeld  komt er geen “groen boekje” en zullen we 
steeds weer moeten kijken wat er kan en mag en waar dat kan , maar het onderstaande 
wordt U reeds aangeboden.  
Gaandeweg het seizoen 2021/2022 zullen nieuwe of vertrouwde samenkomsten in het kader 
van Vorming en Toerustig nog worden vermeld in kerkbladen en zondagsbrieven. 
Opgave graag tijdig zoals bij de activiteit vermeld, zodat ook wijzigingen en afmeldingen 
door de organisatoren kunnen worden doorgegeven.  
 
"Jullie doden zullen herleven, lijken zullen opstaan!" (Jesaja 26:19) 
 
Uitspraken in de Bijbel zijn vaak zelden eenduidig. Neem bijvoorbeeld thema's als 
vreemdelingen, een stad van vrede of het zien van God - om maar eens een paar 
onderwerpen te noemen die de afgelopen jaren ter sprake zijn gekomen tijdens de Vorming 
en Toerustings avonden in Appingedam. In de Bijbel lijken vaak heel tegenstrijdige 
voorstellingen te vinden zijn, die pas bij nadere bestudering in een nieuw licht komen te 
staan. 

Dat geldt zeker ook voor uitspraken over opstanding uit de dood. In het Nieuwe 
Testament is dit een centraal thema, maar de wereld van het Oude Testament lijkt die 
voorstelling niet te kennen. Wie sterft, daalt af naar het schimmenrijk. Van hemel en hel is 
geen sprake. Wie sterft, slijt haar of zijn dagen als schim in de Sheol. Die schimmen horen 
daar ook te blijven, zoals het verhaal van de heks van Endor die de geest van Samuël 
oproept (1 Sam 28) duidelijk maakt. 

Toch kent ook het Oude Testament uitspraken over een wederopstanding uit de dood. 
De uitspraak uit Jesaja (26:10) is daar een voorbeeld van. Dat lijkt ook te gelden van 
Ezechiël 37 en Daniël 12. Hoe zit dat? Zijn dat hele late teksten? Weerspiegelen ze 
eindtijdvoorstellingen uit de late Griekse en Romeinse tijd? Welk licht werpen nieuwe 
inscripties uit Syrië en Turkije uit de tijd van voor de Babylonische ballingschap op de 
voorstellingen van het oude Israël? 
In deze avond bestuderen we die verschillende teksten van binnen en buiten de Bijbel en 
proberen we zicht te krijgen op het thema leven na de dood en vaak ook: leven voor de dood. 
 
De avond wordt geleid door Dr. Michaël N. van der Meer en Vincent Hensen-Oosterdijk. Van 
der Meer en Hensen-Oosterdijk hebben de laatste jaren steeds samen een avond van 
Vorming en Toerusting verzorgd. Op verzoek van de deelnemers komen zij ook nu weer 
samen in actie. Michaël van der Meer verzorgt de inleiding. Hij is docent godsdienst aan het 
Hermann Wesselink college te Amstelveen, tijdelijk docent Oude Testament aan 
verschillende Nederlandse universiteiten (Groningen, recentelijk de Protestantse 
theologische universiteit Amsterdam) en vaste gastspreker op de Vorming en 
Toerustingsavonden in Appingedam. Vincent Hensen-Oosterdijk, de cantor-organist van de 
Protestantse Gemeente Appingedam, zorgt voor de muziek, die de inleiding afwisselt en 
ondersteunt. Of die muziek ook zal bestaan uit samenzang hangt af van de mogelijkheden 
die er op dat moment zijn.  
 
Praktische informatie: 

 Datum: donderdag 21 oktober 2021 

 Aanvangstijd: 20.15 uur 

 Plaats: Franse School (voor de delen inleiding) en (onverwarmde) Nicolaikerk voor de 
muziek  
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 Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via mijna.hadders-
algra@kpnmail.nl 

 Opgave voor 12 oktober 2021 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)  
 
 
Van God spreken 
 
Van God spreken is de titel van een boek geschreven door Job van Schaik en Wouter Slob. 
Van Schaik is journalist en cultuurredacteur bij het Dagblad van het Noorden, Slob is 
predikant in Zuidlaren en was bijzonder hoogleraar protestantse kerk, theologie en cultuur 
aan de RijksUniversiteit in Groningen. 

De ondertitel van het boek is: gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie. Dat 
klinkt zwaar, maar dat is het (meestal) niet. In het boek zijn de beide auteurs met elkaar in 
gesprek over geloof. Van Schaik, die kerkelijk was opgevoed en daarna – in zijn eigen 
woorden - ‘afvallig’ was geworden, is door gesprekken met Slob toch weer gaan geloven. 
Met alle zekerheden en onzekerheden van dien. Zijn twijfels en vragen en de antwoorden 
van Slob daarop vormen de rode draad van dit boek.  
 De gespreksgroep, die het vorige seizoen bijeenkwam rond het boek God en de moraal, 
bespreekt dit seizoen Van God spreken. De gespreksgroep verandert door de jaren heen 
steeds een beetje van samenstelling. Wat echter niet verandert, is dat de groep een plek is 
waar mensen in openheid met elkaar nadenken en praten over leven en geloven.  
 We bespreken per bijeenkomst 1 of 2 hoofdstukken of delen van hoofdstukken. De 
deelnemers krijgen de teksten te voren toegestuurd. Op de bijeenkomst vertellen de 
deelnemers elkaar wat hen in de tekst al of niet aanspreekt, en hoe zij een gedachte wellicht 
in het dagelijkse leven (kunnen) toepassen. Zo leren de deelnemers van elkaar en verrijken 
ze elkaar. Zo zijn zij samen gemeente.  
 
Zoals boven al gemeld, de groepen hebben elk jaar een ietwat andere samenstelling. Dit 
betekent: oude en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!  
 
Praktische informatie 

 Leiding: Mijna Hadders-Algra 

 Aantal bijeenkomsten: 4 à 5 

 Datum eerste bijeenkomst: woensdag 27 oktober 

 Aanvangstijd: 20.00 uur 

 Plaats eerste bijeenkomst: waarschijnlijk in de Franse School 

 Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via m.hadders-
algra@umcg.nl 

 Opgave voor 12 oktober 2021 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)  
 

 
 
Kloosterweekend 
Als de situatie rond de COVID-19 pandemie het toelaat, willen de mensen die in het vroege 
voorjaar 2020 naar het klooster van Egmond-Binnen gingen, ook in 2022 weer een weekend 
naar een klooster gaan.  
Heeft u / heb je belangstelling om mee te gaan, aarzel niet om informatie in te winnen bij 
Mijna Hadders-Algra (voor contact gegevens, zie bovenstaande aankondigingen).   
 
 
 
 

mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
mailto:mijna.hadders-algra@kpnmail.nl
mailto:m.hadders-algra@umcg.nl
mailto:m.hadders-algra@umcg.nl


 

 
- 14 - 

    
 

Kringen en gespreksgroepen Tjamsweer 
Ook al is de situatie rond corona nog steeds onstabiel, we willen toch graag dit najaar de 
kerkelijke activiteiten in onze gemeente weer oppakken, en proberen de kringen en 
gespreksgroepen weer op te starten. Voor alle bijeenkomsten geldt: weet u van harte welkom, 
ook als u vanuit Garrelsweer of Appingedam wilt aanschuiven! 
 
Bijbelkring 
De Bijbelkring, begint weer op 22 september. Door omstandigheden zullen de eerste twee 
bijeenkomsten op woensdagmiddag zijn, daarna gaan we weer terug naar de dinsdagmiddag, 
een keer in de veertien dagen.  
Door corona zijn we voorjaar 2020 midden in het evangelie van Marcus blijven steken. We 
bespreken op de eerste bijeenkomst samen of we met Marcus verdergaan of een ander thema 
kiezen. 
In principe zullen de bijeenkomsten dit najaar zijn op: 
22 september (woensdag) en 6 oktober (woensdag). Daarna op de dinsdagmiddagen 19 
oktober, 2, 16 en 30 november, en 14 december. We beginnen om half drie en eindigen rond 
vier uur in Tjamsweersterstee. 
De meeste leden van de kring zijn al wat ouder. Voel u vrij om aan te schuiven!  U kunt zich 
opgeven bij ds Wolters: tel. 622663 of via bbwolters@planet.nl , of gewoon eens langskomen 
om de sfeer te proeven. 

 
‘De Vijfigers’ 
De naam van deze gespreksgroep dekt de lading niet helemaal. De deelnemers zijn zeer divers 
in leeftijd. We spreken met elkaar over actuele thema’s, vaak aan de hand van een TV-fragment 
waar we eerst samen naar kijken. Vanwege de onderlinge afstandsregels zullen we in elk geval 
de eerste keer niet samen komen in de pastorie, zoals gebruikelijk, maar in Tjamsweerstee. We 
ontmoeten elkaar ongeveer eenmaal in de maand, in onderling overleg.  
Praktische informatie: 
Eerste bijeenkomst: donderdagavond 23 september,  
20.00 uur in Tjamsweersterstee 
Leiding: ds B.B. Wolters 
Opgave en informatie bij Bart de Haan: haanzijlstra@home.nl  
 
De Pauluskring 
De apostel Paulus wordt over het algemeen gezien als een schrijver van moeilijke brieven, 
waarin hij ferme standpunten inneemt over geloof en leven. Wat bezielt hem, wat wil hij de 
gemeenten die hij aanspreekt in zijn brieven meegeven? En wat kunnen wij daar in onze tijd 
nog mee? 
We komen vier keer samen, twee keer in het najaar en twee keer in het voorjaar.   
Praktische informatie: 
Bijeenkomsten dit najaar:  
donderdagavond 14 oktober en 25 november. We beginnen om acht uur in Tjamsweersterstee 
Leiding: ds B.B. Wolters, tel. 622663, bbwolters@planet.nl 
 

 

mailto:bbwolters@planet.nl
mailto:haanzijlstra@home.nl
mailto:bbwolters@planet.nl
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De Groene Nicolaïkerk 
 

Plukkers gezocht!  
 

Zaterdag 18 september was het World Clean Up 
Day. Net als op het nieuws ervaarde de fam. 

Vieveen dat het statiegeld op 
plastic flesjes werkt: ze waren 
amper te vinden! Wel veel peuken 
en rommeltjes. Dat viel dus mee, 
tot ze een gedumpt koffiezetapparaat onder de bosjes vandaan trokken… 

 
De Startdient ‘van U is de toekomst!’ op 19 september 
vonden wij een succes: een grote opkomst met een 
groene boodschap en veel soorten muziek. Via deze weg 
willen we ds. Gerlinde, de Tienerkerk en de 
Jeugddienstcommissie bedanken voor de goede 
samenwerking in de voorbereidingen. En natuurlijk ook 
alle gemeenteleden voor hun foto’s – meer dan 70 – en 
het beantwoorden van de stellingen tijdens de dienst. We 
gaan de suggesties over wat wij als groene kerk kunnen 
doen na de Appels & Peren actie nog eens goed 
bestuderen! 
 
Voor het uitbrengen van dit kerkblad is de eerste 
plukochtend geweest voor de actie Appels & Peren 2021.  
OPROEP: We zoeken mensen die komen meeplukken op 2 
oktober. Afhankelijk van het aantal plukkers bepalen we op 
hoeveel adressen we nog kunnen plukken. Opgave en meer 
informatie gaat via de onderstaande gegevens. 
 
In augustus startte de internationale klimaat 
pelgrimstocht. De pelgrims willen namens gelovigen een 
stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods 
schepping. Daarom verzamelen ze tijdens de 
pelgrimstocht zoveel mogelijk handtekeningen via een 
petitie. Van 30 september tot en met 11 oktober lopen 30 
internationale pelgrims door Nederland; u kunt hieraan 
meedoen! De pelgrimstocht eindigt in november in 
Glasgow bij de 26e Wereldklimaatconferentie, hier wordt 
de petitie aangeboden aan regeringsleiders. Meer weten? 
Zie: https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ en 
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/ 
 
Heeft u ideeën en/of wilt u een keer 
meedoen? Benader ons dan even 
op  
groene-nicolaikerk@pg-
appingedam.nl  
of 0620583398 (Maarten Vieveen).   
 

Foto: Netty van der Deen 2021 

Agenda 
  2 oktober  Appels & Peren plukken 
30 september  Klimaatpelgrimstocht 
      t/m 11 oktokber    route door Nederland 
23 oktober  Inspiratiefestival Terschelling 

 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Een praktisch vervolg op de groene-kerkdienst 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerkdienst: veel kerkgangers, ontmoeting, mooie 
liederen en foto’s, de mogelijkheid om onze ideeën te delen. Maar uiteraard zijn we nu niet 
‘klaar’ met groen denken en doen. Zorg voor de schepping is een opdracht voor iedere dag.  
We hadden voor deze kerkdienst ook nog een lijstje met wist-u-datjes in gedachten. Daar is 
het niet meer van gekomen, dus die geven we nu. Hopelijk helpt het ons om met zorg te 
blijven omgaan met de schepping, creatief en uitnodigend. 
 
Wist je dat… 
…er in de kerk een ruilkast staat? Direct rechts naast de hoofdingang. Wil je spulletjes kwijt 
die nog bruikbaar zijn? Leg ze erin. En neus af en toe eens of er iets leuks voor jou in ligt. 
…je je plastic doppen in de kerk in kunt leveren? In de garderobe staat daarvoor een houten 
kist. 
…je voor je haring gerust je eigen bakje mee kunt nemen naar de plaatselijke visboer? Dat 
scheelt afval. 
…je dan heus niet uitgelachen wordt? 
…er een verpakkingsvrije supermarkt is? Kijk maar eens op pieter-pot.nl. Ze bezorgen ook in 
Appingedam en omstreken. 
…als je in de buurt van een pakket-afhaalpunt woont, je daar je pakketjes kunt laten 
bezorgen? Dat veroorzaakt minder uitstoot. 
…je kunt helpen met appels en peren plukken? Dan gaat het fruit niet verloren, en het geld 
dat het opbrengt is voor Armenië. Zie het stukje elders in dit kerkblad. 
…je nu bollen kunt poten in de tuin? Dan staan er volgend voorjaar bloemen in je tuin: jij blij 
en de bijen blij. 
...je via apps zoals TooGoodTooGo voedsel dat een winkel uit de buurt bijna wegdoet met 
flinke korting kunt kopen? 
...je al je ideeën bij de werkgroep Groene Nicolaïkerk kunt inbrengen? Zij bekijken graag hoe 
de ideeën gerealiseerd kunnen worden.  
 
Mede namens de Werkgroep Groene Nicolaïkerk, 
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
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Uit de gemeente            
 
De Bijbelgesprekskring start weer op! 
Ruim anderhalf jaar heeft de Bijbelgesprekskring stilgelegen door de coronabeperkingen. Nu 
de meesten van ons zijn gevaccineerd en de dreiging van een nieuwe golf niet al te groot 
lijkt, is het goed om weer bij elkaar te komen. 
Lezen uit BGT 
Vanaf donderdagavond 7 oktober iedere eerste donderdag van de maand t/m april.  
  
Praktische informatie 

Leiding: ds. Johan van den Berg 
Aantal bijeenkomsten: 7 
Data: de donderdagen 7 okt, 4 nov, 2 dec, 6 jan 2022, 3 feb, 3 mrt en 7 apr. 
Aanvangstijd: 20.15 uur (tot 21.45 uur) 
Plaats: de Franse School 
Inlichtingen bij ds. Johan van den Berg: telefonisch 788702 of via  
       dsjvandenberg@solcon.nl 
Opgave: gewenst en graag z.s.m. 

Vooruitblik op de Gedachtenisdienst van 7 november 
Ieder jaar rond Allerzielen gedenken wij op de eerste zondag van november 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. Vorig jaar was het niet mogelijk dat nabestaanden en andere kerkgangers in de 
dienst ook zelf een kaars(je) aan konden steken. Dit jaar hopen we dat dat wel weer zal 
kunnen, voor zowel de nabestaanden van hen die bij name worden genoemd als voor wie 
iemand anders wil gedenken. Zoals gewoonlijk zal de cantorij onder leiding van onze cantor 
Vincent Hensen-Oosterdijk haar medewerking verlenen aan deze dienst. Onze predikanten 
zullen gezamenlijk voorgaan. 
Het lijkt ons daarnaast goed en zinvol om ook de ‘noodgreep’ van vorig jaar te herhalen, en 
de Nicolaïkerk in het weekend rondom de Gedachtenisdienst open te stellen voor ieder die 
graag een kaarsje wil opsteken om een geliefde te gedenken. We hebben gemerkt dat dat in 
een grote behoefte voorziet. Natuurlijk zullen daarbij de dan nog geldende regels rondom 
COVID-19 goed in acht worden genomen. In de kerk zijn gastvrouwen en gastheren 
aanwezig om alles in goede orde te laten verlopen. Zou u of jij graag een paar uurtjes 
gastvrouw of -heer willen zijn? Geef u/je dan op bij onze scriba Didy de Vries (tel. 623385, e-
mail: dvries@home.nl). 
Wie een geliefde wil gedenken door het aansteken van een kaarsje, is van harte welkom op 
vrijdagavond 5 november van 18.00-20.30 uur, op zaterdag 6 november van 10.00-20.00 
uur, of op zondag 7 november van 11.00-16.00 uur. Zaterdag zal in de kerk ook het orgel 
worden bespeeld door een of meer vaste organisten van de Nicolaïkerk, Vincent Hensen-
Oosterdijk. 
Plaats: Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam 
Datum: vrijdag 5 nov. 18-20.30 uur, zaterdag 6 nov. 10-20 uur, zondag 7 nov. 11-16 uur. 
 
Bijbelzondag – vertaalvoorbeelden uit de NBV21 
Dit jaar is de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling afgerond: de NBV21. De schriftlezingen 
op Bijbelzondag komen uit deze herziene vertaling. Hieronder een paar voorbeelden van wat 
er is veranderd in de lezingen voor zondag 31 oktober, Bijbelzondag en Hervormingsdag. 
 
Nehemia 8 
Een van de aandachtspunten van de revisie van de NBV was om het Nederlands waar 
mogelijk nog natuurlijker te maken. In de NBV stond er in Nehemia 8:3 dat de mensen 

mailto:dsjvandenberg@solcon.nl


 

 
- 18 - 

luisteren ‘naar het boek van de wet’. In het Nederlands is het echter niet gebruikelijk om te 
zeggen dat je luistert naar een boek (behalve bij een luisterboek). Er moet een verwijzing bij 
naar het voorlezen ervan. In de NBV21 staat daarom dat iedereen aandachtig luisterde ‘naar 
de voorlezing van het wetboek’. 
 
Jakobus 1 en 2 
In de tekst zijn in de NBV21 verschillende verbeteringen doorgevoerd. De redenen zijn 
divers: een nieuwe uitgave van de Griekse brontekst, de wens om de tekst vloeiender te 
maken, en nieuwe inzichten in wat de schrijver precies centraal wilde stellen. 
• 1:25: ‘juist in wat hij doet’. In de NBV staat ‘juist om wat hij doet’. Maar volgens vrijwel alle 
uitleggers is het geluk (Gods zegen) nauw verbonden aan het doen zelf. 
• 1:27: ‘jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld’. De NBV had deze zin nogal 
omslachtig vertaald (‘je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven’). 
• 2:1: ‘voortrekt op grond van uiterlijkheden’. In de NBV staat ‘op hun uiterlijk beoordeelt’. In 
de NBV21 is duidelijker dat het gaat om handelen op basis van iemands uiterlijke 
presentatie. 
• 2:3: ‘Blijf maar staan, of ga daar (…) zitten’. Deze kleine wijziging heeft te maken met de 
nieuwste uitgave van de Griekse brontekst. 
 
• 2:4: ‘meet u dan niet met twee maten?’ De NBV klinkt met ‘ongeoorloofd onderscheid’ 
onnodig zwaar door de toevoeging ‘ongeoorloofd’ (een oververtaling). ‘Meten met twee 
maten’ drukt precies uit wat er bedoeld wordt. 
Bijbelpresentatie 
Op Bijbelzondag 31 oktober vindt u in de kerk of de Franse School een speciale 
presentatietafel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daar kunt u zien wat er 
allemaal gedaan wordt en mogelijk is om “de Bijbel aan de mens te brengen”. Van deftige 
bijbeluitgaves tot speelse kinderbijbels, van kijk- tot luisterboeken. Ga er even kijken en zie of 
er iets bij is wat u aanspreekt, of uw kinderen of kleinkinderen! 
 
Over de startdienst/groene-kerkdienst 
We kunnen terugkijken op een geslaagde kerkdienst: veel kerkgangers, ontmoeting, mooie 
liederen en foto’s, de mogelijkheid om onze ideeën te delen. Uiteraard zijn we nu niet ‘klaar’. 
Zorg voor de schepping is een opdracht voor iedere dag.  
 
Gespreksgroep 18+: 
Ook met de gespreksgroep voor jongeren en jongvolwassenen van 18 jaar en ouder willen 
we weer van start gaan. Deze kring is bedoeld voor mensen uit de samenwerkingscluster 
van de gemeenten Appingedam, Tjamsweer en Garrelsweer. We hebben er de ruimte om 
elkaar te ontmoeten en te praten over wat ons bezighoudt en hoe dat verband houdt met 
God en met geloven. Hoe gaan anderen om met kerk en geloof en hoe kunnen we van 
elkaar iets leren? De deelnemers dragen zelf de gespreksonderwerpen aan en we kijken 
samen in welke vorm we die presenteren: via een film of videoclip, een lied of een 
bijbelverhaal, met een spel of een ‘gewoon’ gesprek. 
Dit jaar bekijken we ook of het mogelijk is onze avonden samen te houden met de 18+ kring 
uit Spijk en ds. Jake Schimmel. 
Zin in een leuke ontmoeting en een goed gesprek, kom dan eens (geheel vrijblijvend) kijken! 
 
Praktische informatie 

 Leiding: ds. Johan van den Berg (en mogelijk ds. Jake Schimmel) 

 Frequentie: eens in de 2 à 3 weken 

 Tijd en plaats: wordt nog bekendgemaakt aan de aangemelde deelnemers 
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 Aanmelden bij ds. Johan van den Berg: telefonisch 788702 of via 
dsjvandenberg@solcon.nl 

 Informatie: Marjelle Schutter: telefonisch 06-40502015 of via marjelleschutter@live.nl 
 
Uit de pastorie: 
Vorige maand hadden we beiden geen tijd u hier schriftelijk vanuit de Damster pastorie te 
groeten. Nu bleken we allebei al iets geschreven te hebben. We willen u daarvan niets 
onthouden: 

Van de ‘hoofdbewoonster’:  
Als ik dit schrijf (half september) komt het winterwerkseizoen voorzichtig weer op gang. 
Voorzichtig, omdat het weer wennen is: na 1,5 jaar weer een vollere kerk, weer ‘live’ 
vergaderen, een koffieochtend etc. En ook voorzichtig, met wat aarzeling, want: gaat alles op 
de oude voet verder? Willen we dat? Kan dat? De één kan niet wachten, de ander doet het 
graag rustig aan. Wat ik persoonlijk anders wil dan voordat er corona was, is het aantal 
vergaderingen. Ik zal vaker zeggen (of mailen) dat ik niet kan. Tot maart vorig jaar waren 
Johan en ik elke week minimaal twee, maar soms ook drie of zelfs vier avonden weg. Dat 
was teveel. Enerzijds qua werkdruk, anderzijds omdat onze eerste prioriteit toch bij het gezin 
ligt. Oppas (of de kinderen alleen thuislaten) moet een uitzondering zijn, geen regel.  
De lezers die nu denken: Dat wil ik ook wel, minder vaak ’s avonds weg om te vergaderen 
voor de kerk: ik denk dat dat kan. Het vrijwilligerswerk moet op te brengen zijn, plezier geven 
en inspiratie. Als het je teveel is, lukt dat niet. Kijk of die vergadering echt nodig is.  En als je 
maar drie agendapunten hebt, is het dan een idee om een half uurtje online te overleggen? 
Niet ideaal, maar avond aan avond weg voor de kerk is dat ook niet. En minder vergaderdruk 
nodigt eventuele geïnteresseerden eerder uit om ook mee te doen. Laten we er samen voor 
waken dat we ons zouden vertillen aan het kerkenwerk. Dat lijkt me wel het laatste dat Jezus 
voor ogen had toen Hij zei: Volg mij. 

 Een hartelijke groet van ds. Gerlinde van den Berg-de Haan 
 
Van de ‘bijwoner’: 

 
De Startzondag is nét achter de rug en het moet gezegd: het was een 
mooie, goede en gezellige start van het nieuwe winterwerkseizoen! 
We hebben genoten van de groene Startdienst met die fantastische 
Grunneger Klimoat-rap, het lekkers bij de koffie, de gezelligheid en de 
heerlijke hamburgers (zowel die met vlees als de vegetarische!). En 
wat die traktatie bij de koffie betreft: heeft u en hebben jullie herkend 
wat dat mooie, groene plaatje op de petit-fours voorstelde? Het was 
het blad van een varen die aan het groeien is: het is de belofte van 
een nieuw begin in de vorm van een vraagteken. Het is nog niet zo 

duidelijk wat dit seizoen ons zal brengen: De coronamaatregelen lijken langzaam 
teruggedraaid te (kunnen) worden en de angst voor een nieuwe, grote coronagolf wordt 
langzaamaan minder. Maar alles zou ook zomaar weer “op slot” kunnen gaan. Tegelijk: we 
kunnen  en willen ook in de kerk niet lijdzaam aan de kant blijven zitten wachten en zijn weer 
begonnen met plannen maken. Dat kost regelmatig moeite omdat mensen het niet altijd 
makkelijk vinden om zomaar de oude draad weer op te pakken. Bij verschillende groepen en 
commissies hebben mensen aangegeven voorlopig (of definitief) te stoppen en nieuwe 
mensen zijn niet zomaar weer gevonden. Sommige gewaardeerde diensten kunnen nog niet 
doorgaan, zoals het Zingen naar de Zondag en de traditionele Johan de Heer-dienst met een 
groot koor. Het lijkt een beetje of we op de fiets onderweg heuvelop tot stilstand zijn gebracht 
en nu – nog steeds heuvelop – moeten proberen weer op te stappen en vaart te krijgen. Dat 
is absoluut niet makkelijk. 
Tegelijk was daar die gave Startzondag met die creatieve Startdienst, en in de week ervoor 
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een prachtige koffieochtend in de Franse School. Het zijn dat soort ontmoetingen die het 
vuurtje weer opstoken en de kleine vlammetjes aanwakkeren. Tegen de verwachting van 
verschillende mensen in hebben zich in korte tijd al zeker acht mensen gemeld die eind 
november wel de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie willen lopen voor de 
vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden.  Verschillende activiteiten van Vorming en 
Toerusting beginnen weer (zie elders in dit blad), er zijn weer plannen voor een Top2000-
dienst en het aantal kerkgangers groeit gestaag. 
Als dominees werken we soms tussen hoop en vrees, tot we ook onszelf weer bepalen bij 
wat Paulus schreef over het werk van zijn mede-apostelen en hemzelf in de gemeente: “Ik 
heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet 
belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.” (1 Kor. 3:6-
7). Samen met de kerkenraad en de gemeente bewerken we de tuin die ‘kerk’ heet, maar het 
is onze God die de groei geeft. Van Hem is de toekomst!  
Het is soms best ploeteren in het kerkenwerk, en tegelijkertijd is het gewoon goed om samen 
bezig te zijn in Gods wijngaard – en daar horen de pauzes en de vespers ook bij: soms nog 
met de klei tussen de vingers bij elkaar zitten, kovvie, thee en Grunneger kouk erbij, en het 
gewoon goed hebben met elkaar. ’t Kon minder! En God zal het zegenen. 
Zo zien we met alle vraagtekens het winterwerkseizoen vol vertrouwen en verwachting 
tegemoet. Tot bij de koffie! 

Met een grote groet van ds. Johan van den Berg 
 

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 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. 
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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 
 
 
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  
“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 
 

 

Over de maand augustus werd er € 158,70 ontvangen. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henaperdok@gmail.com
mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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OPROEP !!! 
 
 
We zijn we nog met 4 personen overgebleven die de diensten beamen/streamen. Graag 
zouden we onze groep met 1 of 2 personen uitgebreid zien.  
 

Wie wil onze groep komen versterken? 
 
Graag jullie reactie naar ons mailadres:  
beamteam.appingedam@gmail.com 
 
Namens het beamteam, 
Jan Palsma 
 
 
 

Appel- en perensap-actie !! 
 
De werkgroep “Groene Kerk“ en de “Armenië werkgroep”  hebben het plan opgevat om in het 
najaar weer appels en peren te gaan plukken zodat er weer sap gemaakt kan worden. We 
hopen van harte dat u deze actie weer gaat steunen. Verdere informatie hoort u te zijner tijd 
van ons. 
 
Hartelijke groet namens de werkgroepen, 
Anja Kampinga. 
 
 
 

Kerstboom 
 

                                             KERSTBOOM 

 
We naderen al weer het einde van dit jaar en kerst komt al weer in zicht. 
We willen ook graag weer een mooie kerstboom in de kerk hebben staan in die periode. 
De laatste jaren hebben we steeds een mooie boom uit de gemeente gehad, die zijn 
laatste ‘levensdagen’ in de Nicolaïkerk mocht staan.  
 
Een hele eer en wat zou het mooi zijn als dat ook dit jaar zo mocht zijn. 
Als u een mooie boom weet te staan binnen onze gemeente, maar mag ook daarbuiten zijn  
en men wil deze boom wel kwijt horen wij het heel graag. 
Denk en kijk allemaal even mee . 
 
U mag mij daarover inlichten; dan gaan we wat regelen. 
Geert Middelkamp, 
06-31242124 
 
 
 
 
 
 

mailto:beamteam.appingedam@gmail.com
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Zondagse lunch 
 
De volgende Zondagse Lunch is op zondag 31 oktober. 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 
of bij: 
Marieke de Vries, tel. 626927 of per mail: marieke.dijkman@hotmail.com. 
 
Hartelijke groeten, 
Activiteitengroep Zondagse Lunch. 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk 
 
In oktober wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Riek Vegter , tel.: 627353.        
      e-mail:  vegter.th@gmail.com                

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

 
 
 
     
 
 

mailto:janneke@pennink.nl
mailto:marieke.dijkman@hotmail.com
mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:vegter.th@gmail.com
mailto:veldmang@hotmail.com
mailto:a.weidenaar@ziggo.nl
mailto:wa@wabreedijk.nl
mailto:alpieterman67@gmail.com
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 

Polen 
 

Vluchtelingen vast in niemandsland, 
 
Een groep van 32 Afghanen is gestrand aan de grens tussen Polen en Belarus, nadat Poolse 
grensbewakers hen met geweld terugstuurden. 
Vier vrouwen, 27 mannen en een 15-jarig meisje zitten al drie weken vast in niemandsland, 
zonder voldoende voedsel, schoon water en onderdak. 
Roep de Poolse autoriteiten op om de Afghanen die aan de grens vastzitten onmiddellijk 
binnen te laten en hen humanitaire hulp te verlenen. 
Inmiddels heeft de Poolse regering de noodtoestand in het grensgebied uitgeroepen. Dit 
betekent, dat de toegang beperkt wordt voor hulporganisaties, gezondheidswerkers, 
advocaten en journalisten. 
 
De tekst van de petitie luidt: 
 
Aan: de Minister President van Polen, 
 Prezes Rady Ministrów. 
 
Geachte Minister president, 
 
Ik ben zeer bezorgd over de situatie van 32 asielzoekers uit Afghanistan die gestrand zijn 
aan de grens tussen Polen en Belarus. Sinds weken zonder beschutting, voedsel, water of 
medische zorg. 
De Poolse grenswachters hebben hen toegang geweigerd en hebben hen met geweld 
teruggestuurd zonder rekening te houden met hun persoonlijke omstandigheden en behoefte 
aan bescherming, wat in strijd is met de internationale en Europese wetgeving. 
Nu de Afghanen wanhopig Afghanistan ontvluchten om elders bescherming te zoeken roep ik 
u op om: 

1. onmiddellijk de groep asielzoekers toe te laten in Polen en te waarborgen dat ze een 
beroep kunnen doen op internationale bescherming; 

2. hen, zeer snel, zoals gevraagd wordt door het Europese Hof voor Mensenrechten, 
voorzien van voldoende voedsel, water, onderdak, medische hulp en ongehinderde 
toegang tot de groep voor organisaties en advocaten; 

3. gun asielzoekers effectieve mogelijkheden om bescherming te zoeken in Polen en zie af 
van wetgeving en maatregelen die in strijd zijn met het internationale recht. 

 
 
U kunt deze petitie vinden op: 
https;//www.amnesty.nl/forms/spoedactie-polen 
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Van de Kerkrentmeesters 
 
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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Nederlands BijbelGenootschap 
 
Beste lezers, 
De nieuwe, gereviseerde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling is in aantocht. 
Op 13 oktober zal koning Willem Alexander het eerste exemplaar in ontvangst nemen in de 
Haagse Grote Kerk. 
Het is de NBV die we sinds 2004 gebruiken, maar mét allerlei correcties en reacties die 
sindsdien door duizenden bijbellezers zijn ingebracht. 
We kunnen ons al bijna geen andere Bijbelvertaling meer voorstellen. 
Sinds de uitgave kreeg hij meteen een prominente plek in de Protestantse Kerk. 
Het werd de standaardbijbel waaruit wekelijks en thuis wellicht dagelijks, gelezen wordt. 
En ik mag zeggen: hij leest heerlijk. 
Hij luistert ook heerlijk als je in de kerk zit en een lector doet de schriftlezing. 
Het komt meteen over, geen moeilijke taal. 
Goed beschouwd is het een enorm voorrecht om over zo’n Bijbelvertaling te kunnen 
beschikken, mét al die andere vertalingen die in omloop zijn. 
Je kunt kiezen uit een keur van vertalingen. Voor elk wat wils, zeg maar. 
 
Toen ik in 1980 bij de kerk werd ingeschreven waren er 2 vertalingen waar ik in begon te 
lezen. De NBG-vertaling van 1951 en de Groot Nieuws Bijbel. 
Ook was er toen de oude Statenvertaling gangbaar. 
Die was wat ouderwets, maar je leerde hem toch ook waarderen als een letterlijke en 
betrouwbare overzetting van de oude grondtekst. 
Die van 1951 was wat moderner en algemeen. Sindsdien is er veel veranderd en 
bijgekomen. Begin jaren tachtig kwam de héle Groot Nieuws Bijbel uit, dus ook met het oude 
testament. Dat was al een hele vooruitgang. 
Van Katholieke zijde was er de bekende Willibrordvertaling, later ook weer herzien en 
aangepast – een hele goeie vertaling trouwens. 
In 2004 volgde de NBV en in 2014 nog een kanjer: de Bijbel in de Gewone Taal. 
Dat is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, maar nóg directer en begrijpelijker met het 
oog op jongeren die niet gewend zijn uit de Bijbel te lezen. 
Vanwege die directheid gebruik ik hem wel eens bij begrafenissen.  
Bij de preekvoorbereiding echter gebruik ik de Herziene Statenvertaling uit 2010 en Het 
Leven. Praktische lessen uit De Live Application Bible. 
Die is veel letterlijker en dat is voor de preekstudie nodig, naast de grondtekst. 
 
Maar nu weer naar de gereviseerde NBV waar allerlei verbeteringen en aanscherpingen zijn 
aangebracht. Hieronder volgen een paar voorbeelden. 
Het schuingedrukt geeft aan wat er veranderd is. 
 
NBV Genesis 12:3 
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde 
zullen  wensen gezegend te worden als jij. 
Revisie 
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken 
op aarde gezegend worden. 
NBV Mattheüs 9:22 
Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: “Wees gerust, uw geloof heeft u 
gered”. 
Revisie 
Jezus draaide zich om, en toen Hij de vrouw zag, zei Hij: ”Houdt moed, mijn dochter, uw 
geloof heeft u gered”.  
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NBV Mattheüs 10:29 
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie 
Vader het niet wil. 
Revisie 
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie 
Vader om. 
Hierbij zijn ook de “eerbied kapitalen” weer ingevoerd: de gewoonte om hoofdletters te 
gebruiken wanneer je verwijst naar God, Jezus of de Heilige Geest. 
In de NBV van 2004 waren deze hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden 
afgeschaft vanuit de gedachte dat die in het algemene taalgebruik zouden verdwijnen. 
Maar die trend is gekeerd. 
Overal immers zien we de “eerbied hoofdletters”: in het Liedboek, in de krant, in de 
ondertiteling van het Journaal enz. 
Het ontbreken in de NBV voelde niet goed. 
Nu zijn ze dus weer terug. 
Het is overigens niet de bedoeling dat u bij het (voor)lezen woorden met een hoofdletter gaat 
accentueren. 
 
Al met al zijn deze aanpassingen dus vanuit het praktische leven ingegeven en daarmee 
zinvol. 
Het komt de kwaliteit van deze vertaling ten goede. 
Dus gaan we door met de NBV en hopen dat hij met de revisie nog toegankelijker wordt. 
Het NBG heeft weer eens goed werk verricht.  

H. Perdok, contactpersoon NBG Appingedam. 
 
 
Gospelkoor Simi Jadech mag eindelijk weer zingen! 
 
Zoals vele andere koren heeft ook Gospelkoor Simi Jadech uit Appingedam een gedwongen 
pauze gehad van anderhalf jaar. We zijn daarom ook zéér verheugd dat we sinds 8 
september jl. weer mogen en kunnen zingen! Vrijwel iedereen is lid gebleven en hebben er 
echt weer zin in. We gaan daarom ook meteen vol enthousiasme aan de slag met o.a. een 
project rondom Pasen. Lijkt het je leuk om mee te doen, we kunnen altijd nieuwe zangers 
gebruiken. 
We repeteren (tijdelijk) in het nieuwe dorpshuis Baaiermerstee, Hereweg 16-A te Bierum. 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met onze secretaris Jolanda Graveland  
tel.06-13583663  of www.simi-jadech.nl  
 
 

 
 
 
 

http://www.simi-jadech.nl/


 

 
- 28 - 

Concerten 

 
Unlocked! 
 
Als er iets is wat we de afgelopen tijd hebben geleerd, dan is het dat we het lev 
en moeten vieren. Dankbaar dat we kunnen gaan en staan waar we willen, dat we gezond 
zijn, en dat we samen zijn. In het volgende Dualis programma gaan we precies dat doen, het 

leven vieren!  

Met Unlocked! duiken we weer vol 
overgave in ons dagelijkse bestaan 
dat – weten we nu – zo bijzonder en 
waardevol is. We staan stil bij de 
pracht en eenvoud van het leven, en 
bij ontzagwekkende en ontroerende 
‘life events’. We zingen over de 
geboorte, de kindertijd, de liefde, 
trouwen en sterven. Kom, en vier het 
leven met ons mee! 

 
 
Programma:  
Orlando Gibbons - O clap Your hands 
Cyrillus Kreek - Maga, maga, Matsikene 
John Tavener - Birthday Sleep 
Johann Sebastian Bach - Komm, Jesu, komm (BWV 229) 
David Lang - Again and Again 
Stephen Paulus - The road home 
Nikolay Kedrov - Otche Nash 
Gabriel Jackson - I Gaze upon you 
Eric Whitacre - Alleluia 
Amazing grace (Esenvalds) 
 
Concertinformatie:  
 
Op zondag 3 oktober 2021 om  15.00 uur in de Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, Appingedam 
(onder voorbehoud) 
Kaarten zijn te bestellen via internet en aan de kerk. 
Toegangsprijs  € 15,00. 
 

 
Orgel van de Nacht  
 

Zaterdagavond 30 oktober, 's avonds laat, klinkt het Damster Hinsz-orgel in de duisternis 
van de Nacht van de Nacht. Op deze avond doven gemeentes, bedrijven en huishoudens 
hun verlichting om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. 
Het is een heel bijzondere luisterervaring, want de bezoeker ziet niets, waardoor de muziek 
intenser binnenkomt.  
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De organist, Vincent Hensen-Oosterdijk, is zeer vertrouwd met het historische instrument uit 
1744. Een deel van het pijpwerk is al gemaakt in 1570, dus het orgel fungeert als een 
tijdmachine. U kunt met open ogen uw eigen fantasie de ruimte geven. 
 
In het donker leest u niet het programma. De muziekkeuzes zijn daarom verborgen. Er kan 
dus het ene moment muziek van Bach klinken, het andere moment klinkt er een soort 
filmmuziek. 
 
In een eerdere editie van 'Orgel van de Nacht' in 2019 waren alle reacties positief, maar toch 
heel verschillend. De één bewonderde de ruimtelijkheid van de Bach-werken, de ander 
waande zich in een heroïsche film.  
 
Kom en ervaar het zelf op zaterdag 30 oktober, om 22.00 uur in de Nicolaïkerk van 
Appingedam.  

Entree € 10,00. 
 

Koopvaardijdienst 

 
UITNODIGING 

Ook u/jij bent van harte welkom tijdens de jaarlijkse  
Koopvaardijdienst in de Eemshaven 

 

Op zondag 14 november 2021 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het 
zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven 
 
Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur) 

Voorganger Pastor Sven Standhardt, m.m.v. Fluitensemble Unda Maris o.l.v. Hermien 
Aartsen. 
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. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we vanwege de coronaregels genoodzaakt u te 
vragen zich van tevoren aan te melden, bij voorkeur per 
email aan i.v.d.beek@ziggo.nl of telefonisch 06-17 13 51 65. 
We kunnen helaas slechts maximaal 50 personen toelaten en waarschijnlijk moeten we 
u ook vragen om een vaccinatie- of testbewijs te tonen, dit kan een QR code zijn maar 
ook een papieren bewijs is voldoende. 
 

 Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen 

mailto:i.v.d.beek@ziggo.nl
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Historisch tijdschrift GKN ‘over synodes die sorry zeggen…’ 

Kerkscheuringen worden soms vele jaren later gevolgd door spijtbetuigingen en 
lijmpogingen. Na twee grote scheuringen in De Gereformeerde Kerken in Nederland, in 1926 
(kwestie-Geelkerken) en 1944 (de Vrijmaking), was dat ook zo. In het pas verschenen 
nummer van het Historisch Tijdschrift GKN vertelt dr. Theo van Staalduine hoe deze kerken 
zijn omgegaan met achteraf betreurde synode-uitspraken en pogingen tot eerherstel 
van  geschorste personen. In 1988 ging de synode zelfs zover te erkennen dat De 
Gereformeerde Kerken in de tijd van de Vrijmaking van tuchtoefening hadden moeten afzien, 
vanwege ‘de gewetensnood van broeders en zusters’. Dergelijke verklaringen leiden niet 
altijd tot hereniging, maar soms wel naar meer ontspanning in de verhoudingen. 
In hetzelfde nummer beschrijft Dick Kaajan de bouw en lotgevallen van gereformeerde 
kerken die tot aan de Tweede Wereldoorlog in de stad Utrecht werden gebouwd. Sommige 
zijn gesloopt, andere kregen een herbestemming, terwijl de Tuindorpkerk nog altijd in gebruik 
is. 
Dezelfde auteur bespreekt in de rubriek Romanfragment een boeiende passage uit een werk 
van auteur Barend de Graaff, getiteld ‘De man uit de boerenhemel‘ (1957). Het verhaal speelt 
op Tholen tijdens een tyfusepidemie. In de roman brengt de epidemie mensen dichter tot 
elkaar. 
 
In Memoriams zijn opgenomen over de overleden predikanten H. de Boer, W.J. Dijk, W.H. 
van Halsema, R. Kranenborg, A.H.E. van Leersum-Hoekert, G. Snel  en J. Vree. 
 
Historisch Tijdschrift GKN (over het verleden van De Gereformeerde Kerken in Nederland die 
in 2004 meegingen in de Protestantse Kerk) verschijnt tweemaal per jaar. Een 
jaarabonnement kost € 15. Aanmelden: f.rozemond@ziggo.nl 
 

 
 

   
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgereformeerdekerken.info%2F2015%2F08%2F04%2Fhet-bommetje-van-trouw%2F&data=04%7C01%7C%7Cc079565e7d374841792808d97b34a327%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637676289319924707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LAzcl2bTEo9EihwHKKBFKhpX5q05Ye5opZplN4qUeB8%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgereformeerdekerken.info%2F2016%2F11%2F28%2Fvan-afscheiding-tot-kerksplitsing-en-daarna-in-gereformeerd-utrecht%2F&data=04%7C01%7C%7Cc079565e7d374841792808d97b34a327%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637676289319924707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a6x4K8M8IpI2r2evyCEa7zTBEWoTEpvOboHg%2Bnabnrs%3D&reserved=0
mailto:f.rozemond@ziggo.nl

