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29e Jaargang, nr. 1        september 2020 
 

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 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

mailto:jankolkappi@hotmail.com
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Meditatie 
 

Samen onderweg  

 
                                                         ‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn…’(Mt. 18: 20)  
                                                         ‘niets kan ons scheiden van Gods liefde’ (Rom. 8: 39)  
 
Meditatie voor het septembernummer…….In andere jaren zou het meest voor de hand 
liggende thema iets geweest zijn als “starten”, of “weer op weg…”. Dat laatste zou nog 
enigszins toepasselijk zijn, voor wie vakantie had. Maar starten? Wat valt er nu te starten, als 
alles zo onzeker is? Toen ik eind juli aan dit stukje begon, waren de coronacijfers al weer aan 
het oplopen. 
Ja, we weten altijd wel dat niets in het leven zeker is. Er kan van alles gebeuren, maar nu, 
door de corona, lijkt het leven nog een stuk minder zeker. 
En wat is er dan, ook in de kerk, te plannen, te bedenken? Van alles, maar kunnen we het 
ook gaan uitvoeren? Is dat bedenken zinvol, als veel misschien toch weer niet uitgevoerd zal 
kunnen worden?  
 
Tot zover de negatieve blik, het half-lege glas. Nu de positieve, het half-volle glas.  
We zijn nog altijd een kerkelijke gemeente, een groep gelovigen, die meegemaakt hebben 
hoe het was toen we “gewoon” samen konden komen (en ik weet dat een aantal van u daar 
met heimwee aan denkt, net als de gelovige die spreekt in de onberijmde Psalm 42: 5).  
Maar behalve met verdriet omkijken naar wat er was, maar tot nu toe niet meer kon, kunnen 
we ook hoopvol vooruit kijken, ervan overtuigd dat we weer net als eerst, samen kunnen 
komen – misschien dan niet heel gauw, dan toch wat later. Samen weer vieren en elkaar 
ontmoeten. In de Nicolaïkerk en ook in Damsterheerd en de Paasweide.  
 
De afgelopen vijf maanden zorgde een kleine groep mensen ervoor dat er toch wekelijks een 
dienst was in de Nicolaïkerk – te beluisteren via kerkdienstgemist.nl , of, via de website van 
de kerk / you tube met beeld. Wat fijn dat dat zo gedaan werd! En dat die mogelijkheid ook 
blijft, misschien zelfs voortaan ook met beeld. Ook als er (zoals u verder in dit kerkblad 
kunt lezen!) weer een begin wordt gemaakt met “gewone” kerkdiensten.  
Helaas zijn er natuurlijk ook mensen die niet de mogelijkheid hebben om via computer of 
telefoon zo diensten van ons  mee te maken. En voor degenen die dat wél kunnen, geldt 
vaak dat ze het samenzijn, tijdens de dienst en bij de koffie, missen. Misschien een idee om 
juist op de tijd van de koffie na de dienst eens iemand te bellen…?! Als u/je thuis hebt zitten 
luisteren, of juist toch weer in de kerk bent geweest voor een dienst, maar zonder de 
ontmoeting bij de koffie na afloop.  
 
Iemand zei me eens (al vóór de corona): die woorden van Jezus, dat, waar twee of drie in 
zijn naam bij elkaar zijn, Hij in hun midden is… (Mt. 18:20) - hoe zit dat dan, als ik alleen 
thuis naar een dienst zit te luisteren- is Hij er dan niet bij?  
Ik las dat in het verband van de voorafgaande verzen, die woorden waarschijnlijk vooral te 
maken hebben met wat er tussen gelovigen speelt, en met de overtuiging dat God instemt 
met een oprecht gezocht besluit door die twee of drie.  
Maar als je de tekst zo los bekijkt, is mijn antwoord: ja, Hij is er ook dán bij, als je alleen, 
thuis, zit te luisteren. Zoals Jezus, door de Geest, in verbondenheid met God, zijn en ook 
onze Vader, altíjd bij ons is. Bij ons, als leden van onze kerkelijke gemeente, maar ook bij 
christenen wereldwijd, en toch ook bij alle mensen?! En juist ook ín die verbondenheid 
tussen mensen is Hij aanwezig.  
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Ik hoop dat het u/jou lukt, om bij het luisteren en kijken naar een dienst uit onze kerk, het je 
voor te stellen, dat we op die manier tóch samen zijn. Ook als dat nog niet is in de ruimte van 
de kerk – dat we dan zo tóch verbonden zijn. En voor wie op de radio luistert naar een 
uitzending van b.v. Radio Havenstad, of via t.v. of internet kijkt naar een dienst elders: 
hopelijk geeft ook dát vaak toch een gevoel van samenzijn, bemoediging en inspiratie. Om 
ons leven te leven, met wat daarin mooi en moeilijk is. En om er te zijn voor elkaar, binnen 
onze kerkelijke en burgerlijke gemeente, maar ook daarbuiten! Als steun in ons eigen leven, 
en om ook daarbuiten van betekenis te zijn.  
 
Laten we ons best blijven doen om met elkaar verbonden te blijven, om een ander te laten 
merken dat je aan hem/haar denkt, meeleeft. Via de telefoon, een kaartje, een bezoekje, als 
dat veilig kan, met de nodige afstand. Want ook op afstand kunnen we onze betrokkenheid 
tonen. En dan hoop ik dat u en jij op die manier ook voor jezelf die verbondenheid blijft 
voelen. En dat we zo, als mensen die om elkaar geven, én als kerkelijke gemeente goed 
deze moeilijke tijd doorkomen. In het geloof ook dat, hoe dan ook, niets ons kan scheiden 
van Gods liefde.  
 
Met een hartelijke sterktewens en groet aan ieder die dit leest, 
 
Hanneke Doekes  

     
 
 

Agenda voor de maand september  (onder voorbehoud) 
 
   
  7 sept. 19.45 uur,  Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
  8 sept. 19.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
16 sept. 20.00 uur,  Kindernevendienstvergadering, Franse School 
 
21 sept. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
 
28 sept. 20.00 uur,  Vergadering Kerkenraad, Franse School 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 6 sept.: Twaalfde zondag in de zomer 
 9.30 uur, ds. J. van den Berg 
   Bevestiging van ambtsdragers 
 
   collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat: Ghana) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  KIA: Ghana 
Alfabetisering: 
De start van een nieuw seizoen betekent hier de start van een nieuw schooljaar. In het West-
Afrikaanse land Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de 
afgelegen dorpen in het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u 
het zich voorstellen: dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Noord-Ghana geeft 
mensen les in hun eigen taal. James is een van de leraren, die dagelijks zo’n dorp bezoekt 
op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Wat 
betekent het voor mensen om te kunnen lezen en schrijven? Suale die 32 jaar is zegt: 
“Mensen kunnen me niet langer voor de gek houden”. En Mirjam, die 27 is, vertelt: “Ik kan nu 
zelf de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland 
en in Ghana. Via deze collecte van Kerk in Actie steunt u de Ghanese kerk om mensen te 
leren lezen en schrijven. Dank u wel! 
 
 
Zondag 13 sept.: Dertiende zondag van de zomer 
 9.30 uur, ds. H.E. van der Zwaag-Visscher,  Veendam 
     
   collecten: - Diaconie (Bloemendienst) 
     - Kerk 
    

kleur: groen 
 
 

Toelichting bij de collecten:  Bloemendienst  
In de dienst is de collecte bestemd voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de 
kerk als bij de mensen thuis. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. 
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Zondag 20 sept.: Eerste zondag van de herfst / STARTZONDAG 
           9.30 uur: dss. J. van den Berg en G.M. van den Berg-de Haan 
    
   collecten: - Diaconie (Zending Wereldwijd) 
     - Kerk 
   kleur: groen 

 
 

Toelichting bij de collecten:  KIA: Zending  
Bouw de kerk van Syrië weer op 
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen 
mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in 
armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen 
zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. 
De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht 
hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel 
van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer 
opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in 
onze steun aan zusters en broeders in Syrië.  
 
 

Zondag 27 sept.:  Tweede zondag van de herfst 
 9.30 uur,    ds. J. van den Berg  
 
   collecten: - Diaconie (Vredesweek) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
   Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta 
    Etherfrequentie 105.4  Kabelfrequentie 104.1 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Vredesweek 
Vrede verbindt over grenzen 

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel 
plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten 
vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil 
er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.  
In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in 
eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma’s. Christenen en moslims verbeteren 
samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In 
Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om 
elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. 
In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-
gerelateerd geweld tegen vrouwen.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. 
Van harte aanbevolen! 
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Bij de diensten 
 
 
Zondag 6 september – vanuit de Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Twaalfde 
zondag van de zomer – Bevestiging ambtsdragers 
Op het leesrooster staat voor deze ochtend Mat. 18:15-20 ingepland. Een passende en 
tegelijkertijd spannende tekst bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, die begint met 
“Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen 
aanspreken” en die afsluit met “Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben 
ik in hun midden”. De lezing uit het Oude Testament komt uit Ezechiël 33:7-11 over de 
profeet die als wachter over Gods volk is aangesteld en in Gods naam moet waarschuwen 
als mensen verkeerde wegen gaan. 
In deze dienst worden twee ouderlingen bevestigd (Didy de Vries als scriba en Jaap Weima 
als pastorale ouderling) en twee kerkrentmeesters aangesteld (Hans Veenhuis als 
penningmeester en Peter Prins als kerkrentmeester). Het College van Kerkrentmeesters 
bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters die ook deel uitmaken van de kerkenraad en ‘gewone’ 
kerkrentmeesters die wel in het college zitten maar geen ambtsdrager zijn. Wel leggen ook 
zij een gelofte van geheimhouding af. 
Een deel van de liederen in deze dienst is aangedragen door deze vier ‘nieuwe werkers’ in 
de kerk. We hopen op een gezegende “start” voor de nieuwe werkers in de wijngaard en een 
dankbaar afscheid van degenen die hun werktijd en taken er (voor nu) op hebben zitten. 
 
Zondag 20 september – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Eerste zondag 
van de herfst – Startdienst met muzikale medewerking van Praiseband The Messengers 
Deze zondag vieren we onze Startdienst voor het seizoen 2020-2021. We sluiten aan bij het 
landelijke jaarthema: Het goede leven – Bloeien in Gods licht. De voorbereidingsgroep 
dacht dat we dat voor onze jongeren eventueel konden vertalen als: “Lekker leven”. We 
hopen dat de 12+ groep een bijdrage kan leveren en wellicht lukt het om niet alleen de 
aanwezige kerkgangers (max. 50, vooraf aangemeld), maar ook de kijkers en luisteraars 
actief bij de dienst te betrekken via de reactiemogelijkheid op YouTube of via de smartphone 
(SMS, WhatsApp). De Kindernevendienst kijkt wat er voor de basisschoolleerlingen 
georganiseerd kan worden in de Franse School. 
Wat in elk geval zeker is – ijs en weder dienende – is dat naast het orgel de muzikale 
ondersteuning wordt verzorgd door Praiseband The Messengers uit Garrelsweer. 
Er wordt geprobeerd om na de dienst buiten een smartphonewandeling te organiseren en de 
mogelijkheid te scheppen om – met inachtneming van alle veiligheidsprotocollen – samen te 
genieten van koffie/thee/ranja met iets lekkers, en een hamburger- en 
pannenkoekenmaaltijd.  
 
Als het goed is vindt u in dit blad meer informatie over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 
Zo niet, dan komt die informatie nog apart tot u. 
 
Zondag 27 september – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. Johan van den Berg – Tweede zondag 
van de herfst 
Terwijl het alternatieve leesrooster voor de Kindernevendienst kiest voor lezingen uit het 
boek Daniël, volgen we vandaag in de kerkdienst het ‘standaard’ oecumenische leesrooster 
en lezen we Ezechiël 18:1-4, 25-32 en/of Matteüs 21:23-32. De epistellezing is de grote 
lofzang op Christus uit Filippenzen 2:1-13. Op het moment dat dit werd geschreven kon uw 
voorganger nog geen definitieve keuze maken. Bent u benieuwd naar wat hier uit is 
gekomen, dan bent u van harte welkom in de dienst, hetzij in levenden lijve, hetzij digitaal. 
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Kerkdiensten in beeld en geluid 
 
Sinds de maatregelen rond het coronavirus zijn ingegaan worden onze kerkdiensten ook via 
een YouTube-kanaal op internet uitgezonden. Wie op YouTube zoekt naar "Nicolaikerk 
Appingedam" komt vanzelf bij de knop van ons eigen kanaal terecht. Net als bij de 
geluidsuitzendingen via kerkdienstgemist.nl kunnen de diensten direct live worden gevolgd 
en/of later nog worden opgevraagd.  
Omdat er voorlopig een maximum van 50 kerkgangers wordt aangehouden, blijven we ook 
na 1 september de diensten gewoon live uitzenden (streamen) op YouTube. 
 
 
 

Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
20 sept. Laura Postma 
  Kirsten Bosma 
    
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat een bijzonder en onwerkelijk jaar was het tot nu toe! Wie had dat in het begin van dit jaar 
kunnen bedenken. Wij niet in ieder geval. 
De kerkdiensten en KND stopten en gingen in een aangepaste vorm verder; een dienst via 
Youtube of kerkdienst gemist. Ook hadden we elke zondag een bijdrage op onze website van 
de KND voor de kinderen. 
En op 28 juni hebben we een ‘live’ KND gegeven met de kinderen in de Franse school; en 
we hebben afscheid genomen van Eline Neumann, ze gaat nu naar de brugklas; veel succes 
en ook bij de 12+. 
 
We hebben ook afscheid genomen van aantal leidsters; Aardina, Jolanda en Janneke zijn het 
afgelopen seizoen gestopt bij de KND; heel erg jammer! We blijven maar met een kleine 
bezetting over en dat is de reden dat we de KND in aangepaste vorm aanbieden. 
 
We gaan nu elke 1e zondag van de maand een KND verzorgen in de Franse school; de 
kinderen kunnen tegen 9.30 uur naar binnen; de ouders blijven buiten. 
Om ongeveer 10.30 uur kunnen ze weer opgehaald worden. 
Omdat we het fijn vinden om te weten hoeveel kinderen ongeveer komen, vragen we u om 
de kinderen aan te melden. Dit mag bij één van de leiding van de KND. 
 
 Nog even een oproep: We zijn op zoek naar KND leiding; wie gaat ons gezellige team 
versterken? Het is fijn om de kinderen van de kerk een plek te geven om ze het geloof 
mee te kunnen geven. Je mag altijd een keer meelopen! 
Tot ziens bij de kindernevendienst (KND)!!! 
Groetjes, Esther Jansema, Anita de Boer, Krista Vieveen, Janet Ploegh 
(janeth510@gmail.com) 
 
PS. Het rooster staat op de volgende bladzijde: 
 

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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Rooster Kindernevendienst (onder voorbehoud) 
 
 
 6 sept. Groep  1 t/m 8:  
  Anita de Boer, Krista Vieveen  
   
20 sept. Groep 1 t/m 8: 
  Janet Ploegh, Esther Jansema, Maaike   
 
  4 okt. Groep 1 t/m 8: 
  Anita de Boer, Janet Ploegh, Maaike 
         
  1 nov. Groep 1 t/m 8: 
  Esther Jansema, Krista Vieveen 
 
  6 dec. Groep 1 t/m 8: 
  Esther Jansema, Anita de Boer, Maaike 
 
 

Opbrengst collecten 

 
Opbrengst collecten diaconie: 
 
Zondag   5 juli  Binnenlands diaconaat  € 153,50 
Zondag 12 juli   UMCG-pastoraat    € 105,00 
Zondag 19 juli   Interactief project Syrië        € 327,00 
Zondag 26 juli   Diaconie algemeen   € 237,00 
Zondag 2 augustus  Roemenië    €   99,50 
Zondag 9 augustus  Armenië, mensenkinderen  € 191,50 
 
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen. 
 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK   
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=gYxrrywc&id=BFB05E87A072DBB364464ABF3D66934BFC3DFF56&thid=OIP.gYxrrywc2Gmmfe4quQUq0wEPDl&q=illustraties+kerkdiensten&simid=608006537455927308&selectedIndex=80
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=weISCHTB&id=B87A5A3CCE5D82C1918FB19138E7159D22FE069F&thid=OIP.weISCHTBeQllg0SLxhjWAwHaCn&q=illustraties+oppas&simid=608035378221944601&selectedIndex=216
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Kerkdiensten 
 
 
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl) 
 
 
  6 sept.       Buitendag. 
 
27 sept. 10.00 uur,     mw. Tineke Sikkema. 
 
 
 
 
Verpleeghuis Vliethoven: 
 
 
27 sept. 11.00 uur,    dhr. H.C. Perdok  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAASWEIDE   DAMSTERHEERD 

2020   2020 
Datum Voorganger   Datum Voorganger 

27 
september 

Ds. J. v.d. Berg, 
HA 
(onder 
voorbehoud) 

    

    18 oktober Baptistengemeente 

29 november Mw. J. Doekes   15 november Mw. J.Doekes  

      

    13 december Baptistengemeente 
 

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

 
 

    
 
                                                                                                                                                                                           
 
De kerkenraad deelt u met blijdschap mee, dat dhr. J. Weima, Meester S. Reyndersplein 8 
en mw. D.H. de Vries-Kuiper, Graaf Edzardstraat 8 bereid zijn gevonden te worden bevestigd 
als ouderling en ouderling-scriba. 
Verder zijn bereid gevonden om zitting te nemen in het College van Kerkrentmeesters 
dhr.P.M.Prins, Borglanden 12, Stedum en dhr. H.Veenhuis, Twarrelt 5, als kerkrentmeesters. 
De bevestiging zal, indien geen bezwaren worden ingediend, plaatsvinden op zondag 6 
september 2020 om 9.30 uur.  

 
Maar ook moeten we afscheid nemen van enkele ambtsdragers en wel van: 

 
Mw. A. Gardenier-Pruis, 
Mw. J.A.T. Blok-Alserda, 
Dhr. H.B. Ritzema, 
Mw. B. Benjamins-Hofman, 
Mw. A.L. Pieterman, 
Mw. Y. Mollema, 
Dhr. H.T.G. Mulder, 
Dhr. R. van der Ploeg, 
Dhr. G.J. Bouwhuis. 
 
De kerkenraad bedankt de aftredende ambtsdragers voor het vele werk dat ze voor de kerk 
verricht hebben. Wij wensen hen Gods zegen toe. 

 
Mevr. A.L. Perdok-Kamp, voorzitter 
R. van der Ploeg, scriba 

 
 

We mogen weer naar de kerk! 
 
1. Voorzichtige start met beperkingen 
In de moderamenvergadering van 11 augustus is besproken of we in september weer 
zouden gaan beginnen met kerkdiensten met kerkgangers, zoals eerder was voorgenomen. 
Er is na uitvoerig afwegen van alle voors en tegens besloten om weer een voorzichtige start 
te maken.  
De eerste dienst op zondag 6 september zal nog een dienst “in besloten kring” zijn. In die 
dienst hopen we twee nieuwe ambtsdragers te bevestigen, twee kerkrentmeesters aan te 
stellen en afscheid te nemen van negen mensen die hun ambts- en werkperiode erop 
hebben zitten. Omdat we met deze groep en hun partners/gezinsleden al richting de 50 
personen gaan, is het onverstandig om dan al een open inschrijving te hebben. 
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2. Aanmelden 
- Voor het bijwonen van de kerkdiensten vanaf zondag 13 september is er een systeem van 
open aanmelding en inschrijving. Wie een dienst wil bijwonen, kan zich aanmelden bij onze 
nieuwe scriba Didy de Vries (dvries@home.nl / 0596-623385). Als voor een dienst het aantal 
van 50 kerkgangers is bereikt, wordt u voor de volgende dienst ingeschreven.  
- Bij bepaalde diensten kan het zijn dat er vooraf plekken worden gereserveerd voor direct 
betrokkenen. Een voorbeeld daarvan zijn de maandelijkse zondagen waarop de kinderen 
door de kindernevendienst worden uitgenodigd in de Franse School onder kerktijd; hun 
ouders en oudere broers en zussen hebben dan in principe voorrang.  
 
3. In de kerk 
- Bij binnenkomst in de kerk is alleen de hoofdingang geopend. Mocht zich een rij vormen, 
blijf dan 1,5 meter afstand houden. Uw aanmelding wordt daar gecontroleerd aan de hand 
van de inschrijflijst. Er worden geen gezondheidsvragen gesteld, omdat we met minder dan 
100 mensen samenkomen. Wel wordt er van u verwacht dat u thuis blijft wanneer u 
verkoudheids- of griepklachten heeft. De inschrijflijst wordt een aantal weken bewaard voor 
het geval er contactonderzoek nodig mocht zijn. 
- De garderobe is gesloten: in de kerkbanken is voldoende plek voor uw jassen enz. 
- De toiletten zijn wel bereikbaar, met inachtneming van de 1,5 meterregel. 
- Na binnenkomst en aanmeldingscontrole wordt u door een van de coördinatoren naar uw 
plaats begeleid. Zij zijn herkenbaar aan hun gekleurde hesjes. U kunt niet zelf een plek 
uitkiezen! – ga daarover niet in discussie met de coördinator, want ook die moet zich gewoon 
aan de afgesproken regels houden. Uiteraard mogen gezinsleden bij elkaar zitten. Voor het 
overige geldt ook in de kerk de 1,5 meterregel. 
- Tijdens de kerkdiensten mag er door de kerkgangers niet worden gezongen. Leden van de 
cantorij blijven daarom de ‘voorzang’ verzorgen. Op dit moment is het technisch nog niet 
mogelijk onze tv-opnames te combineren met het vertonen van de liedteksten op ons 
beamerscherm. Daarom adviseren wij alle kerkgangers om hun eigen liedboeken mee te 
nemen, zodat u de liedteksten kunt meelezen. Voor de schriftlezingen geldt hetzelfde: een 
eigen Bijbel om mee te lezen is handig. 
- Er wordt niet gecollecteerd met de zak, we blijven voorlopig digitaal collecteren via de 
website. 
 
4. Na de dienst 
- Blijf na afloop van de dienst zitten tot u van de coördinatoren het teken krijgt dat u naar de 
aangewezen uitgang kunt gaan. Wie op de banken aan de plantsoenkant zit, verlaat de kerk 
via de uitgang aan die zijde, wie aan de torenkant zit, verlaat de kerk via de hoofdingang; de 
achterste banken als eerste en per bank pas ná een teken van de coördinator. 
- Na de kerkdienst is er vanwege de Corona-beperkingen helaas geen mogelijkheid om 
elkaar in de kerk of de Franse School te ontmoeten. We verzoeken alle kerkgangers met 
klem om ook buiten op het kerkplein en in het plantsoen de 1,5 meterregel in acht te nemen, 
omwille van de gezondheid van anderen en van uzelf. 
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5. Slotgedachte en bemoediging 
Het is allemaal nog lang niet weer zoals vanouds. Bovendien blijft het bovenstaande met een 
grote slag om de arm, omdat onverhoopt het virus ook weer de kop op kan steken. Toch 
hopen wij dat met deze stappen onze samenkomsten in de eredienst weer meer glans en 
uitstraling krijgen; ook voor wie de diensten nog vanuit huis volgt. We beseffen heel goed dat 
er ook nog veel ontbreekt: de persoonlijke contacten in en rond de dienst, op het kerkplein en 
bij het koffiedrinken. We missen het allemaal. Daarom spoort de kerkenraad u van harte aan 
om doordeweeks het contact met elkaar te blijven zoeken: een gesprekje op straat, een 
kaartje, een telefoontje enz. Ook dat is volop kerk-zijn. We mogen erop vertrouwen dat ieder 
goed gebaar door God gezegend wordt en voor onze naaste tot zegen zal zijn. Zo worden wij 
gedragen en dragen wij elkaar: 
 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat 
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, 
maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van 
God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.  
(Filippenzen 4:4-7) 

 
Met een warme groet,  
namens het moderamen en de kerkenraad,  ds. Johan van den Berg 
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
In het vorige kerkblad kon de kerkenraad al met blijdschap meedelen dat mw. D.H. de Vries-
Kuiper bereid is gevonden ouderling-scriba te worden, en dhr. J. Weima, om ouderling te 
worden. 
Verder zijn bereid gevonden om zitting te nemen in het College van Kerkrentmeesters, dhr. 
P.M. Prins en dhr. H. Veenhuis, als kerkrentmeesters. 
Na onderlinge afstemming is besloten de bevestigingsdienst te houden op zondag 6 
september. Deze dienst is tegelijk de eerste dienst waar weer kerkgangers aanwezig zullen 
zijn (zie het uitgebreide stuk hierboven). Die groep is deze keer nog besloten: alleen de 
ambtsdragers en taakdragers die bevestigd/aangesteld zullen worden of afscheid nemen, 
samen met hun partners/gezinnen. Daarnaast is een delegatie van de kerkenraad aanwezig. 
 
ds. Johan van den Berg, waarnemend voorzitter 
 
 

Vorming en Toerusting 
  
 

Zoals U ook al in het voorgaande kerkblad hebt kunnen lezen  komt er in verband met 
de Covid 19 dreiging geen groen boekje met Vorming en Toerustingsactiviteiten zoals U 
dat van ons 
gewend bent bij het kerkblad van september waarin normaliter de start van veel activiteiten 
wordt aangekondigd. 
De gespreksgroepen en samenkomsten die wel doorgaan staan afzonderlijk vermeld in de 
kerkbladen. Zie b.v. hieronder: 
 

"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 
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en Toerustingsavonden 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 15 oktober 2020 
- Aanvangstijd: 20.15 uur 
- Plaats: Franse School (inleiding) en (onverwarmde) Nicolaikerk voor de muziek  

- Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via m.hadders-algra@umcg.nl 
- Opgave voor 7 oktober 2020 bij Mijna Hadders-Algra (zie boven)  
 
Van God spreken 
 
Van God spreken is de titel van een boek geschreven door Job van Schaik en Wouterslob. 
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 Rijks Universiteit 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.  
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 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 7 oktober 
- Aanvangstijd: 20.00 uur 
- Plaats eerste bijeenkomst: Franse School 

- Inlichtingen bij Mijna Hadders-Algra: telefonisch 628420 of via m.hadders-algra@umcg.nl 
- Opgave voor 25 september 2020 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 2021 weer een weekend 
naar een klooster gaan.  
Heeft u / heb je belangstelling om mee te gaan, aarzel niet om informatie in te winnen bij 
Mijna Hadders-Algra (voor contact gegevens, zie bovenstaande aankondigingen).   
 
 

Uit onze gemeente 
 
Uit de pastorie 
 
Als dit kerkblad verschijnt is het vast niet meer zo heet. Iedereen beleeft die tropische 
temperaturen weer anders. Hoewel het van de meeste mensen wel een tandje minder mocht. 
En als je dan door Corona nauwelijks mogelijkheden hebt om er op uit te gaan, kan het 
behoorlijk lastig worden om de dagen door te komen, met iedereen de vrede te bewaren en 
het goed te hebben. 
Voor de pastorietuin heeft de warmte een voordeel: de bramen wilden namelijk heel goed rijp 
worden. Ik heb al meer dan zeven kilo bramen geplukt. Tja, en wat doe je met zoveel 
bramen? Ik heb al van alles gemaakt: bramenjam, bramentaart, bramencurd, nog een 
bramentaart. En de bramen gaan door de yoghurt, de havermout etc. Bramen uitdelen doen 
we uiteraard ook.  
Ik heb me zelfs met Dieke in onze kano gewaagd om vanaf het water bramen te plukken. 
Toen vervolgens Johan Diekes plaats innam om een rondje te kanoën, ging dat niet 
helemaal goed: de kano sloeg om en wij lagen allebei in het water… Dat zag er vast 
vermakelijk uit  Uiteindelijk hebben we nog wel een stukje gevaren.  
Dat ik dat kanoën aandurfde is omdat mijn schouderklachten minder worden. Het is zeker 
niet over, maar ik kan weer meer. Ook verder zit er een stijgende lijn in hoe het met mij gaat. 
Ik heb meer energie, en ben daarom, heel voorzichtig, aan het nadenken wanneer en hoe ik 
het werk weer op zal pakken. Uiteraard doe ik dat in overleg met de bedrijfsarts en een 
vertegenwoordiging van de kerkenraad. Vanaf september zal ik ‘in de luwte’ weer beginnen 
met het werk, dat wil zeggen: enkele pastorale bezoeken per week. Ik zal daarin zelf het 
initiatief nemen. Het is niet de bedoeling dat ik nu opeens allerlei namen en adressen krijg 
met het verzoek daar langs te gaan. Ik denk dat dat niet werkt. 
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Bij iedere stap die ik weer in het arbeidsproces zet, zal de uitdaging zijn mijn grenzen te 
bewaken. Alleen dan voorkom ik dat ik me over enige tijd weer ziek moet melden. Ik ben zelf 
de eerst aangewezen persoon om die grenzen in de gaten te houden, daarin ondersteund 
door moderamen en kerkenraad. Ik zal wat vaker ‘nee’ moeten zeggen. Dus als ik nee zeg 
op een verzoek van u/jou of uw/jouw commissie, dan is dat niet omdat ik het niet wil doen (ik 
doe het graag, daar zit een deel van het  probleem), maar omdat het niet wijs is om het te 
doen. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we hier met elkaar met Gods hulp een weg in zullen vinden. 
Een hartelijke groet, ook namens ds. Johan, 
 
ds. Gerlinde 
 

Boekenmarkt 
 
Vanwege de Corona uitbraak was er GEEN boekenmarkt in de Nicolaïkerk dit jaar. 
Wel staan er duizenden boeken op Marsum uitgestald, en vele daarvan zijn bijna nieuw. 
 
Ook staan er honderden L.P.'s en 1000 C.D’s  in de stal. Een boek of L.P. of C.D. kost 
slechts  € 1,00 per stuk. 
De opbrengst is voor voor het Hinsz orgel. 
 
Een fietstochtje naar Marsum is leuk en de koestal is altijd open. 
U kunt ook doorrijden via het betonpad (Nansumerweg) naar de verhoogde zeedijk bij 
Nansum. Ook daar is het leuk om even te kijken. 
Of u rijdt via Uitwierde, Biessum en Delfzijl weer naar Appingedam. 
 
Bij ons is in de schuur ook een W.C .aanwezig. Ook is de Marsumerkerk open. Loopt u rustig 
eens binnen om dit mooie kerkje eens te bekijken. 
 
Met hartelijke groet, 
Jan Dijkema, Marsumerweg 14. 
 

Van de Diaconie 
 
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk,  met 
een hartelijke groet van de gemeente gegaan naar gemeenteleden 
gegaan. In september 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. 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:a.weidenaar@ziggo.nl
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Amnesty International 
 
 
   PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM    

 
 
 
 
 

 

    

Amnesty International vraagt aandacht voor WIT-RUSLAND 

De website van Amnesty International (www.amnesty.nl) opent met:  

“Wat is er in Wit-Rusland aan de hand?”  

Kiest u “Lees verder”, dan staat er: “Grote zorgen om onderdrukking”. Het betreft: 

- de massale protesten bij de presidentsverkiezingen; 

- de alleenheerschappij van president Loekasjenko, die al 26 jaar met ijzeren hand 
de vrijheid van meningsuiting beperkt; 

- jongeren die in de cel belanden; 

- lhbti’ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse 
mensen) die bedreigd en angstig gemaakt worden.  

 

Amnesty vraagt ook uw hulp om het GEWELD TEGEN DEMONSTRANTEN stop te 
zetten 
In Wit-Rusland gebruikt de politie bruut geweld tegen demonstranten. Zij beschuldigen 
president Loekasjenko van het vervalsen van de verkiezingsuitslagen van 9 augustus 2020, 
waardoor hij voor de zesde keer president is geworden. Twee demonstranten zijn om het 
leven gekomen en tientallen zijn zwaar gewond. In de aanloop naar de verkiezingen werden 
oppositieleiders die het opnamen tegen Loekasjenko gevangengezet op grond van valse 
beschuldigingen. Ook werden honderden vreedzame demonstranten opgepakt. 
 
Via de website kunt u een email versturen door uw naam, email-adres en woonplaats in te 
vullen.  
Amnesty geeft alleen uw achternaam en woonplaats door aan de autoriteiten. De mail wordt 
vanaf een versleuteld e-mailadres verstuurd en is niet zichtbaar voor de ontvanger.  
De Engelse brief met de oproep aan Wit-Rusland staat al voor u klaar.  
De vertaling  van deze brief is:  
 
Aan: De minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Wit-Rusland, Yury Karaev 
 
Per adres: Ambassade van de Republiek Wit-Rusland, de heer Stanislav Vassilevsky 
 
Beste minister, 
 
Ik schrijf u om mijn diepe bezorgdheid te uiten over duizenden gewone Wit-Russische 
mensen die door het hele land de straat zijn opgegaan om te protesteren tegen wat zij zien 
als vervalste presidentsverkiezingen. De protesten worden door de politie met brutaal en 
willekeurig geweld ontvangen. Demonstranten zijn geslagen en gewond, sommigen zijn in 
het ziekenhuis opgenomen en bevestigd is dat er minstens twee doden zijn gevallen. Dit 

http://www.amnesty.nl/
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brute optreden tegen demonstranten moet stoppen. 
Ik roep u daarom op om: 

 Onmiddellijk een einde maken aan het gewelddadige politieoptreden tegen vreedzame 
demonstranten en journalisten; 

 Ervoor zorgen dat het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en meningsuiting 
van het Wit-Russische volk volledig wordt gerespecteerd; 

 Ervoor zorgen dat alle functionarissen die de wet handhaven en contact met het 
publiek hebben, individueel te identificeren zijn met een naam- of persoonlijke 
nummermerkje.  

 Neem alle andere stappen die ervoor nodig zijn dat leden van instanties die de wet 
handhaven volledige verantwoording over al hun acties moeten afleggen bij hun 
bevelvoerende functionarissen. 

 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
Hoogachtend, 
(uw naam en woonplaats zijn ingevuld als u dit boven de brief heeft gedaan) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kerkrentmeesters 
 
 
Werkzaamheden: 
 
Een grote groep vrijwilligers is, in samenwerking met de firma Westerdijk, druk bezig met het 
up to date maken van de elektrische installaties in de kerk. Inmiddels zijn er ondanks de hitte 
al vele meters kabel gelegd en groepenkasten vervangen. Tevens worden voorbereidingen 
getroffen voor de nieuwe lichtinstallatie die, zoals het nu lijkt in september zal worden 
geïnstalleerd. Met deze nieuwe installatie gaan we over naar een veel energiezuiniger 
verlichting die ook de mogelijkheid heeft de verlichting centraal aan te passen aan de 
verschillende gebruiksmogelijkheden van de kerk.  
Natuurlijk de eredienst, maar bijvoorbeeld ook voor bezichtiging, concerten. Het inzetten van 
de bouwlampen zal dan overbodig zijn, wat veel werk voor de kosters bespaart en ook 
visueel veel fraaier is. Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers besparen we een 
aanzienlijk bedrag op de totale kosten. 
Inmiddels mochten we een gift van €1000,- ontvangen voor het lichtplan. Hiervoor onze heel 
hartelijke dank. Mochten er gemeenteleden zijn die dit prachtige initiatief willen volgen, dan 
zijn uw bijdragen hartelijk welkom op de bankrekening van de Protestantse Gemeente 
Appingedam (NL33 ABNA 0468125264). 
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Coronamaatregelen: 
 
Elders in dit kerkblad vindt u de maatregelen die genomen zijn om weer met de zondagse 
eredienst te kunnen opstarten. Ook voor de Franse School is er een gebruiksplan opgesteld 
zodat in ieder geval de jeugd weer bijeen kan komen. Zodra de conceptplannen zijn 
goedgekeurd zullen ze op onze website worden gepubliceerd. 
 
Actie Kerkbalans: 
We zijn blij te kunnen melden dat t/m juni al 106.840,95 is binnengekomen voor de Actie 
Kerkbalans. We hopen nog €47.840,95 te mogen ontvangen.  
Alle gevers hartelijk dank. 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de Jeugd 
 

Gezocht: leiding T-café 

 

Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen zoeken we leiding voor T-café 

 

Wat is T-café? T-café is voor de jeugd van groep 7 t/m klas 4. 

Wat kan de jeugd doen bij T-café: 

- Gezellig chillen met vrienden 

- Samen spelletjes spelen 

- Muziek luisteren 

 

De jeugd kan tegen een kleine vergoeding iets te drinken/ snoep kopen.  

Als leiding zorg je voor de inkopen en de muziek. Dit wijst zich allemaal vanzelf.  
 

Lijkt het u/jou leuk om ongeveer 1x per maand/ per 2 maanden (van 19.00-20.30 uur) 

een vrijdagavond in de Franse School ‘leiding’ te geven? 

Dan zoeken we u/jou!!!! 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

06 53753483 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsg7DElezjAhVDK1AKHfKyDpQQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/images/search/smiley/&psig=AOvVaw3CVo1vx7x6Eg2-cMTj2CaA&ust=1565109539133838
mailto:postma.j@ziggo.nl
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Gezocht: leiding voor Factor 12+ 

 

Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen stopt de leiding van Factor 12+ 

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand / anderhalve maand Factor te geven aan de 12+ 

groep?? Dan zoeken we u!!!! 

Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en 

is er ruimte voor sociale contacten. 

eze avonden kunt u vorm geven middels (quiz)vragen, verschillende gespreksvormen, een 

spel o.i.d. 

Factor wordt vaak met 2 personen gegeven. Misschien kent u iemand die het ook leuk 

lijkt. 

Is het iets voor u/jou/jullie? Dan horen we dat graag!!! 

 

Voor meer informatie: 

José Spijk, josespijk@hotmail.com  

Hans Postma, postma.j@ziggo.nl 

 

 

    

 

Gezocht: clubleiding! 

 

Met ingang van het nieuwe clubseizoen stoppen er 4 mensen van de 

clubleiding. 

Daarom zoeken we nieuwe leiding!! 

Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand club te geven aan 

basisschoolkinderen? Dan zoeken we u!!!! 

We geven club in duo’s…misschien kent u iemand die het ook leuk 

lijkt! Dan horen we dat graag.  

In de maand mei geven we nog club…kom gerust een keer meekijken. (zie jeugdagenda) 

of neem contact op met één van de clubleiding. 

Als u/jij wilt dat club op deze wijze blijft bestaan, geef u dan op!! Anders zijn we 

genoodzaakt de clubavonden anders in te vullen bv. 1x per 2 maanden 

 

Voor meer informatie: 

José Spijk, josespijk@hotmail.com  

René Bos, mirjam-rene@home.nl 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.mkb-haarlem.nl/nieuws/gezocht-ondernemers-met-dienst-of-product-om-ouderen-langer-zelfstandig-en-comfortabel-thuis-te-laten-wonen/&psig=AOvVaw3Ah9kp1sHJphcpni3S1x8Q&ust=1589613259693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjJ0IGptekCFQAAAAAdAAAAABAO
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
mailto:mirjam-rene@home.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBp9yU99vhAhVKb1AKHXdiDFIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.noord-aa-polderloop.nl/site/helpende-handen-gezocht/&psig=AOvVaw1L8xWyA-4BWRlfJAOOMaOe&ust=1555755526055953
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Theologische Verdieping Groningen 
 

Zin om je theologisch te verdiepen? Voor 
slechts € 25 kun je kennismaken. 

 De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, 
maar hoe zit het dan wel? 

 Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene 
geschiedenis? 

 Hoe staat het met religie in deze tijd? Wat kunnen we nog 
met oude dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? 

 Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven? 
Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus Theologische Verdieping Groningen 
(TVG).  Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die 
openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in 
gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikkelen. 
 
TVG Groningen  biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. 
Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch 
verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten.  De cursus wordt 
gegeven op de maandagavonden 21, 28 september en 5 oktober 2020 in het Willem 
Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  van 19.30 – 22.00 uur. Daarna 
gaat het eerste jaar van start. De kosten voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.  
Op 14 september a.s. om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Willem Lodewijk 
Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te 
maken met de cursusleider. 
 
Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem 
contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112. 
 
Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze 
informatie uit van de huidige mogelijkheden. 
 

**************************************************************************************** 
19 oktober 2020 Start 1e jaarscursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Wil je een bredere visie op religie en zingeving, geef je dan op voor de cursus Theologische 
Verdieping Groningen (TVG). De cursus heeft een gevarieerde opzet  en een breed palet 
aan vakken. Een uitgelezen kans om samen met anderen te ontdekken wat je geloof kan 
verdiepen. 
Dit eerste jaar bestaat uit 22 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude 
Testament, Hedendaagse ontwikkelingen in de geloofsvragen (Dogmatiek), Nieuwe 
Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis en Geloven in de Samenleving. Er is ruimschoots 
gelegenheid tijdens de lessen met elkaar in gesprek te gaan.  
 
De kosten voor deze cursus zijn € 200.  De lessen worden gegeven op de 
maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. Meer informatie en aanmelden bij ds. Bert L. van der 
Woude, 0597-422112  of via de website: www.tvg-groningen.nl 
 
Voor u en onze veiligheid zullen de coronamaatregelen worden gerespecteerd en gaat deze 
informatie uit van de huidige mogelijkheden. 

http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/
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Historisch Tijdschrift GKN 
 
Gereformeerden hebben het samenwerken met anderen niet uitgevonden. Maar wie in hun 
geschiedenis duikt, vindt ook verrassende correcties op die stelling. Dat blijkt uit het pas 
verschenen nummer van het Historisch Tijdschrift GKN. 
De eerste bijdrage gaat over de Nederlandse Protestantse gemeente in São Paulo (Brazilië). 
Gesticht in 1955 door gereformeerde expats, werkzaam bij o.a. Philips en scheepsbouwer 
Verolme, stond deze kerk bijna veertig jaar onder de hoede van de zending van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Eén van haar oud-predikanten, Jan van den Berg, 
beschrijft hoe ook vele niet-gereformeerden zich er thuis voelden, tot zelfs leden uit de 
Armeense Kerk. De gemeente is in 1994 opgegaan in de Portugeestalige presbyteriaanse 
kerken. 
 
Anneke van der Stoel schrijft over Johannes Belksma (1886-1942), zendeling in Torajaland 
op Celebes (Sulawesi). Hij kwam in 1916 in dienst van de hervormde Gereformeerde 
Zendingsbond (GZB), maar weigerde zijn lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland op te geven. Geen probleem op het zendingsveld, maar wel in de achterban van 
de GZB. Die vond dat zendelingen én  hun echtgenotes hervormd moesten zijn. Ondanks 
alle discussies werd Belksma op handen gedragen in de IZB. 
In de rubriek Erfgoed beschrijft Adri van der Wal de toepassing van glas-in-betonramen, een 
nieuwe techniek in de naoorlogse kerkbouw. Kunstenaars die ermee werkten waren onder 
anderen Berend Hendriks, Johan Verheij en Daan Wildschut. Met voorbeelden en foto’s van 
toepassing in o.a. gereformeerde kerkgebouwen laat de auteur zien hoeveel moois dit 
opleverde. 
 
In 1958 hield de Amerikaanse gebedsgenezer T.L. Osborn massale  evangelisatie-
bijeenkomsten in o.a. Den Haag en Groningen. Die trokken veel aandacht, maar 
gereformeerden moesten er weinig van hebben. Dit inspireerde Go Verburg (onder het 
pseudoniem Johan de Leeuw) tot het schrijven van zijn roman ‘Ons wacht de hemel’ (1960). 
Het verhaal draait om Irene, een middelbare scholiere met leukemie. In de personages om 
haar heen worden de argumenten voor en tegen gebedsgenezing verder uitgewerkt. 
Dick Kaajan belicht het boek in de rubriek Romanfragment en geeft een biografische schets 
over de veelzijdige journalist en schrijver Go Verburg (1920-1965). 
De rubriek ‘in memoriam’ bevat bijdragen over de overleden predikanten A.C. van Beek,  
R.J. Beukema, C. Dijkstra, K.W. Kakes, A.T.B…M. van der Kevie, W.T. Knoeff en  
J. van der Linden. 
 
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 € 15,00. 
Informatie: www.hdc.vu.nl/htg.   Aanmelden: f_rozemond@ziggo.nl 
 

http://www.hdc.vu.nl/htg
mailto:f_rozemond@ziggo.nl

