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30e Jaargang, nr. 1        september 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 6 september 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 2022 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 was me de sportzomer wel. EK- voetbal, Tour de France, Wimbledon en als klap op de 
vuurpijl: de Olympische spelen. Als toetje kregen we nog de Paralympics. 
Alles keurig en in den treure op de TV gebracht. 
En die mens welke geen sport meer kon zien, kon zich nog laven aan “De slimste mens”. 
 
Nu denkt u, wat heeft sport nu met kerk te maken. 
Een paar jaar geleden heb ik eens een preek gehouden over de triomfen van Paulus.  
Dat n.a.v. toen ook de sportzomer. 
Ik heb de preek nog eens opgezocht. Het is er eentje uit 2 Tim.4. 
Paulus zegt : “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop ten einde gebracht”. 
Hij voelde zich a.h.w. een atleet die in de renbaan vol met hindernissen een zware wedstrijd 
moet lopen. Om zó de ereprijs te behalen. 
Het leven achter de Heiland aan is een wedstrijd met veel hindernissen en vallen en weer 
opstaan. Er wordt van alles van je gevraagd: inzet, kracht, volharding en 
doorzettingsvermogen. Jezus volgen betekent dat je je dienstbaar opstelt t.o.v. van Hem, je 
medemens en de schepping. 
Daarmee halen we ons geen erebaantje op de hals maar een loodzware last op de nek. 
Wie achter de Heiland aangaat om rustig te genieten die moet maar een ander doel stellen. 
Ik wil het niet anders voorstellen, want dan zult u toch maar teleurgesteld worden. 
 
Maar eigenlijk wil ik me in deze overdenking richten op een eigenschap van zulke grote 
evenementen, die we in de kerk en zeker in deze tijd goed kunnen gebruiken. 
Sport nl: staat ervoor dat het “verbroederd”, dan wel ‘verzusterd”. Het brengt mensen samen  
Het versterkt het gemeenschapsgevoel en de onderlinge verbondenheid. 
 
Wat zou ons kunnen helpen om na een lange periode van “lockdown”, ons toch weer het 
gevoel te geven: wij zijn met elkaar KERK. 
Op zondagmorgen weer samen naar en in de kerk te zijn en ook de andere activiteiten, die er 
zo door de week weer worden georganiseerd, mee te maken? 
Ik hoop dat het als een soort van automatisme gebeurt, dat als alles weer op “groen” komt te 
staan, jij en u allen weer komen. 
Wat we kunnen doen is aansprekende activiteiten organiseren, die zoveel mogelijk mensen 
ertoe beweegt om weer aan te sluiten. Kinderen, jongeren, ouderen, die komen naar de 
activiteiten welke de Startdienstcommissie voor dit jaar in petto heeft. 
Deze startzondag is op 19 september a.s. En ook het koffiedrinken na de dienst, waar zoveel 
mensen naar uitzien, is een moment van samen Kerk-zijn. 
 
Hier ligt dan onze opdracht. Ik zou het wel willen uitschreeuwen: Doe mee!. 
Zeker als je het belangrijk vindt dat het georganiseerd wordt. Alleen lukt het niet, we hebben 
elkaar nodig. Paulus schrijft in 1 Korr.12 over de vele leden van het ene Lichaam. 
Wij, als leden van de PGA, zijn die leden van het Lichaam van Christus. 
En geen enkel lid werkt zonder de medewerking van de ander. 
 
Laten wij elkaar dan ook weer (op)zoeken, al dan niet in de kerk, om zo lief en leed met 
elkaar te delen. 
Dan hebben we in elk geval weer een mooie toekomst in het vooruitzicht. 
En dan hebben we meteen het jaarthema van de PKN-kerken van dit seizoen te pakken. 
“Van U is de Toekomst”. 
Een thema waar we vast wel wat meer van gaan horen. 

HP. 
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Agenda voor de maand september  (onder voorbehoud) 
 
 
  2 sept. 19.00 uur, Eerste repetitie Cantorij, Franse School 
 
  6 sept. 19.45 uur,  College van Kerkrentmeesters, Franse School 
  20.00 uur, Vergadering Pastoraat, Franse School 
  20.00 uur,  Vergadering Diaconaat, Franse School 
 
14 sept. 13.30 uur, Moderamenvergadering, Franse School 
 
15 sept. 14.00 uur,  Commissie eredienst, Franse School 
  
21 sept. 10.00 uur, Vergadering redactie Kerkblad, Franse School 
   
27 sept. 20.00 uur, Kerkrenraadsvergadering, Franse School 
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Rondom de diensten   (onder voorbehoud) 
 
Zondag 5 sept.:  Elfde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. G.M. van den Berg-de Haan 
     

collecten: - Diaconie (Werelddiaconaat, Ghana)) 
      - Kerk  
 
    kleur:  groen 
 
 
Toelichting bij de collecten: collecte KIA: Werelddiaconaaat (Ghana) 
Collecte-afkondiging Ghana: vaktraining jongeren 
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe 
studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. 
Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en 
komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere 
zuiden. In Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. 
Niet iedereen redt het daar. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde 
dorpen leren hoe ze een goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen 
omgeving. Elisha leert voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. 
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 jongeren een vakopleiding te bieden. Dank u wel! 
 
 
Zondag 12 sept.:  Twaalfde zondag van de zomer 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg 
     

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. 
 
 
Zondag 19 sept.: Eerste zondag van de herfst / STARTZONDAG 
 9.30 uur,  ds. J. van den Berg, ds. G.M. van den Berg-de Haan en 
    ds.R.P. Oosterdijk 
 
    collecten: - Diaconie (Zending; Syrië) 
      - Kerk 
 
    kleur:  groen  
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Toelichting bij de collecten:  collecte KIA: Zending  
Bouw de kerk van Syrië weer op 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan 
de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair 
geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 
levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp 
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of 
moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s 
waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, 
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan 
gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De 
eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.  
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke 
gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in 
de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië en in het Midden-Oosten. Helpt u mee? 
 

 
Zondag 26 sept.: Tweede zondag van de herfst 
 9.30 uur, mw. P. de Kruijf, Assen 
    
   collecten: - Diaconie (Vredesweek; Israël/Palestina) 
     - Kerk 
 
   kleur: groen 
 
 
Toelichting bij de collecten:  Zending (Vrede Israël/Palestina) 
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dichtbij elkaar, maar ze hebben geen 
contact. Ze zijn van elkaar gescheiden door muren, scholen of woonwijken. Op straat 
een enkele ontmoeting, maar elkaar kennen doen ze niet. Hoe bouw je in dit land aan 
veiligheid en vrede als zelfs de kinderen elkaar niet leren kennen en vooroordelen dus 
blijven bestaan? Kerk in Actie steunt de christelijke organisatie ‘Rossing Center for Education 
and Dialogue’ die Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. 
Kinderen in de leeftijd van 10-15 jaar krijgen lessen over de andere cultuur en religie en gaan 
bij elkaar op school op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst! Ze ontdekken 
dat de anderen net zo zijn als zijzelf, met dezelfde interesses en dromen. De ontmoetingen 
helpen om vooroordelen weg te nemen. Dat geeft hoop voor de toekomst. Kerk in Actie 
steunt dit belangrijke vredeswerk in Israël van harte. Helpt u mee? 
Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van 
Kerk in Actie. Van harte aanbevolen! 
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Bij de diensten 
 
Zondag 5 september – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de Haan 
De evangelielezing voor deze zondag is Marcus 8:27-9:1. Vanaf vs. 27 verandert de 
grondtoon van Marcus’ evangelie. Jezus begint namelijk ronduit te spreken over lijden en 
sterven. Dát was niet wat de leerlingen voor ogen hadden! En ik denk dat wij dat wel 
herkennen. We verwachten (of: we willen) niet dat het leven doordat we geloven moeilijker 
wordt. Maar als we goed naar Marcus luisteren, moeten we die verwachting toch bijstellen. 
Voor deze zondag stond de viering van het Avondmaal gepland. Die gaat niet door, hoewel 
op het moment van schrijven er meer mogelijkheden zijn. Maar het lukt niet om dat op zo 
korte termijn allemaal te doordenken en te organiseren. Hopelijk kunnen we de volgende 
keer dat er Avondmaal op ons rooster staat (21 november), weer samen brood en wijn delen. 
 
Zondag 12 september – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg 

Deze morgen staan de volgende bijbelgedeeltes op het leesrooster: Genesis 45:1‐15, 1 
Johannes 4:7‐16 en Johannes 7:25‐31. De stukken uit Genesis en het Evangelie van 
Johannes verwijzen beide naar de manier waarop God de levens van mensen en daardoor 
de geschiedeis stuurt. Door alle tijden heen is daar veel over nagedacht: grijpt God echt in in 
de wereldgeschiedenis, en zo ja, hoe dan? En als er verschrikkelijke dingen gebeuren, heeft 
God daar dan ook de hand in en waarom voorkomt Hij de ellende in de wereld dan niet? 
Definitieve antwoorden zul je/zult u in deze dienst niet krijgen, maar hopelijk wel een paar 
handvatten om die vragen goed te hanteren in ons eigen leven. 
 
Zondag 19 september – Startzondag – Nicolaïkerk, 9.30 uur – ds. G.M. van den Berg-de 
Haan 
Samen met leden van de Werkgroep Groene Nicolaïkerk en de Jeugddienstcommissie wordt 
deze dienst voorbereid. Het thema is: ‘Van U is de toekomst’. We lezen Psalm 136, een ode 
aan de schepping, en aan God, de Schepper. Er klinken allerlei liederen, nieuw en 
oud/klassiek, voor de diverse leeftijden die onze gemeente rijk is. Elders in dit kerkblad is nog 
wat meer over deze dienst te lezen. 
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Startzondag op 19 september ! 
 
De kerkdienst & een oproep! 
Op 19 september is het Startzondag. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is: Van U is 
de toekomst. De toekomst is van God en wij willen er voor zorgen dat de toekomst er goed 
uitziet; voor elkaar en voor de schepping! Dit jaar wordt de startdienst mede opgezet vanuit 
de Jeugddienstcommissie en de werkgroep Groene Nicolaïkerk, onze insteek is dan ook: 
ludiek en fris met serieuze ondertoon. Zo gaat de nieuwe rap mét clip, die 1,5 jaar geleden 
met de 12+ groep is gemaakt, in première!  
En dan nu de oproep: 
Voor deze dienst hebben we ook uw/jouw inspiratie nodig. We willen namelijk foto’s laten 
zien van de mooie wereld waarin we leven. Zie je een prachtige zonsondergang, een 
bijzondere bloem, een roodborstje, of vul maar in? Maak een foto en mail die uiterlijk 
maandag 13 september naar Maarten Vieveen: groene-nicolaikerk@pg-
appingedam.nl Tijdens de kerkdienst worden deze foto’s dan getoond, zodat we allemaal 
(ook wie thuis meekijken) in deze verwondering kunnen delen. 
Het wordt dus een bijzondere dienst waarin we iedereen uitdagen om mee te doen! Wees 
welkom en kom (als dat kan) met je benenwagen of fiets ;-)    
  
Activiteiten 
 Zaterdag 18 september is het World Clean Up Day, ook in de gemeente Eemsdelta. Wilt 
u zelf of met een groepje Appingedam een stukje schoner maken? Dat kan! Meer informatie 
over het aanmelden (tot 8 september) staat op: https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-
de-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september 
 Na de kerkdienst is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie, thee, fris met iets 
lekkers erbij. Let wel even op de aanwijzingen van de helpers, zodat alles coronaproof kan 
verlopen. 
 Speciaal voor de jeugd is er gelegenheid zich uit te leven met ‘Just Dance’ op de Wii in 
zaal 1. Voor hen gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als op school. 
 Tussen koffiedrinken en lunch is er de mogelijkheid om een smartphonewandeling c.q. -
speurtocht door het centrum van Appingedam te doen, uitgezet door Henk Emmelkamp. 
 Gezamenlijke lunch met (in elk geval) hamburgers en krentenbollen. De hamburgers 
zullen, zoals onderhand vaste traditie is, gebakken worden door Wessel Wessels en Dolf 
Holwerda. 
Helpers gezocht: Vele handen maken licht werk. Daarom zijn we ook op zoek naar helpers 
die bij de praktische zaken (koffie schenken, dingen klaarzetten, afruimen, opruimen e.d.) de 
handen uit de mouwen willen steken. Als jij/u ook een handje mee wilt helpen, geef dat dan 
bij de aanmelding aan. 
Aanmelden 
Vanwege de planning van de inkopen, bestellingen en de smartphonewandeling is het 
noodzakelijk dat iedereen die aan (een deel van) de activiteiten mee wil doen, zich van 
tevoren opgeeft. Zo komen we op de Startzondag zelf niet voor onaangename verrassingen 
te staan. 
Aanmelden kan tot en met zondag 12 september bij:  
Janneke Pennink (janneke@pennink.nl) en Jannke Weidenaar (janneke@4pb.nl) of via de 
intekenlijsten in de kerk. 
  
We zien jullie graag in de kerk bij onze gezamenlijke start! Dit jaar is het thema 'Van U is de 
toekomst'.  
  
Met een hartelijke en verwachtingsvolle groet, 
de voorbereidingsteams van de Startdienst en de Startzondag 

mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-de-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september
https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-de-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september
mailto:janneke@pennink.nl
mailto:janneke@4pb.nl
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Oppasdienst (onder voorbehoud) 
 
 
19 sept. Startzondag 
  Judith Gootjes      
 
 
 
 
 
 
 

Van de Kindernevendienst 
 
Geen opgave ontvangen 
 
 

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

Paasweide       Damsterheerd  
 
 
19 sept. dhr. Mark de Rooij    26 sept.  dhr. Mark de Rooij 
  (orgel: Ties Wildeboer?)     (orgel: Ties Wildeboer?) 
 
21 nov. ds. Johan v.d. Berg,       28 nov. ds. Johan v.d. Berg,    
  (orgel: Jaap Weima)     (orgel: Jaap Weima) 
 
 
NB: de diensten beginnen om 15.30 uur, duren tot ongeveer 16.15 uur, met daarna 
koffie/theedrinken   
 

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 27 juni       Diaconie Appingedam    € 279,00 
Zondag   4 juli         Binnenlands diaconaat (Actie vakantietas) € 145,00 
Zondag 11 juli  UMCG Pastoraat     € 136,00 
Zondag 18 juli  Interactief project (Syrië)    € 132,00 
Zondag 25 juli  Diaconie Appingedam    € 119,00 
  
Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode juli 2021 t/m half augustus 
2021,  € 505,-- ontvangen voor meerdere collectedoelen. 
 
 
Opbrengst collecten voor de Kerk: 
 
 
zondag  16  mei            € 247,00   
zondag  23 mei             € 291.00   
zondag  30 mei             € 188,00   
zondag  06 juni             € 223,00 
zondag  13 juni             € 199,00 
zondag  20 juni             € 304,00 
zondag  27 juni             € 403,00 
zondag  04 juli              € 109,00 
zondag  11 juli              € 242,00 
zondag  18 juli              € 196,00 
zondag  25 juli              € 393,00 
zondag  01 aug            € 145,00 
zondag  08 aug            € 314,00 
 
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    

 
 
 

Bericht van het moderamen 
 
Beste gemeenteleden,  We mogen weer!!                                                                                                               
Hebben jullie en u weer zin om spontaan naar de kerkdienst te komen? Vast wel!                                                                                                        
Wat anderhalf jaar geleden zo gewoon was, wordt nu toch denk ik als bijzonder ervaren.                                                                                                                
Zondags ’s morgens elkaar kunnen ontmoeten, samen zingen en luisteren naar de 
verkondiging van Gods woord.  Er is de laatste anderhalf jaar natuurlijk heel veel gedaan, 
door diverse gemeenteleden, om jullie en u allen via de digitale mogelijkheden te 
“ontmoeten”. Dat is natuurlijk iets om dankbaar voor te zijn dat die mogelijkheden er 
tegenwoordig zijn. Maar elkaar in het echt ontmoeten, in gesprekken, samen koffie drinken 
en zo wel en wee kunnen delen is natuurlijk toch altijd veel mooier.                                   
Ontmoeten is een mooi woord. Als je het opdeelt staat er “ont-moeten” of te wel “niet-
moeten”  Ontmoeten is elkaar tegenkomen. Soms spontaan, dat zijn juist de leukste 
momenten of op geregelde tijden en plaatsen,  b.v. in de kerk.   
Elkaar ontmoeten in en  na een kerkdienst heeft iets speciaals. Het mooie van de kerk is dat 
het een gemeenschap is waarin mensen van verschillende leeftijden en met verschillende 
achtergronden, samen komen. Je kiest die mensen niet uit en toch…..…hoor je  bij elkaar als 
zussen en broers. 
Op een extra moderamen vergadering, 17 augustus, hebben we besloten enige   
versoepeling in onze kerkdiensten .in te voeren. 
Dat betekent :  

1.  De gemeente leden mogen vanaf nu weer (ingetogen) meezingen 

2.  Men hoeft zich niet meer vooraf aan te melden  Bij binnenkomst word je/u wel   

gevraagd naam en tel.nr. op een lijst te schrijven (lijst wordt 2 weken bewaard en 

daarna vernietigd) 

3. Er blijven voorwaarden zoals overal: 

1 1,5 meter afstand tussen leden van verschillende huishoudens 

2  Bij gezondheidsklachten, die op corona kunnen wijzen: Thuisblijven 

Nog de volgende opmerkingen:  
1e.: De zangondersteuning door de cantorijleden blijft voorlopig gehandhaafd. Dit zowel met 
het oog op evt. verscherping  van de corona beperkingen. (het virus is immers nog steeds 
onder ons met elke dag nog een paar duizend besmettingen) en ter ondersteuning van de 
gemeentezang.  
2e.: Er kunnen dan zo’n 100 ‘losse’ mensen in de Nic. kerk op anderhalve meter afstand.  De 
loop routes blijven voorlopig gehandhaafd en u wordt vriendelijk verzocht  de eventuele 
aanwijzingen  van de dienstdoende diakenen te volgen, voor uw eigen veiligheid en voor uw 
mede-kerkganger.  Na afloop van de dienst wordt u uitgenodigd om, onder het genot van een 
kop koffie of thee, nog even met elkaar van gedachten te wisselen, natuurlijk met de nodige 
voorzorgsmaatregelen   
We wensen u allen Gezegende en vreugdevolle bijeenkomsten toe.                                   
Want,  om met het jaar thema te spreken, : “Van Hem is de toekomst”. 
 
Hartelijke groet, Adri Perdok  preses PGA 
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Vorming en Toerusting          
 

Net als in het winterseizoen 2020/2021 zal er met het oog op alle onzekerheden rond 
samenkomsten binnen de gemeenschappen geen gezamenlijk “groen boekje” van Vorming 
en Toerusting voor de drie kerken worden gemaakt met een opsomming van alle activiteiten 
voor het seizoen 2021/2022. 
 
Dit houdt overigens niet in dat er geen films, bijeenkomsten en gespreksgroepen zullen zijn 
zoals we dat gewend waren. 
Zo gaan de kerken bijvoorbeeld door met veel van de bestaande gespreksgroepen, kunnen 
de groepen die vanuit het verleden zichzelf organiseerden gewoon doorgaan, zijn er al zaken 
uitgezet en zullen binnen de 3 afzonderlijke kerken nieuwe initiatieven ontplooid worden. 
 
De activiteiten en samenkomsten zullen vermeld worden in de afzonderlijke kerkbladen, 
zondagsbrieven, weekinfo's, informatiebulletins en dergelijke. 
In die gevallen dat er sprake is van een “open” activiteit die beschikbaar is voor alle drie 
kerken zal die ook in alle afzonderlijke kerkbladen aangekondigd worden. 
Daarom is afgesproken dat de activiteiten door de organisator zelf aangemeld worden in de 
diverse kerkbladen maar in verband met de afstemming van plaats, datum, tijd en 
contactpersonen ook gemeld worden bij de secretaris van Vorming en Toerusting, te weten 
Erik Ritzema, telefoon 0596-622092, mail hbritzema@hetnet.nl  
 
De mailadressen voor het aanleveren van Vorming en Toerusting informatie ( aub voor de 
15e van de maand als het een maandelijks kerkblad betreft) zijn: 
Garrelsweer--- groeiwijzer@pkngww.nl  
Tjamsweer--- bbwolters@planet.nl  
PGA-----jankolkappi@hotmail.com 
Op andere plaatsen in dit kerkblad treft U dus de activiteiten van de komende maanden aan. 
We hopen dat op deze wijze snel ingespeeld kan worden op de mogelijkheden van 
samenkomen van dat moment -gelet op de pandemie- en op een inspirerend kerkelijk 
seizoen. 
 
Namens de taakgroep Vorming en toerusting 
H.B.Ritzema, secretaris 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hbritzema@hetnet.nl
mailto:groeiwijzer@pkngww.nl
mailto:bbwolters@planet.nl
mailto:PGA-----jankolkappi@hotmail.com
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De Groene Nicolaïkerk 
 

Appels, Peren en meer  
 
Eerder heeft u in het kerkblad kunnen lezen dat de 
Startzondag op 19 september dit jaar het thema 
‘Van U is de toekomst’ heeft. Je kan hier nog 
steentje aan bijdragen door het insturen van een 
foto over het mooie van de schepping dat je om je 
heen ziet. 
 
Geheel toevallig is het een dag eerder - 18 september – 
World Clean Up Day. We organiseren daar geen 
speciale actie voor maar hopen uiteraard dat zoveel 
mogelijk mensen hieraan willen meedoen. Aanmelden 
(voor wat opruimspullen) kan tot 8 september via 
https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-de-world-
cleanup-day-op-zaterdag-18-september. 
 
Samen met de werkgroep Armenië doen we een 
oproep voor onze actie Appels & Peren 2021. Ook 
dit jaar gaan we geld inzamelen voor het 
Bijenproject in Armenië  van de stichting 
Mensenkinderen. Er moet dus weer flink geraapt, 
geplukt, sap ingemaakt en verkoct worden. We zijn 
nog op zoek naar mensen die het gezellig vinden 
om een ochtendje fruit te komen rapen en 
plukken. Uiteraard is er wat te drinken met koek voor 
jong en oud. Als het weer en de oogst het toelaten 
gaan we plukken op 2 en 9 oktober. We horen graag 
op je meedoet! Neem daarvoor even contact met ons 
op: bellen, mailen of aanspreken.  
 
 
In onze vorige stukje (maart) kon u lezen 
dat de Groene Kerk Nederland erg 
enthouiast is over onze activiteiten en ons 
heeft gevraagd om een inspiratie-praatje 
te verzorgen op het Inspiratiefestival op 
Terschelling. In het weekend van 23 
oktober zal Bartjan Pennink dit inspiratie-
praatje in het bos verzorgen. Meer 
informatie over het Inspiratiefestival staat 
op: https://www.inspiratiefestival-
terschelling.nl/. 
 
Heeft u ideeën en/ of wilt u een keer 
meedoen? Gebruik dan groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl of 0620583398 (Maarten 
Vieveen) om ons te bereiken via een mailje, telefoontje of appje. 
 
 

https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-de-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september
https://www.eemsdelta.nl/doe-ook-mee-met-de-world-cleanup-day-op-zaterdag-18-september
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
mailto:groene-nicolaikerk@pg-appingedam.nl
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Uit de gemeente            
 
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 
 

 

De opbrengst over de maanden mei, juni en juli bedraagt € 295,85. 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage. 
 
Namens het Verjaardagsfonds 
Didy de Vries-Kuiper. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:henaperdok@gmail.com
mailto:dsjvandenberg@solcon.nl
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Afscheid van het beamteam 
 
Netty van der Deen-Flikkema heeft te kennen gegeven dat zij met de werkzaamheden voor 
het beamteam stopt. 
Naast het beamen van de diensten verzorgde Netty ook de communicatie met de 
dienstdoende predikanten, kosters, organisten en maakte ze de roosters voor de 
beamteamleden. Tevens zorgde zij ervoor dat de teamleden de nodige informatie kregen om 
de dienst voor te bereiden. 
Netty heeft dit werk, vanaf het begin dat het beamteam werd gestart in 2007, gedaan met 
volle inzet en enthousiasme. 
 
Tijdens de coronatijd werden de werkzaamheden van het beamteam uitgebreid met het 
streamen (filmen), hetgeen meer vraagt van de beamteamleden. Ook Netty is meegegaan in 
deze ontwikkeling en heeft zich hiervoor volledig ingezet. 
Wij willen Netty hartelijk bedanken voor alles wat ze voor het beamen/streamen heeft 
gedaan. 
 
We zijn we nog met 4 personen 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 
 
 

Zingen naar de zondag 
 

Omdat het op dit moment nog niet geheel duidelijk is hoe het er in september uit zal zien wat 
betreft de pandemie, kunnen we nog geen plannen maken voor een zangavond in 
september.  
We willen binnenkort wel weer samenkomen om plannen te maken voor deze zangavonden 
van Zingen naar de zondag.  
Zo gauw er weer duidelijkheid over is komen we er op terug. 
 
Namens de commissie: 
Geert Middelkamp  
 
 

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. 

mailto:beamteam.appingedam@gmail.com
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Koffieochtend 
 

 
Lieve mensen, 
 
Na een lange tijd van geen activiteiten gaan we 
op dinsdag 14 september een koffieochtend 
organiseren van 10.00 tot 11.15 uur. 
We hebben dat vorig jaar ook gedaan en dat is 
zeer goed ontvangen.  
 
Op deze ochtend komen ds. Johan en ds. 
Gerlinde v/d Berg en ds. Rudolf Oosterdijk ook 
een kopje koffie/thee drinken.  
 
Uiteraard doen we alles nog volgens de 
geldende COVID-19 maatregelen. 
Opgave is verplicht.(aantal personen 30 max.) 
 

Dit kan bij: Janneke Pennink, 623813 of per mail  janneke@pennink.nl 
Marieke de Vries, 626927 of per mail marieke.dijkman@hotmail.com 

 
Hartelijke groet, Activiteitengroep Zondagse Lunch 
 
 

Zondagse lunch 
 
Zondagse Lunch 
 
We hopen op zondag 26 september weer na lange tijd een zondagse lunch te organiseren.  
We weten nog niet hoe de ontwikkelingen rondom COVID-19 gaan verlopen, deze datum is 
onder voorbehoud.  
 
Jullie zijn van harte welkom, het zou fijn zijn dat we elkaar ontmoeten en weer gezelligheid 
met elkaar kunnen hebben.  
 
Opgave is verplicht. (aantal personen 30 max.) 
 
U / jij kunt zich opgeven bij:  
Janneke Pennink 623813 of per mail janneke@pennink.nl 
Marieke de Vries 626927 of per mail marieke.dijkman@hotmail.com 
 
 
Hartelijke groet,  
Activiteitengroep Zondagse Lunch  
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Bloemendienst 
 
In het moderamen is afgesproken dat er per 1 september weer bloemen in de kerk op de 
avondmaalstafel mogen staan.  
Dat betekent dat de kosters op de zaterdag weer de bloemen kunnen ophalen bij de Zwaan. 
En dat de Zwaan de zondagse bloemen niet meer hoeft te bezorgen. Ook betekent het dat 
de contactpersonen weer de bloemen mogen bezorgen bij de mensen die de zondagse 
bloemen krijgen. 
Ik had het niet eerder bekend gemaakt omdat de regels heel snel veranderen. 
Het bericht is  al doorgegeven aan de Zwaan, dus ook zij weten ervan. 
 
Groeten,  
Annemarie Pieterman   
        
 
 
 
 
 
 

Van de Diaconie 
 
In september wordt de bloemendienst verzorgd door mw. Annemarie Pieterman   

e-mail: alpieterman67@gmail.com tel: 624910 
  

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

mailto:alpieterman67@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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Van de I.K.E. 
 
 

 
 
In het Kerkblad van oktober 2020 spraken wij als IKE de hoop uit, dat we spoedig weer 
zouden kunnen beginnen met onze activiteiten. Helaas, de corona-pandemie maakte dit 
helaas onmogelijk. 
Omdat we geen activiteiten organiseerden, waren er ook nauwelijks kosten. 
Daarom heeft de IKE ook voor dit jaar besloten om geen acceptgirokaartenactie te gaan 
houden. 
Laten we hopen dat we nu toch echt binnenkort – het streven is in ieder geval eind oktober – 
weer met onze activiteiten kunnen beginnen. 
 
Maar als u vindt dat de IKE toch financiële steun verdient, stellen wij dat natuurlijk bijzonder 
op prijs. 
U kunt uw giften dan overmaken op: NL37INGB0005599261 t.n.v. de IKE te Appingedam. 
 
Namens de IKE-Appingedam, 
 
Geert Middelkamp, voorzitter. 
 
 

Bijbeldoos 
 
Lieve mensen, 
 
Sinds enkele weken staat er achter in de kerk, op de tafel bij de ingang een zgn. “Bible Box”. 
Ik vertaal dat maar in Bijbeldoos. 
Wat is de Bijbeldoos? 
Een heel leuk kistje met daarin een tiental vakken waarin Bijbels in verschillende talen zijn 
verzameld. 
De bedoeling is dat we gasten die de Nicolaikerk bezoeken bij belangstelling een Bijbeltje 
kunnen aanbieden. 
Het project “Bibel Box”, uitgaande van de Bijbelvereniging in Nederland, loopt al diverse jaren 
in diverse kerken. En met succes. 
 
De IKE, als Evangelisatiecie. van onze kerk is warm gelopen voor deze actie en heeft 
middelen ter beschikking gesteld om één en ander ook in onze kerk te realiseren. 
We hopen natuurlijk  dat er vlot nieuwe Bijbeltjes moeten worden bijbesteld. 
U mag natuurlijk ook Bijbeltjes meenemen en uitdelen aan mensen waarvan u denkt dat ze 
het interessant vinden. 
Er liggen Bijbeltjes in het Nederlands, (BGT), Duits, Engels en Fries. 
 
De Bijbelvereniging heeft, om de doos vol te maken, ook nog wat andere talen bijgevoegd. 
Al met al een waardige Evangelisatieplek in de kerk. 
 
Namens de IKE, Henk Perdok 
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Van de Jeugd 
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Cursus Theologische Verdieping Groningen 
 

 
 
20 september 2021  
Informatieavond Cursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Wil je een mooie, veelzijdige cursus volgen? Kom dan op  20 
september 2021 om 19.30 uur naar het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 in Groningen. 

Ds. Bert van der Woude uit Winschoten, cursusleider, informeert je over deze boeiende 
cursus. Ook oud-cursisten zijn aanwezig en je hebt volop gelegenheid vragen te stellen.  

Alvast meer weten? Raadpleeg dan onze website www.tvg-
groningen.nl  

 
 
25 oktober 2021   
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. 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.  
 
Het eerste jaar bestaat uit 25 avonden, waarin de volgende vakken aan bod komen: Oude 
Testament, Dogmatiek (geloofsvragen), Nieuwe Testament, Spiritualiteit, Kerkgeschiedenis 
en Geloven in de Samenleving. Tijdens de lessen is er volop gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan.  
Deze cursus kost € 200.  
De lessen zijn op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, 
Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Informatie of aanmelden kan via de website: www.tvg-groningen.nl 
 

 
 
27 september 2021  
Oriëntatiecursus Theologische Verdieping Groningen 
 
Theologische Verdieping Groningen (TVG) is een 3-jarige cursus over 
verbreding en verdieping in geloof en samenleving. Je kunt op drie 
avonden kennismaken met deze cursus. 

Je krijgt informatie over de vakken en ontmoet de docenten. Zo krijg je een goed beeld wat 
de cursus voor je kan betekenen. Er is volop gelegenheid voor gesprek en discussie. 
Vooropleiding is niet nodig, wel een gezonde nieuwsgierigheid.  
 
De oriëntatiecursus kost € 25.  
De lessen zijn op de maandagavonden 27 september, 4 en 11 oktober 2021 van 19.30 – 
22.00 uur  in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220 te Groningen. 
Meer informatie of aanmelden: kijk op de website: www.tvg-groningen.nl 
 
 
 

http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/
http://www.tvg-groningen.nl/


 

 
- 22 - 

Open Colleges over Johann Sebastian Bach  
start op 27 september 2021 

 
Heb je zin in het volgen van interessante Open Colleges?  
Meld je dan aan bij Theologische Verdieping Groningen 
voor vier avonden over het leven en werk van Johann 
Sebastian Bach.  
 
Bachkenner ds. Theo van Beijeren uit Roden geeft de 
colleges. Wim van de Laar uit Hoogezand sluit de serie af 
met een orgelconcert.  
 
 
 
Wanneer: 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november 2021 
Locaties: colleges: Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  

concert: Magnuskerk, Kerkbrink 1, Anloo 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 
Kosten: € 40,00 
Docenten: Ds. Theo van Beijeren en organist Wim van de Laar jr. 
 
Meer informatie en aanmelden via de website www.tvg-groningen.nl. 
 

Voor uw en onze veiligheid houden we ons bij alle bijeenkomsten aan de 
coronamaatregelen. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tvg-groningen.nl/

