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Van de redactie


De vorige maand heeft u bij het kerkblad het verzoek gekregen om het
abonnementsgeld voor 2021 te betalen. Wilt u hieraan zo spoedig mogelijk gehoor
geven? Dat bespaart ons veel werk.
Het gaat om een bedrag van € 9,00.



Bij dit kerkblad ontvangt u de acceptgiro’s voor de Paascollecte. Ook met deze
collecte rekenen de Kerkrentmeesters op u. Een deel van het geld is voor onze
eigen gemeente bestemd. U begrijpt, dat er tijdens deze corona-periode veel minder
geld binnenkomt, zodat men heel graag uw bijdrage tegemoet ziet.
U helpt toch ook mee?
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Meditatie
Lezen: Psalm 16: 7 - 11
Thema: Nieuw Leven

De dood is voor velen een angstige gedachte. We denken liever niet aan het naderende
einde. We verzetten ons er ook tegen.
Maar wanneer we het aanzien komen dan zijn we toch min of meer voorbereid op dat wat
komen gaat. Maar is het zover, dan huiveren we.
Angst om wat komen gaat.
Daarentegen zingt de Psalmdichter, en dat is David, dat wij niet worden overgeleverd aan
het dodenrijk. Het graf grijpt ons niet geheel.
Nee, niet dat we onsterfelijk zijn geworden. We zullen wel die dood moeten aanvaarden.
Maar…de Psalmist zingt vóór, wat Pasen betekent.
Niet gedoemd tot de dood, niet voor het graf bestemd. Er wacht een nieuw en eeuwig leven.
Daarom verheugd zich mijn hart en juicht mijn ziel.
Blijdschap alom.
Het is een geweldige boodschap.
Maar…willen wij er wel aan, aan dat nieuwe leven met de Heer?
Willen wij dat eigenlijk wel wat er staat in het 11e vers?
“U wijst mij de weg naar het leven”.
Want dat houdt in dat wij ons te weer moeten stellen tegenover al wat dood en kwaad is.
Het is toch veel eenvoudiger en gemakkelijker als wij maar in de dood blijven liggen?
Als jij je maar neerlegt bij al het kwaad dat onvermijdelijk gebeurd en waaraan we zelf ook
deelhebben?
Vaak vinden we het teveel gevraagd op te staan en in het geweer te komen.
Het is allemaal wel goed, zo!
De wekelijkse digi-dienst vanuit de kerk is immers wel zo gemakkelijk.
Geen loop naar de kerk, lekker thuis vanuit de luie stoel kijken, kopje koffie erbij, wie doet je
wat?
Maar als we straks weer kunnen samenkomen, rondom de tafel van Heer, moeten wij wel
die weg van de Heer, de weg van het Leven, volgen.
Want, Goddank, heeft die Heer er zich niet bij neer gelegd.
Zijn opstanding opent de weg naar het Nieuwe Leven.
Hij doet ons ook opstaan uit de angst en de wanhoop.
Hij overwon de schuld en de afgrond van de dood. Daarin leeft de gemeente.
Zó mogen wij leven uit het opstandingsgeloof.
Dat is: weten wie Hij is, Hem zien, en herkennen als de opgestane Heer, zijn geboden
bewaren, Hem liefhebben en doen wat Hij deed.
In goed vertrouwen dat de dood, het kwaad, het graf het uiteindelijk niet winnen.
Henk Perdok
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Agenda voor de maand april
12 apr.

(onder voorbehoud)

`

19.45 uur,
20.00 uur,
20.00 uur,

Verg. College van Kerkrentmeesters, Franse School
Vergadering Pastoraat, Franse School
Vergadering Diaconaat, Franse School

13 apr.

13.30 uur,

Moderamenvergadering, Franse School

19 apr.

19.30 uur,

Kostersoverleg, Franse School

21 apr.

10.00 uur,
14.00 uur,

Vergadering redactie Kerkblad, Franse School
Commissie eredienstvergadering, Franse School

Rondom de diensten

(onder voorbehoud)

In de vergadering van het Moderamen van januari, is besloten om voorlopig GEEN
kerkgangers meer toe te laten in de diensten en deze alleen nog digitaal uit te zenden. Ook
is op dringend advies van de landelijke kerk besloten dat er voorlopig niet meer door 4
cantorijleden zal worden gezongen. De schriftlezingen worden waar mogelijk verzorgd door
de voorganger. Dit alles om het aantal aanwezigen zo klein mogelijk te houden.
Het is triest dat het zo moet, maar helaas kan het niet anders.
Donderdag 1 april:
19.30 uur,

Witte Donderdag
ds. J. van den Berg,
Viering van de Maaltijd van de Heer (onder voorbehoud)
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur:

wit
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19.30 uur,

Goede Vrijdag
ds. R.P. Oosterdijk
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur:

paars

Maandag 29 maart t/m Goede Vrijdag 2 april: collecte bestemd voor interactief project
Syrië (KIA)
Bouw de kerk in 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.

Zaterdag 3 april:
22.00 uur,

Stille Zaterdag
ds. J. van den Berg
kleur: paars / wit

Zondag 4 april:
9.30 uur,

Eerste Paasdag
ds. G.M. van den Berg-de Haan
collecten:

- Diaconie
- Kerk

kleur:

wit

Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta
Etherfrequentie 105.4
Kabelfrequentie 104.1

19.00 uur,

Paasavondzang (GAAT NIET DOOR !!!)

Toelichting bij de collecten: Kerk in Actie (Zuid-Afrika- Een toekomst voor kansarme
kinderen)
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen
maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is
werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en
licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden
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verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun
zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Zondag 11 april:
9.30 uur,

2e zondag van Pasen / Quasi Modo Geniti
ds. J. van den Berg
collecten:

- Diaconie (de Gelukssteen)
- Kerk

kleur:

wit

Toelichting bij de collecten: Stichting ‘De Gelukssteen’.
Het logeergezin De Gelukssteen is door alle corona maatregelen nog in volle gang.
Gelukkig konden we doorgaan met het verlenen van de nodige zorg ondanks de enorm
andere tijden voor de kinderen en hun ouders.
Er zijn 2 kinderen, die we jaren in ons midden mochten hebben, begeleid gaan wonen.
Tevens hebben we 1 nieuw meisje mogen verwelkomen.
Momenteel komen er met grote regelmaat nog 6 kinderen.
De kinderen komen op verzoek van de ouders een dagdeel, meerdere dagen of soms een
paar weken. Deze verzoeken worden verwerkt in een passend rooster.
Om ieder kind voldoende aandacht en ruimte te geven komen er 1 of 2 kinderen tegelijk,
zodat we ze zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.
Samen genieten, proberen om de dagelijkse bezigheden te leren, buiten spelen en de natuur
in, zijn belangrijke en terugkerende activiteiten in en om onze prachtige woonplek.
Het geeft ons een heel fijn gevoel dat het verhaal van de gelukssteen (of soepsteen), ook
hierin samen wordt gedragen
Verheugd vernamen we dat de collecte voor deze zondag 11 april ten goede mag komen aan
Stichting De Gelukssteen.
Dit zal een goede bestemming krijgen voor de logeerkinderen!
Daarom willen we u bij voorbaat hartelijk bedanken voor uw gift en we hopen u snel weer
eens te ontmoeten in de kerk of op Wierhuizen!

Zondag 18 april:
9.30 uur,

3e zondag van Pasen / Misericordia Domini
mw. ds. G.M. van den Berg-de Haan
collecten:

- Diaconie (bloemendienst)
- Kerk

kleur: wit
Deze dienst zal worden uitgezonden via Omroep Eemsdelta
Etherfrequentie 105.4
Kabelfrequentie 104.1

Toelichting bij de collecten: Bloemendienst
In de dienst collecteren we 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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9.30 uur,

4e zondag van Pasen / Jubilate
ds. J. Schimmel, Spijk

collecten:

- Diaconie (KerkinActie)
- Kerk

kleur:

wit

Toelichting bij de collecten: Diaconaat (NL-kinderen in de knel)
Stichting de Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve
activiteiten. Zij hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Dans, theater, muziek,
nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om hun verhalen vorm te geven.
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge
vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks
leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in
Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker.
De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk
van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die
samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 a.z.c.’s realiseren.
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen
vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en
ontwikkelen.
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Bij de diensten
Donderdag 1 april – Nicolaïkerk, 19.30 uur – ds. Johan van den Berg – Witte Donderdag
Op deze avond gedenken we de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal. Normaal
gesproken zouden we dat onderstrepen met een avondmaalsviering, maar dat is in de
huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. De schriftlezing voor deze dienst richt onze
aandacht op een andere handeling van de Heer daar in die bovenzaal in Jeruzalem: Jezus
die de voeten van zijn leerlingen wast (Joh. 13:1-15). Zo draagt Hij zijn leerlingen op elkaar
dienend tot steun te zijn: met een gunnend geloof zal de Kerk toekomst hebben, ook als de
Heer uit onze wereld wordt weggespijkerd.
Zaterdag 3 april – Nicolaïkerk, 22.00 uur – ds. Johan van den Berg – Stille Zaterdag Paaswake
Wakend in het donker overdenkt de gemeente in stilte de heilsgeschiedenis tot op het kruis
van Golgotha. Ook nu kan – vanwege de coronabeperkingen – het brood niet worden
gebroken en samen gedeeld. Toch klinkt zelfs nu het Goddelijke bevel in de diepste
duisternis: Er zij licht!
[NB: Vanwege de afgekondigde avondklok is op het moment van schrijven nog niet helemaal
duidelijk of, en zo ja, op welk tijdstip deze dienst gehouden kan worden. Op de website vindt
u de meest recente informatie hierover.]
Zondag 11 april – Nicolaikerk, 9.30 uur – ds. J. van den Berg – Tweede zondag van Pasen
– Zondag Quasi Modo Geniti
Het leesrooster zet de voorganger een beetje voor het blok, want een half jaar geleden
(zondag 4 oktober) stond Johannes 20:19-31 ook al op de rol. Als u nieuwsgierig bent of u
ongeveer hetzelfde verhaal te horen krijgt over Tomas die de verschijning van Jezus is
misgelopen, of iets heel anders, dan zit er niets anders op dan ook vandaag de dienst te
bekijken (of wellicht te bezoeken als dat dan weer mag). Misschien moeten we er een
Babbelbox-vraag van maken: “Mist u Jezus ook wel eens?”

Persoonlijk Lied in coronatijd
De komende tijd mag nog niets gezongen worden in groepsverband. En dat maakt de
diensten erg sober. Natuurlijk klinkt het grote orgel en af en toe een digitaal lied, maar dat is
het dan ook wel. De commissie eredienst heeft daarom het plan opgevat om het Persoonlijk
Lied weer nieuw leven in te blazen, voor zolang er sprake is van voornamelijk digitale
diensten.
Een aantal jaren hebben maandelijks Persoonlijke Liederen geklonken in de Nicolaïkerk.
Hieraan voorafgaand kon de gemeente luisteren naar de inleiding op het persoonlijke lied.
Veelal waren dit ontroerende verhalen waardoor wij elkaar een beetje beter leerden kennen.
Elke zondag tot Pasen is er plaats in de dienst voor een Persoonlijk Lied. De commissie
eredienst nodigt u dan ook van harte uit om uw lied in te zenden. Dat kan bij de cantororganist per mail of post. U vindt zijn gegevens achterin het kerkblad.
U kunt uw inleiding à 100/150 woorden als video-opname, maar ook als mail of brief
inzenden met uw lied. Dat lied kan worden afgespeeld vanaf internet (graag de link
doorgeven), maar misschien wilt u liever dat de organist het speelt. Als u een opname op cd
heeft, kan dat natuurlijk ook. Doe de cd dan bij de cantor-organist in de brievenbus.
Namens de commissie eredienst,

Vincent Hensen-Oosterdijk
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Oppasdienst

(onder voorbehoud)

Geen oppasdienst deze maand

Van de Kindernevendienst

Geen Kindernevendienst

Kerkdiensten
Vrijzinnig Protestantse Gemeente; (alle diensten worden gehouden in Delfzijl)
Tot nader order worden er GEEN diensten georganiseerd in het
Singelkerkje in 2021

Verpleeghuis Vliethoven:
Geen opgave ontvangen

- 10 -

Opbrengst collecten
Opbrengst collecten diaconie:

Zondag 21 februari
Zondag 28 februari
Zondag 7 maart
Biddag 10 maart
Zondag 14 maart

Werelddiaconaat, Moldavië
Armenië, mensenkinderen
Roemenië
Voedselbank
Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat

€
€
€
€
€

192,00
236,00
208,50
317,50
182,50

Op de bankrekening van de diaconie is rechtstreeks, in de periode half februari 2020 t/m half
maart 2021, €. 580,00 ontvangen voor meerdere collectedoelen.
Alle giftgevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

Opbrengst collecten voor de Kerk:
zondag
zondag
zondag
zondag

21 februari
28 februari
07 maart
14 maart

€ 207,00
€ 147,00
€ 191,00
€ 264,00

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 gemeente
Gesprekskring 18+ online
Als er 18-plussers c.q. jongvolwassenen zijn die het leuk zouden vinden om met ons mee te
doen, dan horen we dat graag. Kom gerust eens ‘meekijken’ of deze manier van met elkaar
in gesprek zijn over wat het leven de moeite waard maakt, bij jou past. De deelnemers
dragen zelf om de beurt een onderwerp aan. Afgelopen maand kregen we 7 stellingen ‘voor
de kiezen’, onder andere: Ik kan ook zonder kerk geloven; Wat is belangrijker: Pasen of
Kerst?; Wie gelooft als een kind staat dichter bij God. Het zal niemand verbazen dat het niet
lukte om om 21.30 uur af te ronden.
Heb je vragen of zou je graag meedoen, dan kan je je aanmelden bij ds. Johan van den Berg
(dsjvandenberg@solcon.nl of 0596-788702).
De de komende online-meetings zijn voorlopig gepland op de volgende donderdagavonden
van 20.15 tot 21.30 uur: 21 april en 12 mei.
ds. Johan van den Berg

DENKSTOF
Factor 12+, Factor 15+ en 12+ Groep ONLINE
In het vorige nummer van het Kerkblad kondigden we al aan dat Mijna Hadders en ds. Johan
van den Berg DENKSTOF ONLINE willen opstarten. Dit is bedoeld voor de jongeren van 1217 jaar die normaal gesproken mee zouden (kunnen) doen met de Factor-groepen en/of de
12+ Groep.
DENKSTOF is een serie uitdagende video's over geloofsvragen in het dagelijks leven. Ze
helpen je als tiener om een eigen mening te vormen, je gedachten te prikkelen en te
ontdekken hoe je als christen kunt omgaan met lastige vragen. Vragen die bijvoorbeeld aan
de orde kunnen komen zijn: Waarom merk ik niks van God? Werkt bidden wel? Hoe ga ik om
met ruzie?
Nadat de video samen online is bekeken, gaan we met de jongeren in gesprek over het
thema. Dat kan via een discussie zijn, maar bijvoorbeeld ook met een challenge of quiz. De
online bijeenkomsten gaan ongeveer drie kwartier duren. Ben je benieuwd naar de
DENKSTOF video’s, neem dan eens een kijkje op beam.eo.nl/denkstof. Bij het kiezen van de
video’s voor onze online bijeenkomsten houden we natuurlijk rekening met de belangstelling
en de voorkeuren van de groep.
We gaan onze jongeren benaderen via de WhatsAppgroepen van Factor en 12+. Maar als je
daar niet in zit, of gewoon zeker wilt zijn dat er ook voor jou plek is bij DENKSTOF, meld je
dan snel aan bij ds. Johan van den Berg: WhatsApp 06-42435702 / e-mail
dsjvandenberg@solcon.nl.
Bij 5 aanmeldingen kunnen we van start gaan. Op dat moment overleggen we ook over de
meest geschikte dag en tijd.
We hopen dat je met ons mee wilt denken!
Mijna Hadders-Algra en ds. Johan van den Berg

Prijsvraag over vijf broden en twee vissen
In de kerkdienstuitzending van 14 maart was er een prijsvraag over het mozaïek voor het
altaar van een kerk aan de oever van het Meer van Galilea. Het mozaïek verbeeldt twee
vissen met daar tussenin een korf met broden. Wie goed telt, komt maar tot vier broden,
terwijl de Bijbel spreekt over vijf broden. De prijsvraag luidde: Waar is het vijfde brood? De
inzenders weten het antwoord ondertussen, maar voor alle anderen volgt hier de uitleg:
Het mozaïek waar de prijsvraag over ging, werd ontdekt in de ruïnes van een Byzantijnse
kerk die in de vierde eeuw gebouwd werd in Tabgha, de plaats waar men het verhaal van de

- 12 broodvermenigvuldiging situeert. Het kunstwerk verwijst naar de tekst over de
broodvermenigvuldiging. Door maar vier van de vijf genoemde broden af te beelden verwijst
de kunstenaar symbolisch naar het vijfde brood, het brood dat tijdens de eucharistieviering
(avondmaalsviering) op de altaartafel achter het mozaïek ligt.
Dat is dus het antwoord op de vraag: Waar is het vijfde brood? – Het ligt op het altaar/de
avondmaalstafel om gezegend en uitgedeeld te worden. Natuurlijk verwijst dat brood op zijn
beurt weer naar Jezus zelf, die zijn leven gaf (zichzelf opofferde en uitdeelde) tot verzoening
voor ons mensen.
Veel van de ingezonden antwoorden zaten op dit meer symbolische spoor: Jezus zelf is/deelt
het vijfde brood. Een paar mensen dachten heel kien dat het vijfde brood verborgen lag
onder de vier bovenin de mand, en één inzender vermoedde dat Jezus zelf het vijfde brood
al had verorberd.
Van de 30 (!) inzendingen hadden zeven mensen het antwoord goed. Door loting is bepaald
wie van die zeven de winnaar is: Didy de Vries, onze scriba. Zij heeft haar prijs - vijf
zelfgebakken deelbroodjes – de volgende dag al ontvangen en met smaak verorberd.
Hartelijk dank aan alle inzenders voor het meekijken, meedenken en meedoen. En voor ieder
die dit leest: wie weet, tot de volgende uitdaging!
Met een hartelijke groet, ds. Johan van den Berg

Pubquiz
Vrijdagavond 19 maart jl. deden we als Pastorieteam mee met de Pubquiz die de Jeugdraad
had georganiseerd. Eerder die dag werd er bij ons een pakket afgeleverd dat we pas ’s
avonds mochten openmaken: het zal vol lekkers om tijdens de quiz van te genieten, van
koekjes tot chips en kaasblokjes. Die avond deden er online 11 teams mee. De vragen
varieerden van goed te doen tot pittig, en van breinbrekers tot kennis van moderne
popmuziek en volksliederen. We zijn de hele avond goed bezig gehouden door quizmaster
Hans Postma, assistente Maartje van Ramshorst en scoremaster Nathalie Knol. Het
Pastorieteam was het niet helemaal eens met een vraag die suggereerde dat koning Salomo
de betwiste baby echt in tweeën had laten hakken, maar heeft zich voor de rest prima
vermaakt, net als alle andere deelnemende teams. Erg leuk om elkaar op deze manier te
ontmoeten. De organisatie kreeg dan ook verschillende keren algemeen applaus, net als het
winnende team Van Ramshorst, die de Pubquiz Wisselbeker een jaar thuis mogen uitstallen.
Een uitgebreider verslag van de Pubquiz door de organisatie volgt nog in het meinummer
van het Kerkblad.
Met een hartelijke groet, ook namens de jeugdraad,
Het Pastorieteam (Gerlinde, Johan, Dieke en Laurens)
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Verjaardagsfonds
De opbrengst over de maand februari bedraagt € 296,35.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage.
Namens het Verjaardagsfonds,
Didy de Vries-Kuiper.

Van de Diaconie
Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet
van de gemeente gegaan
In april 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:
mw. Bouktje Veldman
e-mail:
mw. Anneke Weidenaar
e-mail:
mw. Anja Breedijk
e-mail:
mw. Annemarie Pieterman
e-mail:

vegter.th@gmail.com
veldmang@hotmail.com
a.weidenaar@ziggo.nl
wa@wabreedijk.nl
alpieterman67@gmail.com

tel: 627353
tel: 626791
tel: 624784
tel: 623474
tel: 624910
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Van de Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans:
We zijn verheugd te kunnen melden dat t/m
februari al € 44.263,08 , waarvan € 3.144,58
zonder toezegging, is binnengekomen voor de
Actie Kerkbalans. We hopen dit jaar nog
€ 105.323,00 te mogen ontvangen.
Alle gevers hartelijk dank.
We willen hierbij ook diegenen bedanken die zomaar of met een specifiek doel, buiten de
Actie Kerkbalans of de collectes om, al of niet anoniem een extra gift overmaken of in de bus
deponeren. We zijn blij met iedere ondersteuning voor het in stand houden van het kerkelijk
werk en de gebouwen.

Amnesty International
PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM

Amnesty Actie PGA:
In verband met de corona-maatregelen kunnen we niet met elkaar een papieren brief
ondertekenen. Maar dat wil niet zeggen dat we moeten zwijgen. Ook nu kunnen we opkomen
voor mensen die worden onderdrukt omdat zij een beroep doen op het recht van vrije uiting
van mening of omdat zij opkomen voor de rechten van anderen. We kunnen via het internet
een petitie ondertekenen.
Op zondag 4 april – Pasen! besteden we aandacht aan een van de lopende petities van
Amnesty. Op het moment van schrijven (net voor de deadline van de kopij voor het kerkblad)
loopt onderstaande actie. U hoeft natuurlijk niet tot 4 april te wachten om hem te tekenen.
Mocht de actie afgelopen zijn op zondag 4 april, dan besteden we aandacht aan een van de
dan lopende acties.
Herenig Oeigoerse kinderen met hun ouders
Sommige Oeigoerse ouders die in het buitenland wonen zien hun kinderen nooit meer. De
kinderen zitten vast in China, waar ze vaak moeten verblijven in ‘weeskampen’ of
kostscholen. Hun ouders kunnen niet terug naar China, omdat ze dan vrijwel zeker naar een
‘heropvoedingskamp’ worden gestuurd.
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Roep China op om de Oeigoerse kinderen met hun ouders in het buitenland te
herenigen.
China onderdrukt de Oeigoeren op een vreselijke manier. Circa 1 miljoen van hen zitten
opgesloten in ‘heropvoedingskampen’, waar ze worden gehersenspoeld en gemarteld.
Ga naar deze link en teken de petitie:
Amnesty Spoedactie China: herenig Oeigoerse kinderen met hun ouders!

Van de Jeugd

Jeugdagenda april 2021
Club groep 5 t/m 8,

18.45-19.45 uur

I.v.m. de corona lockdown / maatregelen gaan de fysieke clubavonden
voorlopig niet door. De groepsleiding laat weten of er in plaats daarvan
iets anders wordt georganiseerd.
Onder voorbehoud:
Jongens/meisjes groep 5: Jantine en Martine dinsdag 6
april
Jongens/meisjes groep 6: Bas en Marieke: woensdag 7
april
Meisjes groep 7: Arjen en Rene: donderdag 22 april
Jongens groep 7/8: Jan-Willem, Maartje en Nathalie
dinsdag 13 april
Meisjes groep 8: Maarten en Fabiola: woensdag 21 april

Corona-sluiting T-café en
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12+ activiteiten
In verband met de aangescherpte coronarichtlijnen heeft de Jeugdraad met pijn in het
hart moeten besluiten dat er tot nader orde geen T-café meer gehouden kan worden.
Ook andere jeugdactiviteiten voor middelbare scholieren liggen tot voorlopig stil.

Gezocht: leiding voor Factor 12+ en 15+
Met ingang van het nieuwe jeugdseizoen is de leiding van Factor 12+ en 15+ gestopt.
Daarom zoeken we nieuwe leiding!!
Lijkt het u/jou leuk om 1x per maand/ anderhalve maand Factor te geven aan de 12+ of
15+ groep?? Dan zoeken we u!!!!
Tijdens de factoravonden bespreekt u/jij met de jeugd actuele zaken, geloofsvragen en
is er ruimte voor sociale contacten.
Deze 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!!!

Uit de Kerkenraad
PROTESTANTSE GEMEENTE APPINGEDAM

Er zijn geen vergaderingen geweest door alle maatregelen

