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Neem een kijkje! 

Vlechtwerk 
Jaargang 3, nr. 26 

december 2020-januari 2021 
              
Geduld 

Vandaag zat ik te denken aan het begrip geduld. Nu ben ik van nature niet zo’n geduldig 
mens. 
Ik wil graag regelen wat er te regelen valt en het liefst dan op stel en sprong. 
Dat zit me natuurlijk regelmatig dwars. 
We weten allemaal dat we niet sneller kunnen dan snel, we weten allemaal dat de ander 
soms ook niet zo snel kan of wil. 
Als we weer eens voor een brug moeten wachten zegt Lineke vaak: “dat is jouw karma “. 
Dit overkomt je zodat je jezelf kunt trainen in het geduldig zijn. Ik heb dan ook vaak het 
gevoel dat ik steeds moet wachten voor de brug. 
Dat is natuurlijk een mooi metafoor voor allerlei situaties in ons leven. 
Hoe vaak heeft u het gevoel weer te moeten wachten voor die brug? Op welke momenten 
wordt u op de proef gesteld. 
Dat kan van alles zijn. In mijn geval als het anderen betreft waar ik iets van moet hebben, die 
iets voor mij moeten doen, waar ik afhankelijk van ben. 
Het kan ook gaan om  antwoord via de app of via de mail. Een boodschap inspreken op de 
telefoon met de vraag of verwachting terug gebeld te worden. Wat kan dat wachten dan lang 
duren. 
Nu in deze corona tijd worden we ook getest in ons geduld. De meesten van ons dachten dat 
het na een paar weken wel weer normaal zou worden. Zelfs de eerste maanden werkten we 
nog goed mee en was er veel draagvlak voor de genomen maatregelen. 
Nu het langer duurt en we zelfs in een 2de golf zitten wordt er steeds meer gemord. Ons 
geduld raakt op. We willen ons dagelijks leven weer oppakken, we willen weer bij elkaar op 
bezoek, we willen weer op een terrasje een kopje koffie drinken en we willen wel eens een 
keer weer uit eten gaan. 
Wat ons, zo te horen, het meest dwarszit is dat we geen Sinterklaas en geen Kerstfeest met 
elkaar kunnen vieren. Voor een andere groep geldt dan ook nog dat zij geen vuurwerk 
kunnen afsteken. 
Sinterklaas en Kerstfeest vier je met zijn allen, dat vier je met het gezin, met familie. Het is 
bijna, nog belangrijker dan je verjaardag vieren. 
Is het dan zo erg om 1 jaar geen Sinterklaas en Kerst te vieren zoals we gewend zijn? 
Blijkbaar wel. Het is zo belangrijk dat de regering zich in allerlei bochten lijkt te wringen om 
toch maar, gedeeltelijk , tegemoet te komen aan deze wens, aan deze behoefte. 
Voor ons, als gemeente, is de kerstviering een belangrijk feest en ook altijd een bijzondere 
gebeurtenis. Het begint met kerstavond. Een kerkdienst voor het hele dorp waar elk jaar 
weer veel mensen naar toe komen en waar uit volle borst de kerstliederen worden 
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gezongen. Gedichten en natuurlijk een toneelstukje completeren het geheel. Daarna, niet te 
vergeten, Glühwein of chocolademelk. Het samen zijn is altijd erg gezellig. Of dat dit jaar ook 
gaat lukken weten we nog niet. Als het doorgaat zal het, mijns inzien, in een heel andere 
vorm zijn. 
Is dat voldoende voor ons, kan het zonder zingen. Kunnen  we letterlijk afstand bewaren. Of 
moeten we  geduld hebben en ons richten op volgend jaar. 
Kunnen we het opbrengen? Ik weet het niet. Het lijkt alsof ons geduld ten einde is. 
Aangezien we niet weten hoe het verder gaat is het, lijkt mij,  toch goed om geduldig te 
blijven. Doe wat je kunt doen en houdt elkaar in de gaten. 

Ik vond een uitspraak van Horatius, een Romeinse dichter van 65 v.C. – 8 v. C. 

Door geduld wordt lichter te dragen hetgeen niet te veranderen is.  

Namens de redactie wensen wij u hele fijne Kerstdagen en een gezond 2021! 
Siemie Hut 

BIJ DE DIENSTEN VAN  ADVENT EN KERST 

Advent 
Het nieuwe kerkelijk jaar is met de eerste zondag van Advent op 29 november ingezet. Dit 
jaar komen de hoofdlezingen uit het evangelie naar Marcus. De eerste Adventszondag 
beginnen we uit dit evangelie te lezen, maar verder in Advent, met Kerst en tot Epifanie 
leveren de andere evangelisten ons de teksten. Teksten die vertellen over de aankondiging 
van de Messias en over zijn geboorte. Marcus rept namelijk niet over de geboorte van Jezus, 
maar begint over diens optreden te vertellen nadat hij met de Geest is gedoopt.  
Eerst horen we meer over Johannes de Doper: hij is bij uitstek de figuur van Advent. Hij roept 
in ons de juiste houding wakker om Hem te verwachten. Om ruimte in onszelf te maken voor 
de Heer, om ons opnieuw open te stellen voor het stralende Licht dat naar ons toekomt. 
Op de vierde en laatste zondag van Advent horen we van de begroeting van Maria. De 
aartsengel Gabriël kondigt haar zwangerschap aan van het Kind van de belofte, in wie God 
voor altijd aanwezig zal zijn bij de mensen. Maria hoort het woord van de engel en betuigt 
meteen haar instemming. Daarmee geeft zij ons het voorbeeld hoe wij op het aanbod van 
heil in kunnen gaan.  
Een chassidisch verhaal vertelt hoe een leerling zijn rebbe vraagt: “Waar woont God?” “Daar 
waar de mens Hem binnenlaat” antwoordt de rebbe.  

24 december - Kerstnachtviering 
Deze zal zowel in Finsterwolde als in Nieuwolda worden gehouden.  

Hier eerst de aankondiging van de Kerstnachtviering in Nieuwolda: 

Licht is ook iets wat hoort bij December. 

Sinterklaas en Kerst, alles zal anders zijn dit jaar 
Ook geen traditionele kerstnachtviering met een volle kerk en samen zingen.  
Maar… 

Kerstavond 24 december 2020 Nieuwolda  “Lichtpuntjes in het donker” 

Dit jaar zal de Kerstavond anders gevierd worden.Er zal een korte samenkomst worden ge-
houden met muziek, het Kerstevangelie, een bemoedigend woord en we luisteren naar zan-
geres Nina. 
Het samenzijn is vanaf 20.30 tot 21.00 uur in de Dorpskerk, volgens de RIVM richtlijnen 
waarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.  

Als U/jij het fijn vindt ook bij de samenkomst aanwezig te zijn, kun je je via onderstaand mail-
adres aanmelden:   
Tineke Huizing: tjhuizing@netvisit.nl, Tel. 0642424635 
Opgave graag voor 20 december a.s. en vol is vol. 
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Misschien is het een mooi idee om dan een lichtje voor het raam te zetten als teken van Ver-
bondenheid en Hoop. En dan hopen we dat we samen volgend jaar uit volle borst weer kun-
nen zingen Komt allen tezamen. Deze Kerstavond na afloop geen gezellig samenzijn maar 
ook dat hopen we volgend jaar wel weer te kunnen. 

Voor informatie kunt u of jij altijd kijken op de website  dedollert.protestantsekerk.net  of op 
onze facebookpagina Protestantse Gemeente De Dollert 

Vanaf de 1e adventszondag zal een denneboom buiten de Kerk verlicht worden om lichtpunt-
jes uit te stralen in deze soms letterlijk, donkere tijd. Je wordt vanaf dan uitgenodigd een 
wens op te schrijven en die in de brievenbus voor de ingang te plaatsen.                                  
De wensen die ingeleverd worden zullen we lezen en we komen er dan of op Kerstavond of 
op een later tijdstip terug. 
Laten we ondanks alles toch proberen steeds opnieuw het Licht te zoeken en op onze beurt 
een lichtpuntje te zijn in deze donkere dagen 

Een hartelijke groet van Gerda Wieringa, Efina Remkes en Tineke Huizing 
              
Kerstnachtviering in Finsterwolde 
Ook in Finsterwolde kunnen we helaas niet gastvrij roepen: Komt allen tezamen…  
We moeten ons beperken in het aantal kerkgangers uit onze gemeente en uit het dorp. 
Aanmelden van te voren is noodzakelijk voor deze viering, die om 21.30 uur begint. Dit kan 
tot 20 december bij: ds.Gert Wybe van der Werff, driewerff@gmail.com of 0597-785405 / 06 
45630082. 
We hopen in een warme viering rond het bekende geboorteverhaal uit Lucas bijeen te zijn. 
Enkele leden van De CantoRei verlenen hun medewerking om met kerstliederen de sfeer  te 
verhogen.  
25 december - Kerstdag 
“Komt verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint” mag ondanks alles ook deze 
kerst weer een reden zijn om de geboorte van de Immanuel te vieren. Deze dienst vindt in 
Oostwold plaats en wordt geleid door pastor Tineke Huizing.  

3 januari - Epifanie 
De eerste dienst A.D.2021 is in Oostwold om 9.30 uur en hierin gaat ds.Gert Wybe van der 
Werff voor. Het zou natuurlijk mooi zijn om elkaar na de dienst onder de koffie een goed 
nieuw jaar te wensen. Maar op dit moment valt nog niet te zeggen of dat mogelijk is. U hoort 
het bijtijds! 

Een kerststal is niet compleet zonder de knielende wijzen, koningen of magiërs als de NBV 
de hoge kraamvisite noemt. Zo voegt Matteüs 2 aan de pastorale van Lucas het gegeven toe 
dat van meet af aan het kind van God door alle volken met vreugde werd begroet. Maar ook 
de schaduw van de dood valt al meteen over alle blijdschap bij de geboorte van het Kind 
door de plannen van koning Herodes. Gewaarschuwd in een droom keren de wijzen via een 
andere route terug naar hun land. Je kunt het ook zo lezen: wie dit Kind heeft gezien gaat in 
het vervolg een andere weg. 

Pastor Tineke Huizing en ds. Gert Wybe van der Werff 

VANUIT HET ADERHUIS 

Nu ik dit schrijf ligt de Gedachteniszondag net achter ons, waarop de namen van de overle-
denen uit onze gemeente werden genoemd. En achter elke naam schuilt een levensverhaal 
dat verbonden blijft met ons eigen verhaal. In onze familiekring gedachten we de vader van 
Aart overleden in februari dit jaar. Hij woonde samen met zijn zus de dienst in Leeuwarden 
bij.   

In november werd er nog meer herdacht. De scriba van de PKN sprak op 8 november bij het 
gedenken van de Kristallnacht een verklaring uit, waarin de medeplichtigheid van de kerk 
werd erkend aan het voeden van het antisemitisme. En dat het in de oorlogsjaren kerkelijke 
instanties veelal aan moed ontbrak om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kie-
zen. Waar de verklaring aan toevoegt: “Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke 
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moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht.” Laten we zeker niet 
vergeten dat er wel degelijk veel verzet is geweest vanuit de kerken tegen het meedogenloze 
optreden van de bezetter jegens de Joden.  

20 November was de sterfdag van ds. Bastiaan Ader, 76 jaar geleden. Van mevr. Janny 
Leutscher-Bos uit Winschoten kreeg ik een originele uitgave van een korte levensschets die 
mevr. Ader ter nagedachtenis aan haar man schreef. Deze uitgave verscheen vermoedelijk 
voor 20 november 1945 en draagt als titel: Laat uw licht schijnen. Aangrijpend vind ik vooral 
haar beschrijving van zijn laatste dagen in de gevangenis, opgetekend uit de mond van me-
degevangenen die de oorlog overleefden. Hoe ds. Ader tot het eind toe zijn medegevange-
nen geestelijk begeleidde en een hart onder de riem stak. 

In het pas verschenen boek van de jongste zoon, Erik Ader, publiceert de schrijver onder an-
dere door zijn vader geschreven en onvoltooid gebleven documenten die bij het leegruimen 
van het ouderlijk huis tevoorschijn kwamen. De schrijver stond met dit boek Oorlogen en 
oceanen: een familiegeschiedenis de afgelopen weken sterk in de belangstelling bij de 
Noordelijke media. Behalve aan zijn vader tekent hij ook zijn herinneringen op aan zijn ver-
dwenen broer en vertelt hij over zijn eigen diplomatieke carrière. Vanuit deze bijzondere ach-
tergrond wordt zijn groeiende inzet voor de Palestijnen begrijpelijk.  Ik ben net in het boek 
begonnen en het is alleszins boeiend. 
Zo wordt het beeld dat we van de geschiedenis hebben telkens weer aangevuld en bijge-
steld. Zo blijft ook de herinnering levend. 

Met hartelijke groet, 
Ds. Gert Wybe van der Werff   

VERJAARDAGEN 

Een behoorlijke tijd heeft een deel van u de lijst met verjaardagen gemist in ons Kerkblad. 
We waren hiermee gestopt omdat het niet meer zou kunnen in verband met de privacy wet. 
Nader onderzoek leert dat het voor een kerkblad wel is toegestaan, mits de vermelde 
personen hiertegen geen bezwaar hebben. 
Vanaf februari willen we dan ook weer de verjaardagen publiceren. 
We vermelden in principe alleen de mensen die ons kerkblad Vlechtwerk ontvangen. 

Als u bezwaar hebt tegen het vermelden van uw verjaardag in Vlechtwerk wilt u dit dan aan 
de redactie doorgeven? 
Het omgekeerde geldt ook: als uw naam ontbreekt en u wilt wel vermeld worden, geef het 
dan ook even door.                                     
De scriba, Jan Drewel 

Zangdienst 

Voor 27 december stond er een zangdienst 
gepland, maar als je niet mag zingen kun je het 
natuurlijk geen zangdienst meer noemen. 
Daarom zal er die zondag geen zangdienst 
gehouden worden. 
Hoe de dienst er wel uit gaat zien is momenteel 
nog niet duidelijk, maar daar gaan we ons op 
beraden. 
Uiteraard houden we u op de hoogte via de 
wekelijkse nieuwsbrief in de kerk…. 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES   

Wilt u deze doelen steunen, ook als u niet in de kerk kunt komen? Of wilt u een bepaald doel 
een extra gift geven? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Ge-
meente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte. 
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Zondag 6 december  
1e collecte: Amnesty International 
Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun 
mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. 
Veroordeeld tot de doodstraf of veroordeeld zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstran-
ten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan 
de wereld. Dit doen zij via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden 
regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te 
laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activis-
ten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Doordat Amnesty geen financiële mid-
delen aanneemt van overheden, zijn zij voor hun werk volledig afhankelijk van donaties.  
2e collecte: kerk 
3e collecte: pastoraat en diensten 

Zondag 13 december  
1e collecte: Kerstgeschenk ouderen 
Ieder jaar wordt er bij de oudere leden van onze gemeente een klein kerstgeschenk ge-
bracht. De bezoekjes en het presentje worden erg op prijs gesteld. De opbrengst van deze 
collecte is bestemd voor het bekostigen van deze kerstgeschenken. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemenfonds 
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

Zondag 20 december  
1e collecte: RDF Groningen-Drenthe  
Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschil-
lende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar 
ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp 
van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk 
doen! 
2e collecte: kerk 
3e collecte: verwarming gebouwen 

Donderdag 24 december - Nieuwolda 
1e collecte: Voedselbank Oldambt 
Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank 
Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schien-
vat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpak-
ketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte 
niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen 
die op of onder het bijstands niveau leven. Door de coronacrisis kloppen steeds meer men-
sen voor hulp bij de voedselbank aan, zij kunnen onze steun dan ook goed gebruiken! 

Donderdag 24 december – Finsterwolde 
1e collecte: Kerk in Actie – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Zie toelichting 25 december 

Vrijdag 25 december  
1e collecte: Kerk in Actie – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen 
in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, 
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit 
de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze 
kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf 
een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Partners 
van Kerk in Actie helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op 
een betere plek te krijgen.  
2e collecte: kerk 
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3e collecte: liturgische schikkingen 
Met gedachteniszondag, in de adventsperiode en met kerst staan er mooie liturgische schik-
kingen in de kerk. De stukken geven niet alleen sfeer, maar iedere schikking vertelt een ei-
gen verhaal en heeft een eigen betekenis. Zo dragen ze bij aan het toeleven naar en en het 
vieren van kerst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de ma-
terialen die gebruikt zijn. 

Zondag 27 december  
1e collecte: Heifer 
Heifer heeft als motto: Stop honger, help een boer. De manier waarop deze organisatie 
werkt, lijkt eigenlijk heel eenvoudig, maar heeft toch een grote impact. Zij geven bijvoorbeeld 
aan een arme boer een drachtige koe en vragen hem of haar om het eerste kalf door te ge-
ven aan een ander. Door de melk en de volgende kalveren te verkopen, kunnen de boeren 
hun leven sterk verbeteren. Daarnaast biedt Heifer ook trainingen waarmee kleinschalige 
boeren hun weerbaarheid kunnen versterken en hun opbrengsten kunnen verbeteren! 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie plaatselijk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen ge-
meente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de oude-
ren, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie. 

Zondag 3 januari 
1e collecte: ISF Oldambt 
Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien ver-
schillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om 
mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen 
te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood 
verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële 
steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onderhoud gebouwen 

Zondag 10 januari 
1e collecte: Stichting Bootvluchteling 
In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevan-
gen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voorname-
lijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen 
naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te ver-
beteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een me-
dische kliniek. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie plaatselijk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen ge-
meente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de oude-
ren, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie. 

Zondag 17 januari 
1e collecte: RDF Groningen-Drenthe 
Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschil-
lende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar 
ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp 
van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk 
doen! 
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemenfonds 
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

Zondag 24 januari 
1e collecte: Liudgerstichten 
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In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling 
voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot 
religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die 
zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. 
Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: verwarming gebouwen 

Zondag 31 januari 
1e collecte: Stichting Leprazending Nederland 
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel 
lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag 
vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te 
maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt op Wereld Lepra dag, de laatste zondag van 
januari, aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie plaatselijk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen ge-
meente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de oude-
ren, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie. 

AGENDA DE DOLLERT 

01 december 19.30 uur Kerkenraad in Ons Gebouw   
04 januari 19.30 uur Kerkenraad in Ons Gebouw 
25 januari 19.00 uur Redactievergadering   

SCHOONMAAKROOSTER KERK OOSTWOLD  
  
Hele maand DECEMBER: J. Garst en G. Kasper 
                         JANUARI: G. Kahré en H. Huizinga 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Herinnering: Vaste Vrijwillige Bijdrage 2020 (Aktie Kerkbalans) 

In de maand maart is de Aktie Kerkbalans 2020 gehouden in onze dorpen. In het verleden 
werden de enveloppen weer opgehaald, maar door een gebrek aan vrijwilligers en door 
Corona zijn er dit jaar geen enveloppen meer opgehaald.  
Gelukkig zijn er veel kerkleden die hun bijdrage Aktie Kerkbalans automatisch bijv. per 
maand of per kwartaal betalen. De betaler heeft er geen omkijken naar en de kerk ontvangt 
de inkomsten gespreid over het hele jaar. Van degenen die niet automatisch betalen, hebben 
ook al meerdere leden een deel of alles al betaald voor dit jaar. Heel hartelijk dank voor al uw 
bijdragen! 
Het verzoek van de boekhouder is om even na te gaan of u uw betaling aan de Aktie 
Kerkbalans al hebt gedaan. Als u uw bijdrage 2020 nog niet (geheel) heeft voldaan, wilt u dat 
dan wel vóór het einde van het jaar doen? U kunt hiervoor een van de onderstaande 
banknummers gebruiken: 

Oostwold: NL96 RABO 0357 7176 43 t.n.v. Prot. Gem. De Dollert 

Nieuwolda: NL93 RABO 0382 6111 95 t.n.v. Prot. Gem. De Dollert 

Reiderland: NL05 RABO 0373 7160 36 t.n.v. Prot. Gem. De Dollert 

 o.v.v.  Kerkbalans 2020 en uw naam en woonplaats. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen! 

Hilda Huizinga en Marina Wijnmaalen 
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NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE (DiA)  

Nieuws vanuit de Dollert in Actie en (streek)diaconie 

Mantelzorgdag – 10 november 
10 november was weer de landelijke mantelzorgdag. Mantelzorg is de zorg voor chronisch 
zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen 
en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en 
zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.  
Ook in onze kerkelijke gemeente zijn mantelzorgers. Mensen die omkijken naar andere ge-
meenteleden, een familielid of buur. Daarom zijn we bij voor ons bekende mensen die man-
telzorg verlenen langs geweest met een mooie roos. Even aandacht voor hun inzet dagelijks 
of met regelmaat. Tineke Huizing heeft dit op zich genomen voor Nieuwolda/Oostwold en 
Anja Mandersloot voor Reiderland. Zo is er vanuit de Protestantse Gemeente de Dollert in de 
gehele kerkelijke gemeente aandacht voor mantelzorg geweest. En mocht u een mantelzor-
ger kennen, geef het aan ons door, dan kunnen we daar volgend jaar ook aandacht schen-
ken. 

Handtekeningen actie  Amnesty International 
Op 10 december wordt elk jaar de verjaardag gevierd van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dat mensenrech-
ten nog veelvuldig geschonden worden kunnen we dagelijks in het 
nieuws horen en zien. Het blijft dan ook nodig actie te voeren. 
Amnesty streeft naar een wereld waarin de mensenrechten voor 
iedereen gelden en wil zorgen dat ze ook nageleefd worden. Dat 

doet Amnesty bijvoorbeeld met schrijfacties die jaarlijks op of rond 10 december op verschil-
lende plekken in ons land worden gehouden. 
 
Dit jaar wordt er aandacht gevraagd voor de  Belarussische oppositieleider Maryia Kalesni-
kava die op 7 september op klaarlichte dag is opgepakt en weggevoerd door gemaskerde 
mannen in burgerkleding. Al snel bleek dat de Belarussische autoriteiten hierachter zaten. Ze 
werd naar de grens gebracht maar weigerde haar land te verlaten. Nu wordt ze beschuldigd 
van het ‘ondermijnen van de nationale veiligheid’ en kan 5 jaar gevangenisstraf krijgen. Zij 
heeft geen enkele misdaad gepleegd. De autoriteiten willen haar de mond snoeren en een 
afschrikwekkend signaal afgeven. In Belarus (Wit-Rusland) gaan vreedzame demonstranten 
al wekenlang massaal de straat op om te demonstreren tegen president Loekasjenko.  
Met de ondertekening van de petitie roepen we de Belarussische autoriteiten op Maryia Ka-
lesnikava onmiddellijk vrij te laten. Doet u mee? 

De laatste jaren hebben we in een kerkdienst rond 10 december handteke-
ningenlijsten rond laten gaan die u kon tekenen. Dit jaar gaat het anders. 
Om mee te doen hoeft u niet op een bepaalde datum in de kerk aanwezig 
te zijn. U kunt tekenen via https://www.amnesty.nl/forms/petitie-belarus-ma-
ryia of u kunt de QR-code scannen met uw smartphone. Dan opent zich 
een linkje. Als u daarop klikt opent de petitie en kunt u uw gegevens invul-
len. Met het aanklikken van de gele button hebt u deze ondertekend! Lukt 
het niet? Misschien kunnen uw (klein-)kinderen u helpen! 

Namens Amnesty Oldambt (www.oldambt-amnesty.nl) alvast hartelijk dank! 

Kerst Collecte 2020  

Geef licht aan kinderen in de knel:  vluchtelingenkinderen in Griekenland 
Bij de toelichting voor de collectes vindt u ook meer informatie over de kerstcollecte. Graag 
wil ik (Henriët) deze collecte nog even extra onder uw aandacht brengen, voor de vluchtelin-
genkinderen in Griekenland. Daarbij gaan onze gedachten al gauw weer naar de beelden 
van de branden in het kamp Moria op Lesbos. Een eiland zo'n 10x de grootte van Texel. Mo-
ria is een voormalige miltaire basis waar vanaf 2013 vluchtelingen worden opgevangen. On-
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danks de capaciteit van 3100 vluchtelingen verbleven er in maart 
2020 20.000 vluchtelingen. Het meest bekend zijn de vluchtelingen 
uit de burgeroorlog in Syrië, minder bekend zijn de vluchtelingen uit 
andere gebieden, zoals Afghanistan, waar vandaan men wanhopig 
op zoek is gegaan naar een veilige plek. In maart 2020 kwam ook 
het kamp onder een lockdown vanwege corona. Vooral ook de VN-
Vluchtelingen Organisatie (UNHCR) heeft zich sterk gemaakt om 
zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen en overhe-
den te manen tot actie. Ook helpen ze vluchtelingen met hun asiel 
aanvraag. Helaas verloopt de procedure zo traag dat doorstroming 
stagneert.  

Na de branden in Moria begin september 2020 is er een nieuw 
kamp gevormd door de Griekse overheid. Aanvankelijk was er veel 

publiciteit, maar na de persconferentie mogen er geen journalisten of vrijwilligers meer naar 
binnen. Alleen de vluchtelingen zelf kunnen nog nieuws aan de media doorgeven, zoals Mi-
lad Ebrahimi uit Afghanistan. Hij zegt (via Mondiaal Nieuws): “Het is het eerste wat ik dacht 
toen ik in Moria belandde: Europa ziet de realiteit niet. Dus moet ik die laten zien. Ik zit mid-
den in de chaos, ik weet precies wat hier gaande is. We tonen de verborgen realiteit. Dingen 
die geen enkele journalist zelf kan zien omdat media geen toegang meer krijgen tot het 
kamp.” (www.mo.be/analyse/lesbos) 

Helaas worden ook hulporganisaties als Borderline, partnerorganisatie van Kerk in Actie, niet 
toegelaten in het nieuwe kamp. Hulpverleenster Alice Kleinschmidt ziet de verslechterde si-
tuatie: “Wat hier gebeurt is onmenselijk.” En voor hoelang...? De organisatie Borderline helpt 
vluchtelingen op Lesbos die net aangekomen zijn. Ze krijgen een pakket met voedsel en wa-
ter, en wat kleding om de eerste nood te lenigen. Door de coronamaatregelen mag Borderli-
ne die hulp nu niet zelf geven. “Mensen worden opgevangen door de politie en eerst een 
maand in een quarantainekamp vlakbij de kust gezet,” vertelt Alice, “wij geven onze hulp-
goederen nu aan de politie af.“ Er komen nu niet veel nieuwe mensen aan. In de afgelopen 6 
weken arriveerden maar 3 boten met nieuwe vluchtelingen op Lesbos. “Veel boten worden 
door de kustwacht en politie teruggestuurd naar Turkse wateren. Ook als mensen al aange-
komen zijn hier op het eiland.” De organisatie van Alice blijft niet bij de pakken neerzitten. 
“Momenteel zijn we druk met het inpakken van kleding uit ons magazijn. We hopen de kle-
ding deze week bij het nieuwe kamp af te leveren.” En ook het “gewone werk” gaat door. “We 
zijn ons aan het voorbereiden voor de winter. Voor mensen die dan nieuw aankomen in het 
noorden, verzamelen we slaapzakken voor de koude nachten.”  
Naast de hulpgoederenstroom verzorgt Borderline ook lessen voor kinderen op een schooltje 
buiten het kamp, in een veilige omgeving. Alice: “Er zijn steeds meer kinderen die graag les-
sen willen volgen, en dat komt door de coronaregels. Daardoor mogen ze nu helemaal niet 
naar de publieke scholen komen.” De mogelijkheden van Borderline zijn beperkt. Ook zij 
hebben te maken met de coronarichtlijnen en kunnen minder kinderen in de klaslokalen kwijt. 
Voor meer info zie de website van kerkinactie en de link: https://kerkinactie.protestantse-
kerk.nl/nieuws/hulpverleenster-alice-op-lesbos 

Nog een lichtpuntje voor de kinderen kwam ik tegen, namelijk op de website van Artsen zon-
der grenzen, -waarschijnlijk nog van voor de brand- (www.artsenzondergrenzen.nl). Cultureel 
bemiddelaar Myriam Abdel Basit ontmoette samen met een psycholoog kinderen in het 
vluchtelingenkamp Moria. Haar doel was om de kinderen hun verhaal te laten vertellen en er 
een boek van te maken. De kinderen hebben dit in een samenkomst voorgelezen aan de 
ouderen. Het was een bijzonder persoonlijk verhaal geworden en ook voor de ouders heel 
emotioneel om te horen. Myriam vertelt erover hoe dit tot stand kwam: “Het was mooi om te 
zien hoe de kinderen tot leven kwamen en elkaar hielpen met hun verhalen. In het begin ke-
ken ze echt nog de kat uit de boom, maar uiteindelijk hielpen ze elkaar enorm. Ze zorgden er 
echt voor dat ieders verhaal in het boek kwam. Uiteindelijk maakte het niet uit waar ze van-
daan kwamen. Ze vertelden elkaars verhalen alsof ze één waren. We hebben veel gepraat 
over de dromen van de kinderen en wat ze gaan doen als dit voorbij is. Veel kinderen heb-
ben al hoop, ze moeten die vast zien te houden,” vertelt Myriam. “Een tiener legde het per-
fect uit: ‘Ja, ik heb 6 jaar van mijn leven verloren. Maar dat ga ik inhalen. We hebben alle-
maal een toekomst voor ons. We hebben dromen die we najagen. Ik ben ervan overtuigd dat 
meer getalenteerde vluchtelingen die gaan waarmaken.” 
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Toch goed dat er zoveel hulporganisaties werkzaam zijn in dit gebied. Allemaal druppels op 
een gloeiende plaat, lichtjes in een uitzichtloos bestaan... en een lichtend gebedspunt voor 
ons... 

Geef uw bijdrage aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage via de kerk over op NL46 RABO 
0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert o.v.v. 'kerstcollecte'. Hartelijk dank! 

Direct overmaken naar het rekeningnummer van Kerk in Actie kan uiteraard ook: NL89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’, of doneer online via de website.  

Helpt u mee om deze kerstcollecte tot een succes te maken?! 
Namens de kinderen heel hartelijk dank! 

Diverse spaaracties 
Zelf in actie komen voor anderen hoeft geen geld te kosten! Door samen bepaalde zaken te 
sparen, kunnen we toch anderen helpen. De Dollert in Actie, diaconie en streekdiaconie za-
melen diverse zaken in om zo andere mensen te kunnen helpen. Spaart u ook mee? 

Inzamelingsacties van Kerk in Actie 
In het hele land sparen gemeenteleden van diverse kerken verschillende zaken, die vervol-
gens aan verzamelaars of handelaars verkocht worden. Al deze acties samen leverden in 
2019 maar liefst € 23.482,- op! 
Wat kan er ingeleverd worden? Oud en buitenlands geld, mobiele telefoons, cartridges, 
postzegels, enveloppen met postzegel, ansichtkaarten, geboortekaartjes en kaarten van An-
ton Pieck, 'Voor het kind' en Stichting Kinderpostzegels. 

Douwe Egberts punten sparen voor koffie voor de voedselbanken 
Het is dit jaar het zevende jaar van een gezamenlijk initiatief: Douwe Egberts, Lionsclubs en 
Voedselbanken Nederland komen in actie om zoveel mogelijk pakken koffie voor de klanten 
van de voedselbanken in te zamelen. In december worden door heel Nederland DE-waarde-
punten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe 
Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de 
voedselbanken wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. Kof-
fie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit 
wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten voor hulpbehoevende men-
sen en wordt daardoor buitengewoon gewaardeerd. 

Sparen voor boodschappen bij Plus 
Bij supermarkt Plus kan er van 25 oktober t/m 30 januari weer gespaard worden voor een 
boodschappenpakket. Doet u boodschappen bij de Plus en spaart u de zegels zelf niet? Of 
heeft u wat zegels over? Lever ze dan bij ons in! Vorig jaar hebben we op deze manier als 
streekgemeente heel wat pakketten bij elkaar kunnen sparen, die we aan de Voedselbank 
hebben gegeven. Spaart u ook weer mee? Er kunnen losse zegels en volle spaarkaarten 
ingeleverd worden, maar het is voor ons ook handig als u zelf de kaart al inwisselt en het 
complete pakket bij ons inlevert.  

Inleveren 
Inleveren van al deze zaken kan voor of na een kerkdienst bij een van de leden van de Dol-
lert in Actie, een van de kerkenraadsleden of in de melkbus (Oostwold) of doos (Nieuwolda) 
achter in de kerk. Inleveren kan ook bij diverse adressen 

VANUIT DE STREEKDIACONIE 

Even weer een update van de Streekdiaconie.  
Waar zijn we allemaal mee bezig?   
We geven toe…het is soms best lastig om in coronatijd zaken goed aan te kunnen pakken. 
Je hebt constant het gevoel dat je belemmerd wordt doordat bepaalde dingen vanuit de 
overheid stil worden gelegd.  
We proberen ons uiterste best te doen om bepaalde acties toch door te laten gaan en wat 
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kan het resultaat dan soms verrassend zijn.   

Actie Vakantietas – we hebben 200 kinderen in de zomervakantie blij kunnen maken met 
een tasje vol met mooie spulletjes. Aangezien er in het voorjaar geen kerkdiensten waren 
hebben veel mensen geld gedoneerd i.p.v. speelgoed, knutselspullen e.d. in te leveren bij de 
kerk. Er is heel veel geld binnen gekomen, waarvoor wij erg dankbaar zijn.  
Van het geld wat overgebleven is hebben we Fair-Trade chocoladeletters gekocht en deze 
letters worden uitgedeeld aan gezinnen met kinderen die eten krijgen van de Voedselbank of 
ondersteund worden door stichting “de dichte knip”. 

Actie Shower Power - Tijdens de startzondag in de verschillende kerken is er gecollecteerd 
voor “Shower Power”.Deze collecte heeft maar liefst € 917,74 opgebracht. Dit geld is over-
gemaakt naar Shower Power en wij werden bedankt met  onderstaande reactie : 
Wij zagen de donatie binnen komen en werden er warm van. Tegelijkertijd realiseer je je dat 
het beschamend is dat de noodsituatie maar voort duurt. ShowerPower is nu als partner van 
Team Humanity bezig schuin tegenover Moria 2.0 op zeer korte termijn 20 douches te reali-
seren. We betaalden de huur vast en kijken hoe wij onze nieuwe warmwatervoorziening 
kunnen gaan inzetten. 
Jullie begrijpen dat de Streekdiaconie heel graag meer activiteiten wil gaan organiseren voor 
Shower Power zodat we nog meer geld kunnen doneren aan deze stichting die zo goed be-
zig is. Wij zijn over de mogelijkheden aan het nadenken en komen er bij u op terug. 

Schuldhulpmaatje – Dit project loopt goed. Binnenkort worden er weer nieuwe maatjes op-
geleid. 

 
Met bovenstaande acties hopen we in 2021 verder te kunnen gaan maar willen de acties ook 
graag uitbreiden. Wat zou het fijn zijn als we : 
Onze eerste regionale ouderenreis kunnen organiseren 
Een actie kunnen starten voor Shower Power door het hele jaar heen 
Kerstpakketten uitdelen aan mensen in onze regio die onder de armoedegrens zitten 
“Tafels van Hoop” organiseren – een maaltijd met en voor vluchtelingen uit de regio. 

Jullie zijn even weer op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze Streekdiaconie. Mis-
schien heeft iemand behoefte om hier eens verder over door te praten of misschien heb je 
een goed idee , laat het ons weten! 

Een hartelijke groet van Dirkje, Ruth, Ineke en Anja 
Streekdiaconie Oost-Groningen 

Douwe Egberts waardepunten  
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!

Ook de diaconieën in de gemeente Oldambt doen dit jaar mee aan deze actie. In december 
worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingeza-
melde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aan-
tal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2021 wekelijks pakken kof-
fie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

Meedoen? Heel graag!

We hopen dat u dit jaar uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze 
wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen worden gebundeld en worden in-
geleverd in de brievenbus op onderstaande adressen in geheel Oldambt. 

De inleveradressen zijn:


Waarom koffie?

Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk dat inmiddels meer dan 265 jaar bestaat, 
wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een goede kop kof-
fie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door 
dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is een schaars product 
voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het 
komt weinig voor in voedselpakketten voor hulpbehoevende mensen en wordt daardoor 
buitengewoon gewaardeerd.  
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VANUIT DE STREEKGEMEENTE 

Streekgemeente OOST-GRONINGEN 
Na een lange aanloop besloten op 1 september 2017 vijf gemeenten in deze regio nauw met 
elkaar te gaan samenwerken als Streekgemeente Oost-Groningen. Doel was in een krim-
pende kerk het kerkelijk leven op zoveel mogelijk plaatsen te ondersteunen en te versterken. 
Alleen zo kan de kerk in alle plaatsen zichtbaar aanwezig blijven.  
Na drie jaar is opnieuw overleg nodig over een mogelijk andere bestuursstructuur. In deze 
rubriek wil ik proberen de achtergronden van onze samenwerking toe te lichten en de vragen 
die in dit proces naar voren komen te bespreken. Het lijkt me ook goed dat we elkaar op de 
hoogte houden van wat in ieders gemeente gebeurt en elkaar zo beter leren kennen.  

Schaalvergroting 
De samenwerking in de regio houdt schaalvergroting in en dit proces gaat nog steeds verder. 
Het betekent vaker en verder reizen naar een andere plaats om een dienst, een vergadering 
of andere kerkelijke activiteit te kunnen bijwonen.  
Alle deelnemende gemeenten hebben al een lange ervaring met processen van samenwer-
king en fusering. Dit begon met de plaatselijke samenwerking tussen gemeenten van Her-
vormde en Gereformeerde signatuur en zette zich in de kleinere dorpen voort in de samen-
werking van gemeenten uit dorpen met elkaar. Bij elk nieuw samenwerkingsverband verlies 
je mensen die deze verandering om welke reden dan ook niet kunnen meemaken. Sommige 
leden voelen er niet voor naar een andere plek te gaan om te kerken, omdat het niet meer 
als “eigen” wordt ervaren. Samenwerking opent juist voor anderen nieuwe perspectieven om 
een meer open gemeenschap te zijn en stimuleert nieuwe vormen van kerk-zijn. 
   
Om de leefbaarheid van het dorp 
Om kerk te kunnen blijven op zoveel mogelijk plaatsen, “om de lofzang gaande te houden”, 
is samenwerking en daarmee samenhangend, schaalvergroting onontkoombaar. Het gevaar 
hierbij is dat de blik naar binnen blijft gericht, dat alle energie gaat zitten in het overleven. 
In elke plaats maakt de kerkgemeenschap ook deel uit van de plaatselijke gemeenschap, is 
daarmee met talloos veel draadjes verbonden. Als kerk wil je ook de betrokkenheid bij je 
dorp, stad of wijk tonen. Begaan zijn met de mensen direct om je heen, meeleven met wat 
daar gebeurt en mensen overkomt. De landelijke kerk stimuleert deze betrokkenheid bij de 
directe omgeving, noemt het de missionaire opdracht die wezenlijk is voor de kerk. Missio-
nair of je zou ook kunnen zeggen: een positieve uitstraling hebben naar de samenleving. Dat 
betekent concreet bijvoorbeeld: welke bijdrage kunnen we als kerk leveren om onze woon-
plaats (meer) leefbaar te maken en te houden? Want die leefbaarheid staat overal onder 
druk door het sluiten van scholen, bibliotheken, winkels en andere voorzieningen. Dit missio-
naire bewustzijn kan zich vertalen in betrokkenheid bij plaatselijke maatschappelijke en cultu-
rele activiteiten. Los van de kerk of in samenwerking met de kerk. Om maar een paar voor-
beelden van de vele initiatieven op dit gebied te noemen: In Scheemda biedt het kerkgebouw 
onderdak aan verenigingen en maatschappelijke organisaties. In Oostwold worden in de kerk 
concerten gegeven en vindt er jaarlijks een boekenmarkt plaats. In Finsterwolde herstelt en 
onderhoudt  een club van vrijwilligers uit dorp en kerk samen het kerkhof. In Winschoten 
houden verschillende kerken samen een gratis maaltijdvoorziening in stand voor mensen die 
krap bij kas zijn. In de ondersteuning van mensen aan de basis vinden diaconieën en maat-
schappelijke organisaties elkaar steeds meer. Juist kerken kunnen vanuit hun eigen specifie-
ke invalshoek op het gebied van zingeving en levensbeschouwing een eigen bijdrage leve-
ren aan de leefbaarheid van dorp of plaats. 

Uiteenlopende belangen? 
Dus enerzijds concentratie van de kerk op de eigen plaats en anderzijds kerkelijke samen-
werking in de regio om de lofzang gaande te kunnen houden…  
Dat zijn twee verschillende bewegingen die  met elkaar op gespannen voet kunnen staan. 
Jacobine Gelderloos heeft in haar boek “Sporen van God in het dorp”*) deze spanning goed 
geduid. Zij onderzocht hoe een aantal kerken in Nederland concreet  een bijdrage levert aan 
de leefbaarheid van het platteland. Zij ontdekte daarbij dat als mensen zich richten op we-
zenlijke levensvragen, die samenhangen met het leven van mensen in het dorp, de overle-
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vingsvragen naar de achtergrond verdwijnen. Dat is alvast een positief inzicht in de spagaat 
die we door die uiteenlopende belangen wel eens ervaren. 
En het maakt het uitgangspunt van de regionale samenwerking alleen maar meer relevant: 
de samenwerking beoogt het kerkelijk leven op zoveel mogelijk plaatsen te ondersteunen en 
te versterken. 
Hoe kan een goede bestuursstructuur hieraan bijdragen? Dat is de uitdaging! 

Ds. Gert Wybe van der Werff 
________ 
 *) Jacobine Gelderloos, Sporen van God in het dorp. Nieuwe perspectieven voor kerken op 
het platteland. Uitgeverij Boekencentrum, 2018. 

            *Something’s can change Life 
                                  *In every good way that yours, possible can….. do! 
        15 nov. 2020 
*De Kerk maakt. 
*Heeft de corona niet alleen maar de samen-leving,  
  beetje de sociale contacten in de koude gezet, 
   eigenlijk ons in hart&ziel geraakt… 
*maar dat integen drukt niet de pret 
   om te geloven en beter-schap te beloven, 
   Zo vraag ik U ook, een gegeven, 
   toch samen te beleven, om elkaar te 
   denken en durf te leven. 
*Als ook ik schrijf voor ieder geloof, 
    gelukkig iedereen als mens bedreven… 
*Het hier en nu, als wij zijn zonder pijn. 
  Het leven is goed en geeft ons  
  van alles om te leren,  
  En het recht om God te kennen als zo ook onze 
  ouders, familie en vrienden. 
*Geloof in ieders Geloof. 
  Mits men er goed bij leeft, 
  en dat zweeft… 
*Liefde is de sleutel! 
*Want U en U een fijne zondag, Amen 

Made & created by: Jacob L. 

SCHULDHULPMAATJE 

Een kerk van betekenis 
Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Niet alleen 
binnen uw kerkelijke gemeenschap, maar ook achter heel wat voordeu-
ren in uw eigen wijk. U of uw kerk kan deze mensen een helpende hand 
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bieden, uit naastenliefde. SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor 
mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor 
en motiveren om vol te houden. 
Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen, maar ook 
schuldenvrij te blijven. De Maatjes kunnen de rol van de diaconie ontlasten. Tegelijkertijd 
biedt dat de mogelijkheid om dienstbaar te zijn voor mensen buiten de kerkelijke gemeen-
schap. 
Zelf Maatje worden of Maatjes inzetten is heel eenvoudig: vul het formulier in op 
www.shmoldambt.nl. De coördinatoren nemen dan contact op om een afspraak te maken.  
Mocht u SchuldHulpMaatje Oldambt financieel willen ondersteunen dan kunt u een bedrag 
overmaken naar onze bankrekening t.n.v. Stichting Mit Elkoar Oldambt, o.v.v. ‘SchuldHulp-
Maatje Oldambt’, IBAN NL18RABO0326192107. Of door gebruik te maken van de ‘Doneer-
knop’ op www.shmoldambt.nl/doneren. 

Opgeleide vrijwilligers helpen bij geldzorgen 
Maar liefst een op de drie huishoudens in Oldambt heeft geldzorgen. Dat is veel. Veel men-
sen schamen zich soms zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. 
Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet 
oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te krijgen. En 
iemand die bij je blijft tot alles weer in orde is. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt 
doen dat. Samen lukt ‘t.  
Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het komt 
vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen 
maar erger worden. De vrijwilligers zijn er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen 
en samen een aflossingsplan te maken. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost 
niets. 
Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een 
van de ruim 30 opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, 
de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële pro-
blemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. 
Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op 
www.shmoldambt.nl. De coördinatoren nemen dan contact op om een afspraak te maken 
voor een intakegesprek. 

Ervaringen van een schuldhulpmaatje 
Sinds een aantal jaren loopt landelijk het project Schuldhulpmaatje. In ons Kerkblad is hier-
over al een paar keer geschreven. 
In het Oldambt loopt dit project ook onder de noemer: SHM – Oldambt (Schuldhulpmaatje 
Oldambt. Een ieder die daarvoor belangstelling heeft kan Schuldhulpmaatje worden, hetgeen 
betekent dat je mensen die in financiële problemen zitten probeert te helpen hier een uitweg 
uit te vinden. 
In juni heb ik 3 zaterdagen hiervoor een training gevolgd. Best wel pittig en intensief. 
Kees Kasper ging mij eerder al voor vanuit onze gemeente. 
Opmerkelijk genoeg waren er nadat ik de training had gevolgd maar weinig steunaanvragen. 
Dit begint nu echter weer op te lopen. In september kreeg ik mijn eerste klant en heb hier-
mee regelmatig contact. Soms is het wel lastig een uitweg uit de problemen te vinden. Maar 
iedere schuldhulpmaatje heeft een begeleider en daarnaast is er de coördinator waarop je 
altijd een beroep kunt doen als je er even niet uit komt. 
Het is dankbaar werk, vooral als je iemand in acute nood kunt helpen. Zo zat mijn klant even 
helemaal vast en kon ik hem helpen door steun te vragen bij het ISF Oldambt (Interkerkelijk 
Sociaal Fonds Oldambt). Heel blij was ik dat het ISF mij een supermarktbon van € 40 aan-
bood waarmee mijn klant boodschappen kon doen en even uit de brand was. 
Waarom ik dit schrijf: om de aandacht te vestigen op dit mooie project en misschien anderen 
ook interesseer om dit te gaan doen. Daarnaast: we collecteren er in de kerk ook voor en 
graag beveel ik deze collectes van harte aan!  
Zowel de kerken als de Gemeente Oldambt steunen het Schuldhulpmaatje project en het 
ISF! 
Op de website van SHM Oldambt en ISF Oldambt kunt u meer informatie vinden. 

Jan Drewel – schuldhulpmaatje 
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BIJBELLEESROOSTER DECEMBER - JANUARI 

zondag 6 december
2e zondag Advent 
1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente

maandag 7 december 1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek

dinsdag 8 december 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ...

woensdag 9 december 1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden

donderdag 10 december 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk

vrijdag 11 december 1 Tessalonicenzen 4:13-18 Troost

zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen

zondag 13 december
3e zondag Advent 
1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw

maandag 14 december Haggai 1:1-15 Bouwbeleid

dinsdag 15 december Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger was alles beter

woensdag 16 december Haggai 2:10-23
Als je zoveel ellende ziet, waar-
om kom je dan niet bij God?

donderdag 17 december Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen

vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11 God is nabij

zaterdag 19 december Psalm 132 Vaste woon- en verblijfplaats

zondag 20 december
4e zondag Advent 
Jesaja 51:1-8

Vastigheid

maandag 21 december Jesaja 51:9-16 Je wachter zal niet sluimeren

dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23 Bescherming

woensdag 23 december Jesaja 52:1-6 Bevrijding

donderdag 24 december Kerstnacht  Psalm 2 Volken trekken samen

vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag 
Jesaja 52:7-12

Goed nieuws

zaterdag 26 december
Tweede Kerstdag 
Jesaja 52:13-15

Sprakeloos

zondag 27 december Jesaja 53:1-6 Opvallend onopvallen

maandag 28 december Jesaja 53:7-12 Herder als schaap

dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5 Vruchtbaar

woensdag 30 december Jesaja 54:6-10 Grenzeloze liefde

donderdag 31 december Jesaja 54:11-17 Steengoed
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HET KOST NIET ZOVEEL 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken 
of je hand op te steken voor een vriendelijke groet 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet 
 
Het kost niet zoveel een hand uit te steken 
om een ander een beetje behulpzaam te zijn 
Een dankbare blik is vaak de beloning 
al was de moeite voor u slechts klein 
 
Het kost niet zoveel om je hart wat te openen 
voor de mens om je heen in zijn vreugd en verdriet 
Wees blij, dat je zo wat kan doen voor een ander 
of is die ander soms je naaste niet? 
 
Het kost maar weinig, een arm om een schouder 
of alleen maar even een zachte druk van een hand 
't is vaak voor de ander of hij heel even 
in een klein paradijs is beland 
 
Het kost toch zo weinig, om een ander te geven 
iets, wat je zelf ook zo heel graag ontvangt 
Liefde , alleen maar door dat weg te schenken 
krijg je terug, maar dan je verlangt.


O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten                                                           

die arm om je schouder, die hulp die je bood.                                                                  

Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig,                                                                         

Maar in wezen is het ontzaglijk groot.


Jaren geleden stond dit gedicht in “KERKKLANKEN” ingezonden door de familie Udema 
van de Klinkerstraat.


Nu weer ingezonden door mevrouw Grietje Koetje.
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Ingezonden door mevr. Koetje-Oudekerk: 
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Streekgemeente Oost-Groningen 
Ter informatie de bereikbaarheidsgegevens van de streekkerkenraad en de colleges. 
Als er vragen zijn over de streekgemeente, kunt u altijd contact opnemen. 
  
Streekkerkenraad 
Watze Bokma  voorzitter     watzebokma@hotmail.com 
Ds. Gert Wybe van der Werff is bij de vergaderingen van de streekkerkenraad en het mode-
ramen aanwezig. 

Colleges streekgemeente 
Streekcollege van kerkrentmeesters, voorzitter Frans Engelage, frans.engelage@hetnet.nl 
De bankrekening van de streekgemeente is: NL63 RABO 0322 2037 24 
Streekcollege van diakenen, voorzitter Ruth Drewel, ruthdrewel@hotmail.com 
De bankrekening van de (streek) diaconie is: NL22 RABO 0356 4249 95 

Vergaderdata streekkerkenraad seizoen 2020-2021. 
De geplande data zijn: 20 januari, 17 maart, 26 mei, 7 juli 

Actueel nieuws over de streekgemeente is te volgen via de facebookpagina (Protestantse-
Streekgemeente-Oost-Groningen) 
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PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT

KERKDIENSTEN:  december 2020 - januari 2021 

Er kunnen maximaal 30 gemeenteleden naar de dienst komen. Vooraf reserveren voor de 
diensten is noodzakelijk; graag bij pgdedollert@gmail.com  
Voor informatie w.b. collectedoelen kijkt u op pagina 11 en verder. 

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl kijk daar bij PG De Dollert of bij 
Oostwold. 

      

6-dec. 09.30 Bad Nieuweschans ds. v/d Werff 2e advent

13-dec. 09.30 Nieuwolda da. Spijker 3e advent

20-dec. 09.30 Finsterwolde ds. v/d Werff 4e advent

24-dec. 20.30 Nieuwolda pastor Huizing-Piersma kerstavond

21.30 Finsterwolde ds. v/d Werff kerstavond

25-dec. 09.30 Oostwold pastor Huizing-Piersma kerst

27-dec. 09.30 Nieuwolda liturgiecommissie

31-dec. 19.30 Bad Nieuweschans ds. R. Offringa oudejaarsdag

3-jan. 09.30 Oostwold ds. v/d Werff nieuwjaarsborrel

10-jan. 09.30 Bad Nieuweschans drs. J. van Dijk

17-jan. 09.30 Nieuwolda pastor Huizing-Piersma

24-jan. 09.30 Finsterwolde ds. v/d Werff

31-jan. 09.30 Oostwold ds. v/d Werff
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