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Kiezen! 

Afgelopen weken werd ik geconfronteerd met mijn eigen gedachte van het vorig voorwoord, 
“Alles gaat door.” 
We zitten in een periode van stemmen en keuzes maken. Welke richting willen we op met 
ons land en met name met elkaar. 
Toen er vier jaar geleden in Amerika gekozen werd voor Trump was ik wel ongerust. Wat 
voor rol wilde hij spelen. Uiteindelijk heeft het niks uitgemaakt wat ik dacht. 
Woensdag 17 maart, hebben we gestemd, sommigen al eerder. Tijdens de telling van de 
stemmen zagen we dat rechts en het midden sterk naar voren kwamen en dat links afzakte. 
Mooi dat mensen stemmen en een keuze maken. 
Sommige uitslagen vond ik wel verrassend, maar ook hier verander ik niets aan. 
Ik vind het belangrijk dat we kiezen voor een rechtvaardige samenleving. Ieder heeft daar 
zijn of haar rol in. Ik maakte me echt druk om de uitslag, wetende dat dat geen zin heeft want 
nogmaals 
“Alles gaat door. “ 
Ondanks dat kerkbezoek fysiek niet mogelijk is staan we wel weer stil bij Pasen. Eigenlijk het 
belangrijkste feest voor ons Christenen. Het betekent namelijk dat er hoop is en dat het niet 
ophoudt bij de dood. Klinkt misschien wat zwaar maar zo bedoel ik het niet. 
Voor mij betekent het dat ik na elke fout weer opnieuw kan beginnen. Erkennen dat het niet 
altijd goed gaat, erkennen dat ik geen superman ben, erkennen dat we elkaar nodig hebben. 
Je hebt de ander nodig om je te wijzen op dingen die niet goed gaan. Je hebt de ander nodig 
om soms even weer op de juiste weg gezet te worden Zo heeft die ander jou ook nodig. 
Alles doet er dan toe, niets is voor niks. Je kunt, volgens mij, ook zeggen dat het iedere dag 
Pasen is. Iedere dag kun je weer opstaan en verder  gaan. Blijven proberen. 
We weten niet wanneer we weer wat meer ruimte krijgen om  naar ons normale leven te 
gaan. Het wordt zwaarder om geduldig te zijn. Ook lastig om alle maatregelen te snappen, 
de logica ervan in te zien. 
Uiteindelijk komt het goed op wat voor manier dan ook. 
Ik wil eindigen met lied 605 vers 2, 4 en 5: 

De toekomst is al gaande, 
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schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgang doet. 

De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

Namens de redactie wens ik u allen fijne Paasdagen, 
Siemie. 

VAN UW PASTOR  

Wie had gedacht dat we voor de tweede maal niet samen kunnen komen om het  grootste 
feest van de kerk te vieren. 
En toch..op Paasmorgen (en niet alleen dan) kunt u luisteren en misschien zelfs kijken naar 
het lezen van het opstandingsevangelie.  
Op allerlei manieren is geprobeerd dit mysterie uit te leggen, te verklaren. Maar lieve 
mensen dat lukt niet. Het Paasevangelie is niet iets om te verklaren. God is groter dan ons 
denken. Het is en blijft een geheim dat we misschien alleen kunnen ervaren. 
Een geheim dat je volgens mij het best kunt vatten in kunst zoals muziek, schilderijen en 
voor mij specifiek gedichten. Pasen begint bij de afgewentelde steen. 

Geert Boogaard schreef er ooit een gedicht over. 
Over de steen, zijn moeder en zijn overleden zusje. 

 "En toen zij opzagen,aanschouwden zij dat de 
   steen was afgewenteld; want hij was zeer groot” 

Het is een zin 
tussen haakjes 
je kunt er niet  
overheen lezen 
geloof me:  
alles staat er in 

  
Je kunt trachten  
er wat af te doen 
dat deed de dominee  
toen ik twaalf was 

  
Ik wist echter  
wat die zin inhield 
voor mijn moeder 

  

Zij moest het er  
beslist van hebben:  
mijn zusje van twee  
was gestorven 

  
Zij zag de steen  
afgewenteld,  
en zei dat er  
een deur was 

Zeg nu maar niet  
dat dit niets is 
want zo zijn 
haar tranen gedroogd."     
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Nu ga ik toch iets proberen te zeggen over die steen voor het graf. Die steen verbeeldt het 
definitieve en de ernst van de dood. Die steen bewaakt als het ware die gedachte.                            
Zo ligt de steen onwrikbaar, onveranderlijk…. en dan gebeurt het onmogelijke, niet te begri-
jpen  ‘de steen was afgewenteld’ 
Het graf is leeg, en het leven is terug. 

Wat betekent die opstanding, het lege graf, die afgewentelde steen voor u.  
Wat betekent het voor jou en voor mij.                                                  
Het gaat er met Pasen niet om of we zullen begrijpen wat er is gebeurd 
De dominee uit de jeugd van Geert Boogaard heeft dat misschien geprobeerd, en we willen 
graag dingen begrijpen. We willen er grip op hebben. 
Nee het gaat er niet om of wij het bevatten. 
Het gaat er om dat wij mensen het er van moeten hebben dat de steen is afgewenteld.                    
Wij hebben dat teken van hoop nodig; hoop dat er meer is dan opgesloten te zijn in de dood 
en de doodsheid van het bestaan.  
U of jij herkent u misschien in het verlies van de moeder van de dichter en klampt u, net als 
haar, vast aan een weggerolde steen.  
Na gekeken te hebben in dat lege graf de blik omhoog richten, je omdraaien en dan die stem 
horen Waarom huil je…. 
Er is meer dan de zinloosheid van de dood van kinderen in Syrie, en de toestand in de 
vluchtelingenkampen. Hoe beschamend ook. Meer dan het vergeefse leven van onschuldige 
slachtoffers. Ondanks alles en toch…..er zijn zoveel mensen die zich inzetten voor dat an-
dere leven waar Jezus voor stond. Mensen die nabij zijn en anderen echt  bij de naam noe-
men: Maria…mensen die hun blik omhoog richten zich omdraaien, weg van dat lege graf, de 
ander zien en vragen “Waarom huil je”, kan ik je helpen?  
Tekenen van hoop. 

  
We zullen zelf die stap moeten zetten onze ogen wegrukken van dat lege graf en ons naar 
het zonlicht wenden, op zoek moeten gaan naar die lichtpuntjes. 
Soms zien we die in andere mensen, bijvoorbeeld al die vrijwilligers en professionals die zich 
inzetten voor vluchtelingen, bij de voedselbank en overal waar hulp nodig is. Al het verzor-
gend personeel die nu al een jaar mensen proberen te redden van de dood door corona. 
En ik moet denken aan die vrouw van wie de man er vandoor was gegaan met achterlating 
van schulden. Na enkele jaren zegt ze tegen me; het is Pasen. Ik ga opnieuw beginnen.                                 
Of die mensen die elkaar treffen met ieder een rugzak vol stenen. 
Elkaar ontmoeten, de stenen samen dragen en verder gaan; er is hoop.  
Het graf is leeg. De dood heeft niet het laatste woord. 
Het is een goddelijk gebeuren. 
Niet te begrijpen, maar als je het overkomt dan herken je het. De steen is afgewenteld, het is 
een deur. Je kunt weer opstaan en verder gaan.  

Voor iedereen kan het Pasen worden; soms zijn het kleine lichtpuntjes en we moeten ze 
vaak zoeken, met de rug naar het lege graf en het gezicht naar het Licht  en Zijn onvoor-
waardelijke liefde. 
Gods liefde is groot en de steen is afgewenteld.  

Ik eindig met eigentijds gedicht van Marinus van den Berg 

Pasen in jouw leven 
In het verhaal van ons leven 
zit soms een knik 
Het gaat anders dan je gedacht had 
Een verlies treft je 
Je raakt je werk kwijt 
Je komt alleen te staan 
Je moet je huis verlaten 
Je geliefde wordt ziek 
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Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt 
Wie zal de steen wegrollen? 

Op diezelfde weg kan een ontmoeting plaatsvinden 
Iemand spreekt je aan 
Iemand tikt op je schouders 
Een woord raakt je hart 
De steen komt in beweging 
Je kijkt niet meer in een donker gat, maar je ziet licht 
Je voelt je uitgenodigd  Je voelt nieuwe kracht komen. 
Het litteken blijft maar de wond heelt 
Je bent opnieuw aanwezig.                                                                        

  “Opgewekt verder gaan” en Zalig Pasen gewenst   Tineke Huizing-Piersma 

VANUIT HET ADERHUIS  

Van de uitslag van de verkiezingen word ik niet vrolijk. De aanhang van rechts-extremisti-
sche partijen blijft flink groeien, juist ook in Oost-Groningen, waar vanouds socialistisch ge-
zinde partijen het goed deden. Een journalist van de Groene Amsterdammer dook in de ver-
halen van kiezers in onze regio en vond de oorzaken vooral in machteloze frustratie bij bur-
gers door aardbevingsschade, de toeslagenaffaire en de overlast van windmolenparken. Het 
zijn vooral proteststemmen, kiezers verdiepen zich meestal niet echt het programma van die 
partijen. De grove taal van hun woordvoerders sluit beter aan bij hun gevoelens van onvrede 
dan de meer doordachte argumenten van de reguliere (oppositie)partijen. Als de nieuwe re-
gering het bestaande beleid continueert mogen we verwachten dat de tweedeling in Neder-
land verder zal gaan. De hulpvraag van mensen die het niet meer redden zal verder toene-
men; van de kerken zal nog meer gevraagd worden dan we nu al merken… 
Door de Protestantse Kerkbode werd aan enkele predikanten waaronder ik, gevraagd hoe zij 
hun werk in coronatijd beleven. Over het gegeven dat kerkdiensten alleen online kunnen 
worden gehouden waren ze het wel eens: het is waardevol om zo contact te houden met de 
gemeente, maar door het ontbreken van onderlinge ontmoeting en vooral van het samen 
zingen mis je toch veel aan beleving. En daardoor neemt de waarde van wat je zegt flink af. 
We hopen natuurlijk dat het einde van de lock-down in zicht is, of in ieder geval deels. Maar 
zoals het spreekwoord zegt: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Juist wanneer het einde 
lijkt te naderen valt het ons des te moeilijker nieuwe tegenvallers te incasseren. Voorlopig 
zullen we nog wel aan de online-kerkdiensten vast te zitten. We hopen in ieder geval binnen 
de streekgemeente goede gezamenlijke vieringen in de Stille Week en met Pasen te kunnen 
aanbieden. 

Met een hartelijke groet, 
Ds.Gert Wybe van der Werff 

BIJ DE DIENSTEN 

Pasen is het hart van ons geloven, maar het zal voor de tweede keer, sinds de pandemie zijn 
intrede deed, slechts ingetogen gevierd kunnen worden. De vieringen in de Goede Week en 
met Pasen zijn daarom niet minder betekenisvol. De bijzondere omstandigheden van nu 
kunnen ons oog scherpen voor onvermoede betekenissen in de bekende verhalen. Deze 
anders zien en beleven geeft ons hopelijk ook nieuwe moed. 

In dit Marcus-jaar is veel ruimte op het leesrooster voor teksten uit het Johannesevangelie. 
Uit dit evangelie wordt gelezen met Pasen en acht zondagen daarna. Kenmerkend voor het 
evangelie naar Johannes is vooral de concentratie op de persoon van Jezus Christus. Waar 
in andere evangeliën Jezus het Koninkrijk van God aankondigt, valt bij Johannes dit 
Koninkrijk helemaal samen met de persoon van de Messias Jezus. Jezus komt daardoor 
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heel stellig over: hij weet alles al, hij voorziet alles al. Het inzicht dat de volgelingen van 
Jezus ná Pasen kregen, dat Jezus werkelijk Gods Zoon is, is leidinggevend in dit evangelie. 
Dit inzicht heeft zijn stempel ook gedrukt op het verhaal van Jezus vóór Pasen.   

1 april – Witte Donderdag 

De viering van de paascyclus gebeurt door de streekgemeente gezamenlijk en wordt 
uitgezonden uit de Vennekerk. Hierbij gaan telkens meerdere voorgangers uit de 
streekgemeente voor. Een ieder die dat heeft aangegeven, heeft als het goed is brood, wijn 
of druivensap en licht thuisbezorgd gekregen. Zo kunnen we toch iets van gezamenlijkheid 
beleven bij de maaltijd van de Heer. Maar u kunt natuurlijk ook zelf zorgen voor brood en wijn 
of druivensap.  
Op Witte Donderdag gedenken we het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen 
vierde op de joodse Seideravond. Hierop gedenkt het joodse volk de Uittocht, waaraan 
Jezus voor zijn volgelingen een nieuwe betekenis geeft. 
2 april – Goede Vrijdag 

Een sobere viering, waarin het verhaal van Jezus verraad, veroordeling, lijden en sterven 
wordt gelezen. Het kruis is het centrale symbool binnen het christendom geworden; deze 
staat aan het doodlopend eind van het menselijk streven naar macht en invloed, van rebellie 
tegen God; en het kruis staat aan het begin van de nieuwe werkelijkheid in Christus, waarin 
de kracht van liefde en verzoening wordt getoond. 

3 april – Stille Zaterdag 

In de Paasnacht wordt de hoop geboren dat duisternis en dood niet het laatste woord 
hebben. Lezingen door de hele Schrift heen voeden in de viering deze hoop. We begroeten 
het licht van Paasmorgen en kunnen dat ook thuis symbolisch doen door een kaars aan te 
steken. We ontsteken onze eigen licht aan de nieuwe Paaskaars als mensen die opstaan 
tegen alles wat mens en schepping onderdrukt, kleineert en vernietigt. 

4 april – Pasen 

Zowel vanuit Scheemda als vanuit Winschoten wordt de Paasmorgendienst uitgezonden. In 
Scheemda gaan de eigen voorgangers voor en in Winschoten de voorgangers van de Dollert 
en Winschoten.  

Jesaja 25: 6-9 spreekt in dit eindtijdvisioen van een waas die het zicht van alle volken bedekt 
hield en nu vernietigt wordt. Het ontbreekt ons aan kennis, inzicht en geloof om het goede 
leven dat God ons aanbiedt te zien en aan te nemen. Maar met dit (in)zien wordt voor altijd 
de dood teniet gedaan. Een nieuwe werkelijkheid dient zich aan.   
De klassieke lezing voor deze zondag naar Johannes 20 vertelt van één vrouw die als eerste 
het lege graf zag; kiest de voorganger voor het opstandingsevangelie naar Marcus, dan is er 
sprake van meerdere vrouwen. In ieder geval wil het verhaal dat het vrouwen waren die als 
eersten getuigden van een nieuwe werkelijkheid. Omdat vrouwen het dichtst bij de geboorte 
van nieuw leven staan misschien? Pasen vertelt ons van een wedergeboorte, minstens zo 
wonderlijk en ongelooflijk als de geboorte van een mensenkind. Bij Marcus rennen de 
vrouwen bevangen door vrees en ontsteld van schrik bij het graf vandaan: dit is te groots 
voor woorden. En nog steeds zoeken we woorden voor wat ons zowel onwaarschijnlijk lijkt 
als diepe vreugde geeft: de dood heeft niet het laatste woord. We mogen weten van een 
andere, nieuwe werkelijkheid. 
   
11 april – Beloken Pasen 

De diensten na Pasen zullen voorlopig door de streekgemeente gezamenlijk worden 
gehouden. Bij deze geef ik een toelichting bij de lezingen van de zondagen, maar die kunnen 
variëren afhankelijk van de voorganger. 

Jesaja 26:1-13 en Johannes 20:(19)24-31 

Jesaja schildert ons het eindvisioen van de wereldvrede, waar Pasen ons opnieuw uitzicht 
op geeft. Ware stabiliteit in ons bestaan komt voort uit vertrouwen op de Heer. In Jesaja 
wordt dit vergeleken met een sterke stad, die zijn onneembaarheid alleen maar te danken 
heeft aan het vertrouwen dat haar inwoners op de Heer stellen.  
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Johannes vertelt ons voor de tweede keer van Jezus’ verschijning aan zijn leerlingen, na de 
opstanding. Leerlingen die zich, uit angst voor vervolging, achter gesloten ramen en deuren 
hebben verschanst (vandaar: beloken Pasen). Nu is ook Thomas erbij en hij vraagt om een 
tastbaar bewijs dat degene die eerder aan zijn medebroeders verschenen is, dezelfde is als 
die geleden heeft. Hij wil zijn hand op de vijf wonden van Jezus kunnen leggen. Thomas had 
een scherp oog voor het lijden, blijkt uit wat eerder over hem wordt verteld. Nu mag hij horen 
dat Jezus leeft, maar hij kan dit niet rijmen met al het geweld en onrecht dat hij heeft moeten 
zien. Toch mag ook Thomas eraan geloven: in dit nieuwe bestaan worden de littekens van 
het verleden niet uitgewist, maar er valt een ander licht op, waardoor we verder kunnen. 

18 april – 3e zondag van Pasen  

Micha 4: 1-5 en Johannes 21:15-24 

Een ongemakkelijk gesprek tussen Jezus en Petrus. Heeft Jezus, na al die gebaren van 
verzoening naar zijn leerlingen, toch nog een appeltje te schillen met zijn eerste volgeling 
Petrus? Jezus twijfelt niet aan de oprechtheid van Petrus’ liefde voor hem. En toch was 
Petrus er op het beslissende moment niet voor hem. Wat ging er mis? Jezus beschuldigt 
Petrus niet, maar voert een therapeutisch gesprek waarin Petrus tot inzicht in en verzoening 
met zijn eigen falen komt.  En zo zal hij nu in staat zijn een goede herder voor anderen te 
worden. 
Verzoening spreekt ook uit het visioen dat Micha schetst, in een sterk vergelijkbare tekst met 
Jesaja, van de eindtijd. Alle volken zullen dan bereid zijn van de Heer te leren en wapentuig 
zal worden omgesmeed tot nuttig gereedschap. 

25 april – 4e zondag van Pasen 

Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16 

In Ezechiël staat een strafrede tegen de leiders van Israël die als slechte herders alleen aan 
zichzelf denken en de schapen aan hun lot overlaten. Diametraal hier tegenover staat het 
beeld dat Jezus, naar evangelie van Johannes, plaatst van de  goede herder, die zijn leven 
over heeft voor zijn schapen als zij bedreigd worden. Deze “Ik ben” uitspraak van Jezus staat 
in het midden van de 7 ik-ben-woorden in Johannes en is daarmee, de uitleg van Maria de 
Groot volgend, de belangrijkste. Jezus als de Goede Herder, zo blijkt hij te zijn uit alles wat 
hij doet en zegt.   

2 mei - 5e zondag van Pasen 

Deuteronomium 4: 32-40 en Johannes 15: 1-8 

Opnieuw een “Ik-ben” uitspraak van Jezus in Johannes: Ik ben de ware wijnstok. Een 
treffend beeld voor de verhouding tussen God, Jezus en ons: de Zoon als verbinding tussen 
hemel en aarde en wij als ranken, met hem en met elkaar verbonden en door hem met God 
verbonden. De wijnstok is geliefd beeld voor Israël.  
In Deuteronomium spreekt Mozes het volk toe en herinnert hen eraan hoe bijzonder het is 
dat God juist dit onaanzienlijke volk te midden van machtige volken gekozen heeft om zijn 
weg met de mensheid naar bevrijding en leven in vrede te gaan. 

Ds. Gert Wybe van der Werff 

  
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. 

Donderdag 1 april  
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 
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niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen 
die op of onder het bijstands niveau leven. 

Zondag 4 april 
1e collecte: Kerk in Actie – Een toekomst voor arme kinderen in Zuid-Afrika 
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. 
Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven door prostitutie, drugs, dief-
stal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 
procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie 
helpt deze kansarme kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aan-
dacht, zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: liturgische schikkingen 
Op verschillende momenten in het jaar staan er mooie liturgische schikkingen in de kerk. De 
stukken geven niet alleen sfeer, maar iedere schikking vertelt een eigen verhaal en heeft een 
eigen betekenis. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de ma-
terialen die gebruikt zijn. 

Zondag 11 april 
1e collecte: Tuma Viela 
In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis in Ghana “Tuma Viela” op, een werkgele-
genheidsproject waar vrouwen en werkloze jongeren een kans krijgen zich te ontplooien en 
een inkomen te verwerven dat hen in staat stelt zelfstandig te zijn. Zij verzamelen plastic 
drinkzakjes, waar vervolgens producten van gemaakt worden als tassen, petten regenjas-
sen. Dit alles doet de stichting om de woonomgeving van Tamale minder vervuild te laten 
zijn, voorlichting te kunnen geven op scholen over hoe beter om te gaan met het milieu en 
een lach te toveren op vele kindergezichten die een prachtig product kunnen verdienen als 
ze zelf meehelpen de straten schoon te maken. Met onze financiële steun kan bijvoorbeeld 
de werkplaats onderhouden worden en een gehandicapte medewerker een salaris ontvan-
gen. 
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 18 april 
1e collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt 
Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te ra-
ken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrij-
heid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun fi-
nanciële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaam-
heid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding 
en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor 
het financieren van deze opleidingen en bijscholingen. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onderhoud gebouwen 

Zondag 25 april 
1e collecte: Kerk in Actie – Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak 
nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met 
steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinde-
ren en jongeren in asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kun-
stenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders 
worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. 
Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen 
vorm te geven. De activiteiten bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ont-
wikkelen, zodat de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei kunnen komen en hun 
veerkracht versterken.  
2e collecte: kerk 
3e collecte: bloemenfonds 
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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. 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 

Spaardoosjes 40dagentijd 
Normaal gesproken deelt de Dollert in Actie commissie aan het begin van de veertigdagentijd 
spaardoosjes uit om te sparen voor een doel van Kerk in Actie. Aangezien we nu geen fysie-
ke kerkdiensten hebben, hebben we besloten de spaardoosjes dit jaar achterwege te laten. 
Natuurlijk kunt u/jij wel thuis gewoon sparen en het geld dan overmaken! Of gewoon een ex-
tra gift doen. De doelen waar u/jij uit kunt kiezen zijn: 
1. Moldavië: veel volwassenen trekken uit het land weg om elders werk te zoeken – kinderen 

en ouderen zijn hierdoor op elkaar aangewezen. Kerk in Actie ondersteunt projecten die 
jongeren en ouderen stimuleren elkaar te helpen. 

2. Libanon: The Near East School of Theology in Libanon leidt mensen uit Syrië, Armenië, 
Israël, Palestina en Libanon op tot predikant. Na hun opleiding keren de predikanten terug 
naar hun thuisland om daar als predikant hun werk te doen. 

3. Nederland: in Oost-Groningen en Limburg is veel armoede, tegelijkertijd zijn de kerken 
klein en hebben onvoldoende vrijwilligers en financiële middelen om alle mensen te hel-
pen. Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio’s, ondermeer door het aanstellen van 
een diaconaal consulent. 

4. Indonesië: Kerk in Actie helpt kleine boeren/boerinnen in Indonesië met bijscholing en met 
het opzetten van coöperaties, zodat ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en 
een hogere prijs voor hun gewassen kunnen krijgen.  

5. Zuid-Afrika: in Pretoria maakt de helft van de jongeren hun school niet af en er heerst gro-
te werkloosheid in de leeftijdscategorie tot 35 jaar. Kerk in Actie steunt organisaties die 
zorgen voor huiswerkbegeleiding en het aanleren van vaardigheden, om zo de kans op 
een beter leven te vergroten. 

Bijdragen kunnen tot uiterlijk 11 april overgemaakt worden op de rekening van de diaconie: 
NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert. Graag vermelden voor welk doel 
het bedrag bestemd is (verdeling over meerdere doelen kan uiteraard ook). 

Paasgroeten actie 2021 
Voor de tweede keer konden we geen paasgroetenkaarten schrijven tijdens een gezellig kof-
fiemoment na de kerkdienst. De kaarten zijn dit keer daarom doorgegeven aan een aantal 
adressen binnen onze gemeente en door deze personen voorzien van een bemoedigende 
groet. Vervolgens zijn ze opgestuurd naar de PKN, die ervoor zorgen dat de kaarten ver-
deeld worden over de verschillende gevangenissen in Nederland. Op deze manier kunnen 
we, ondanks corona, toch gevangenen bemoedigen. 
        

BIJBELLEESROOSTER 

donderdag 1 april
Witte Donderdag  
Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer

vrijdag 2 april
Goede Vrijdag  
Marcus 15:1-47

Werkelijk, deze mens was 
Gods Zoon

zaterdag 3 april Psalm 88 Duisternis

zondag 4 april
Eerste Paasdag  
Marcus 16:1-8

De eerste getuigen

maandag 5 april
Tweede Paasdag  
Marcus 16:9-20

Overtuigd

dinsdag 6 april Psalm 30 Vreugde na verdriet
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woensdag 7 april Jesaja 25:1-5 Beschutting

donderdag 8 april Jesaja 25:6-12 Het nieuwe normaal

vrijdag 9 april Psalm 133 Liefde en zegen

zaterdag 10 april Jesaja 26:1-11 Sterk

zondag 11 april Jesaja 26:12–27:1 Leven!

maandag 12 april Jesaja 27:2-13 Hoop

dinsdag 13 april Psalm 81 Liefdesverklaring

woensdag 14 april Ezechiël 33:1-11 Een gewaarschuwd mens

donderdag 15 april Ezechiël 33:12-20 Afkeren of terugkeren

vrijdag 16 april Ezechiël 33:21-33
Het verleden is geen garantie 
voor de toekomst

zaterdag 17 april Ezechiël 34:1-10 Wie is de goede herder?

zondag 18 april Ezechiël 34:11-22 Zoekende liefde

maandag 19 april Ezechiël 34:23-30 Herderlijke zorg

dinsdag 20 april Psalm 100 Oproep

woensdag 21 april 1 Johannes 1:1-10 God is licht

donderdag 22 april 1 Johannes 2:1-11 God is vergevend

vrijdag 23 april 1 Johannes 2:12-17 God is er altijd

zaterdag 24 april 1 Johannes 2:18-29 God is rechtvaardig

zondag 25 april 1 Johannes 3:1-10 God is Vader

maandag 26 april 1 Johannes 3:11-24 God is betrouwbaar

dinsdag 27 april Ezechiël 35:1-15 Bergrede

woensdag 28 april Ezechiël 36:1-15 Opbloei

donderdag 29 april Ezechiël 36:16-28 Terugkeer en inkeer

vrijdag 30 april Ezechiël 36:29-38 Paradijsbelofte

donderdag 1 april
Witte Donderdag  
Marcus 14:12-72 Maaltijd en meer

vrijdag 2 april
Goede Vrijdag  
Marcus 15:1-47

Werkelijk, deze mens was 
Gods Zoon

zaterdag 3 april Psalm 88 Duisternis

zondag 4 april
Eerste Paasdag  
Marcus 16:1-8

De eerste getuigen

maandag 5 april
Tweede Paasdag  
Marcus 16:9-20

Overtuigd

Vlechtwerk maart 2021                                                       10



COMMISSIE KERK VAN NIEUWOLDA 

In de dorpskrant van Nieuwolda stond de onderstaande bijdrage over de nieuwe situatie. 
Misschien ook voor niet-Nieuwolmers leuk om te lezen en geïnformeerd te zijn.  
Intussen zijn van onze gemeente al 4 kerken overgedragen aan de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken: in 2004 die van Beerta en Nieuw-Beerta, in 2016 die van Finsterwolde en 
nu dus onlangs in 2020 de kerk van Nieuwolda. Alleen de kerken van Oostwold en Bad 
Nieuweschans zijn nog van onze gemeente De Dollert. Bij alle kerkgebouwen van de 
SOGK is in meer of mindere mate een Werkgroep / Commissie actief; er worden regelma-
tig concerten of anderszins georganiseerd. 
Zo is bijv. de kerk van Finsterwolde iedere zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur 
geopend voor toevallige voorbijgangers, wandelaars, toeristen. Men kan dan vrijblijvend 
even binnen lopen. En zo worden er bijv. in Nieuw-Beerta regelmatig zeer uiteenlopende 
concerten gehouden. 
Het zou leuk zijn wat vaker over elkaars activiteiten te lezen. KOPIJ IS DUS WELKOM! 

Maar nu dan hier: 

NIEUWS VAN DE KERKCOMMISSIE NIEUWOLDA 
Zoals bij jullie vast al wel bekend is, is de kerk op 11 september 2020 overgedragen aan de 
Stichting Oud Groninger Kerken. Dit betekent dat deze stichting nu ook eigenaar is gewor-
den. Het is de bedoeling dat een plaatselijke commissie uitvoering zal geven aan  het beheer 
van de kerk. Ook zal de commissie waar mogelijk activiteiten organiseren b.v. een concert,  
een expositie en mogelijkheid om de kerk aan derden te verhuren voor een activiteit. Voor de 
commissie is het op dit moment niet goed mogelijk vanwege de beperkingen door het coro-
navirus, om eigen positie nu goed neer te zetten maar we hopen dat dit in het voorjaar wel 
zal gaan lukken. Ook zullen we de naam van de commissie nog vorm geven, we houden u/
jullie op de hoogte. 
Toch vinden wij dat jullie als de dorpsgenoten wel alvast mogen weten, hoe de situatie rond-
om de kerk er nu voor staat en welke plannen er verder zijn. We vinden het fijn als er vanuit 
het dorp suggesties zijn om mee te nemen of dat er belangstelling is om ook een steentje bij 
te dragen in de vorm van het ondersteunen van een activiteit.  
De commissie is als volgt samengesteld: Anthon Meijssen ( voorzitter), Otto Knottnerus 
( penningmeester) Betsy Nuus ( lid), Heiko Haan ( lid) en ondergetekende( secretariaat). 
Misschien is het opgevallen dat de schijnwerpers rondom de Kerk bijna altijd uit zijn, dit heeft 
twee redenen: de Gemeente die eigenaar is van de Toren en de verlichting daarvan betaalt, 
vindt de kosten te hoog worden als de verlichting standaard schijnt en de Stichting Oud Gro-
ninger Kerken vindt het vanwege milieu en diervriendelijk niet gewenst om de verlichting 
steeds aan te hebben. We hebben als plaatselijke commissie afgesproken om bij bijzondere 
momenten zoals Kerstavond of Oudejaarsavond of iets anders speciaals, de verlichting wel 
aan te doen.  
We willen jullie graag op de hoogte houden van onze activiteiten en zullen daarom met enige 
regelmaat, een bijdrage schrijven voor het Innetje. Daarnaast gaan we de website van de 
kerk ook actualiseren. Graag tot een volgend moment.  

Namens de commissie, Gerda Wierenga  gerda.wierenga@ziggo.nl  

PRONKJEWAILPAD 
Als commissie kerk van Nieuwolda  kunnen we op dit moment nog niet veel doen, de richtlij-
nen RIVM covid-19 geven nu nog weinig ruimte maar één ding is wel interessant. Weet niet 
of jullie het Pronkjewailpad kennen? Dit is een wandelroute die door de provincie heen loopt: 
in het Noorden, het Zuiden en dit jaar voor het eerst door Oost Groningen. En zowaar loopt 
de route door Nieuwolda. Je kunt de route zien op de website van Tocht om de Noord:  
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h t t p s : / / w w w .- tochtomdenoord.nl/
wandeltocht/het- pronkjewailpad/rou-
tes  
De route loopt door het centrum van 
Nieuwolda: bij de kerk langs, hoofd-
straat, Molenhorn, molenkade, Hooghol-
tje, Dok, oversteken richting Gemaal, langs Termunterzijldiep en achterlangs  door het veld 
richting fietsbruggetje en kerkelaan naar Midwolda. Dat is een mooie promotie voor het dorp. 
Op dit moment zijn er per jaar 1500 deelnemers, de route kan gelopen worden van april t/m 
september op de donderdag, vrij, za en zondag.  
Een groepje studenten van de Hanzehogeschool heeft contact gezocht en zijn samen met 
ons bezig om wat aantrekkelijks voor de wandelaars te organiseren om mogelijk met een 
aantal deelnemers/ondernemers een pronkjewail vanuit Nieuwolda aan te bieden b.v. op plek 
A een kop koffie en ergens anders een kijkje in de kerk of in het gemaal. De plaatselijke bij-
zondere plekjes en de contactpersonen ondernemers zoals het Gemaal, is gevraagd naar 
belangstelling en deelname. De studenten maken dan een klein boekje over de bijzondere 
plekjes in het dorp. De wandelaars gaan die krijgen bij binnenkomst in het dorp: bij de kerk of 
bij het gemaal afhankelijk van de richting van de route. Als commissie hebben we besloten 
om mee te doen en te fungeren als stempelpost bij de Kerk. We streven er naar om  één dag 
in de week/maand minimaal open te zijn maar daar hebben wij meer ondersteuning bij nodig 
daarom bij deze een oproep: Wie voelt er voor om met dit project mee te doen? De wande-
laars kunnen deze route lopen van april t/m september. Als vrijwilliger is het te over zien, ook 
al zou je maar één keer in de maand mee willen draaien, dat is al mooi. Als vrijwilliger ben je 
op zo’n moment een beetje gastvrouw/gastman van ons mooie dorp Nieuwolda,  het is dan 
niet alleen bedoeld voor de kerk maar voor vragen over het dorp en de route ; wil je mee 
doen of wil je graag eerst wat meer informatie, mail dan met onderstaande mailadres of bel 
met:  

Gerda Wierenga mailadres: gerda.wierenga@ziggo.nl  
Namens de commissie Kerk Nieuwolda 

INLIA 

Kop d’r veur op z’n Burundees 

Ze zijn deze maand op de kop af 18 jaar in Nederland, de Burundese Sophie en haar 
dochter Solange. 18 jaar van onzekerheid en steeds weer verkassen. Toch is Sophie al 9 
jaar vrijwilliger in een zorgcentrum en is Solange bijna klaar met haar studie HR-
management. Kop d’r veur heet dat in Groningen, hoe zeg je dat eigenlijk in Burundi?  

“Als je een kind hebt, wil je dat het veilig opgroeit”, zegt Sophie. Daarom is ze destijds met 
haar dochter gevlucht. Het is oorlog in Burundi in 2003 en de dan 7-jarige Solange heeft 
dingen gezien “die je als kind niet hoort te zien”. “Mannen die uit het niets kwamen en dingen 
deden met mama.” Ze bijt op haar lippen en schudt haar hoofd, alsof ze de beelden er wil uit 
schudden.  

Met een groepje mensen ontvluchten ze het kleine dorp. Waarheen weten ze niet. Weg. 
Door, door, door. Tot ze uiteindelijk in Nederland belanden. Geen idee waar ze zijn. Mensen 
wijzen hen de weg naar de politie en zo komen ze eerst in een aanmeldcentrum en dan in 
een tijdelijke opvang terecht. Een tentenkamp.  
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“Wij dachten: we zijn thuis, we zijn veilig”, Sophie lacht om haar eigen naïviteit van toen. 
Want thuis zijn ze nog lang niet in het tentenkamp. In de jaren die volgen is het steeds een 
half jaar hier, een paar jaar daar, wat jaren wéér elders en ga zo maar door. Ze zitten in 2007 
onder meer 8 maanden in het Vertrekcentrum in Vught. “Geen plezierige omgeving”, zegt 
Sophie, “Veel stress.” Solange mag er niet naar school. Het is een grote straf voor het 
meisje. 

Omdat Burundi medewerking weigert, wordt Sophie langs andere ambassades gestuurd. Die 
van Tanzania bijvoorbeeld. Als alle opties zijn uitgeput krijgen ze geen verblijfsvergunning, 
maar worden ze op straat gezet. Zonder pardon. Ook zonder generaal pardon, want 
daarvoor komen ze dan niet in aanmerking; niet lang genoeg hier. 

Ze krijgen hulp van mensen uit azc’s die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Zo 
trekken ze rond, hun leven in boodschappentassen. Ergens tijdens al dat verkassen raakt 
Sophie haar identiteitskaart kwijt. Dat komt moeder en dochter duur te staan als ze door de 
politie worden gecontroleerd. Ze worden vastgezet.  

Solange is 14 jaar oud. Ze huilt, die eerste nacht alleen in de cel. Daarna plaatsen ze haar 
moeder maar bij haar. Een week lang zitten ze vast, tot een advocaat hen vrij krijgt. Nou ja 
vrij; ze moeten naar het Vertrekcentrum Ter Apel. Wederom zonder resultaat: na 1,5 jaar 
worden Sophie en Solange opnieuw op straat gezet. Dat is het moment dat ze bij INLIA 
terecht komen. 

Er volgt een nieuwe aanvraag. Weg kunnen ze immers niet, dus wil Sophie dat haar kind hier 
een toekomst kan opbouwen. Een beroep op het Kinderpardon wordt afgewezen; Sophie en 
Solange zijn ‘buiten Rijkstoezicht’ geweest omdat ze niet meer in een azc of vertrekcentrum 
zaten. Dat het Rijk hen zelf op straat heeft gezet, doet er niet toe. Evenmin dat onder meer 
de burgemeester en de school verklaren waar ze de hele periode waren.  

Ook bij de afsluitingsregeling van het Kinderpardon vallen moeder en dochter buiten de boot. 
Sophie doet dan al jaren vrijwilligerswerk in de ouderenzorg: wandelingetjes, gezellige 
middagen met hapjes en drankjes, spelletjes doen, helpen met eten geven. Collega’s en de 
instelling verklaren erover, maar ook dat doet er niet toe. De reden is dit keer dat haar 
identiteit niet vaststaat omdat het identiteitsbewijs kwijt is.  

Moeder en dochter gaan in beroep. 13 januari van dit jaar moeten ze op het kantoor van de 
IND verschijnen. Solange bereidt het eindeloos voor. Want wat als ze het antwoord op een 
vraag niet weet? Ze moet er niet aan denken. Eenmaal daar blijken de vragen heel 
makkelijk: “Wat studeer je, wat zijn je hobby’s? Aan mama vroegen ze welk vrijwilligerswerk 
ze deed.”  

En dan komt de vraag “Hoe voel je je?” aan Solange. “En ik voel heel veel, het meeste is niet 
zo goed. Ik werd emotioneel.” Ze moet huilen. Ze ziet dat de man geraakt is. Een moment 
van onverwacht contact tussen twee mensen. Maar Solange weet beter dan daar hoop aan 
te verbinden. Een besluit zal 6 nagelbijtende weken op zich laten wachten, horen ze.  

Een week later kijken moeder en dochter naar de inauguratie van Joe Biden, als de advocaat 
belt. Kun je even je email openen, vraagt ze. Solange doet het met trillende vingers. Ze leest, 
ze huilt. Met grote uithalen. Sophies moed zinkt in haar schoenen. En dan leest ook zij het: 
ze hebben een verblijfsvergunning. Solange springt door de kamer, kan niet ophouden. “Mijn 
hart ontplofte.”  

9 februari mogen ze hun pasje ophalen in Zwolle. Het is de eerste echt koude week in tijden, 
vol sneeuw. Op de terugweg komt de trein vast te staan. “Het maakte ons niet uit”, lacht 
Solange, “Onze dag kon toch niet stuk.” Uren hebben ze gelukzalig naar hun pasjes 
gekeken.  

“Het is heel gek om ineens mogelijkheden te hebben. Om na te kunnen denken over wat je 
wil. Voorheen werd je wakker en dacht je ‘wat gaat er vandaag weer gebeuren?’ Nu kijk ik 
heel anders tegen het leven aan”, zegt Solange.  
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Haar moeder luistert met een grote glimlach. Eindelijk gelukt.  

 

GEDICHT 

een gedicht, gevonden in een Bijbel, het is niet bekend wie het heeft geschreven. 
ooit door Tetty Boven gevonden en nu Ingestuurd door Aukje Krüger uit Bad Nieuweschans 

Alleen 

Alleen zijn, betekent niet eenzaam wachten. 
Alleen zijn, geldt niet als een straf. 
Alleen zijn, met mooie gedachten. 
Gedachten, neemt niemand je af. 

Alleen zijn, met dierbare doden, 
Alleen met de herinnering. 
Aan tijden, die reeds vervlogen. 
Aan alles, wat kwam en wat ging. 

Alleen, ongestoord in je kamer. 
De dingen vertrouwd om je heen. 
Een rustig en zuiver geweten. 
Dan ben je gelukkig: alleen. 

Wie zo het alleen zijn kan dragen. 
Wie zo zich verzoent met zijn lot. 
Die spreekt niet van eenzame dagen. 
Die leeft in vertrouwen op God. 

STREEKKERKENRAAD GEGEVENS 

Colleges streekgemeente 
Streekcollege van kerkrentmeesters, voorzitter Frans Engelage, frans.engelage@hetnet.nl 
Streekcollege van diakenen, voorzitter Ruth Drewel, ruthdrewel@hotmail.com 

Vergaderdata streekkerkenraad seizoen 2020-2021. 
De geplande data zijn: 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  t/m eind april 2021 

In de Stille Week worden de Vieringen als Streekdienst uitgezonden vanuit de Vennekerk: 

Witte Donderdag 1 april  19.30 uur voorgangers ds. R. Offringa en ds. B. vd Woude 

Goede Vrijdag  2 april 19.30 uur voorgangers ds. R. Offringa en  
pastor T.Huizing-Piersma  

Stille Zaterdag 3 april  22.00 uur voorgangers ds. A. Baan en ds. GW vd Werff 

Pasen, zondag 4 april  9.30 uur voorgangers ds. B. vd Woude,  
pastor T. Huizing-Piersma en ds. GW vd Werff 

11 april  9.30 u.   Scheemda-Midwolda  ds. Richard Offringa 
                                 Winschoten                            ds. Bert L. van der Woude 
18 april   9.30 u.    Scheemda   ds. Gert Wybe van der Werff 
      Winschoten   ds, Bert L. van der Woude 
25 april  9.30 u.  Scheemda   ds. Ariaan Baan 
      Winschoten   ds. Gert Wybe van der Werff 
2 mei  9.30 u.    Oostwold   pastor Tineke Huizing-Piersma 
     Scheemda   Richard Offringa 

Eventuele aanpassingen en de meest actuele informatie vindt u op onze website: 
https://dedollert.protestantsekerk.net 

Voor informatie w.b. collectedoelen van onze eigen gemeente PG De Dollert kijkt u op pagina 
7 en 8 

De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl; kijk daar bij de betreffende plaats 
en kerk. 
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