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‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’ 

Deze uitspraak wordt toe gekend aan Mahatma Ghandi, al lezend en zoekend kwam ik 
erachter dat dat niet zo blijkt te zijn. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of de uitspraak nu 
wel of niet van hem is. Het is een uitspraak die heel goed bij hem past en waar wij iets mee 
kunnen of misschien wel moeten. 
Bezig met het onrecht in de wereld, bezig met de aarde en bezig met de mensheid. 
Met bovenstaande uitspraak worden we gewezen op onze eigen verantwoordelijkheid en 
kracht. Het is, naar mijn mening, meer dan een uitspraak. Ik lees het als een opdracht. 
We willen allemaal een betere wereld, een schonere wereld, een rechtvaardiger wereld, een 
wereld van gelijkheid. 
Ik heb het hier bewust over de wereld en niet over Nederland, de provincie Groningen, het 
Oldambt of over je eigen kring, de kerk, je familie of je vrienden. Hoe dichterbij we komen 
hoe eenvoudiger het lijkt om goed te doen, al valt dat natuurlijk ook niet altijd mee.   
In de afgelopen maanden, tijdens de Corona, hebben we weer even gevoeld wat samen 
ervoor gaan betekent. In ieder geval de eerste periode. Niemand wist wat er nu precies 
gaande was, alleen dat het gevaarlijk was. Buren zorgden voor elkaar, er was applaus voor 
de zorg, etc. 
Na verloop van tijd verdween dat, we moesten onze vrijheid wel erg lang opgeven en het 
duurde toch wel erg lang. De solidariteit verdween steeds meer. Ook ontstond er steeds 
meer een splitsing, 
voor vaccineren of tegen, wel een mondkapje of niet. 
Een uitspraak die ik vaak heb gehoord was : “als je het niet voor jezelf wilt, doe het dan voor 
de ander”. Gelukkig ziet het er nu eens stuk beter uit voor ons. Het aantal besmettingen 
neemt af en de maatregelen worden steeds sneller teruggedraaid. Toch voelt er iets niet 
goed of beter gezegd is er iets niet goed. Alle “rijke”landen zorgen ervoor dat hun inwoners 
gevaccineerd worden of al zijn. We hebben de IC’s op orde, voldoende apparatuur en met 
name beademingsapparatuur. We hebben, denk ik allemaal wel de beelden gezien van 
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stervende mensen in India en Afrika. Daar waren geen voorzieningen en ook geen of weinig 
vaccins. Hoe zit het dan met ons gevoel van rechtvaardigheid en gelijkheid?  Waarom 
hebben wij,als rijke landen, er niet voor gezorgd dat ook daar hulp naar toe is gegaan. Ik 
snap dat het een kolossale opdracht is om dat op die schaal te regelen, alleen heb ik het 
gevoel dat we eerst voor ons zelf hebben gezorgd. Dat terwijl we ook voor een eerlijker 
verdeling hadden kiezen. Ik snap ook dat je, als individuele burger, dit niet zomaar kunt 
oppakken en veranderen. Er spelen zoveel belangen. 
Als we een rechtvaardiger wereld willen waarin iedereen gelijk is en waarin iedereen 
evenveel waard is moet er iets gebeuren. We moeten dan, ieder individueel, die verandering 
leven. Je moet die verandering willen zijn. Als ik rechtvaardig leef, zal dat direct effect 
hebben op de ander, als u rechtvaardig leeft zal dat direct effect hebben op de ander. Als we 
samen rechtvaardig leven zal het zeker effect hebben op anderen 
Samen kunnen we de wereld herstellen. 
Een echt sociaal klimaat waar iedereen meetelt 
Oog voor het klimaat en de acties die ervoor nodig zijn. 
Een eerlijke verdeling. 
Deze opdracht hebben we als christenen maar zeker als mens. Het zal niet altijd meevallen 
maar we zullen dit moeten doen, met vallen en opstaan. 

“Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 
te zien wie niet gezien wordt niet gehoord, 
en op te vangen wie zijn thuis verloor, 
halleluja!”    lied 973     Namens de redactie:Siemie 

MEDITATIEF  

 

De natuur in 

“Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 
Nu in de lente zich verheugt 
al wat er leeft op aarde! 
De gaarden zijn op ’t schoonst gesierd, 
Opdat gij ’t lieve leven viert, 
Dat God u openbaarde.” 

  
                            Paul Gerhardt, lied 977:1 
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Ga uit, o mens en trek de natuur in. Al in de lente voelen we die drang bij het uitbotten van 
het eerste groen en zeker in de zomer, om te genieten van wat de schepping ons biedt aan 
schoonheid. In het Oldambt zijn we bevoorrecht met een rijk en afwisselend landschap. Tij-
dens de lange maanden van de lockdown, waarin velen een sociaal isolement ervoeren, 
hoorde ik vaak hoe goed het was dat je tenminste naar buiten kon en hoe troostend de 
schoonheid van de natuur werkte op het gemoed.  Hoe heilzaam en helend kan een wande-
ling of fietstocht in de buitenlucht zijn! Zoals een oude uitdrukking het zegt: het is een ere-
dienst in de kerk van ongekorven (= onbewerkt) hout! 

Zomerse volheid 

De zomer staat symbolisch voor de tijd van Gods volle genade. In de christelijke traditie 
wordt die genade vaak verbonden met de hemelse zaligheid die ons aan het einde wacht, 
zoals in het populaire lied “Eens komt de grote zomer” van Johann Walter (1496-1570). Ook 
op het eind van het lied van Paul Gerhardt (1607-1676) wordt de heerlijkheid van de lente 
hier afgezet tegen het, in het Nederlands vertaald, “lentelijk festijn” zoals dat “in Jezus lust-
hof” zal zijn. In de oorspronkelijke tekst van het lied staan meer verwijzingen naar Gods 
heerlijkheid, maar niet alle strofen ervan zijn in ons liedboek terecht gekomen. In het geloofs-
leven van ons nu zijn we over het algemeen minder bezig met wat er na onze dood wel of 
niet zou kunnen zijn en zoeken we eerder naar de betekenis van geloven voor het heden. 
De mens centraal 

Niettemin spreekt dit lied van Gerhardt me zeer aan. Hij schreef het omstreeks 1650 in het 
kleine Mittenwalde in Brandenburg. Het past binnen het genre van geestelijke zomerliederen, 
ook wel mei-liederen genoemd, maar onderscheidt zich daarin toch van vele anderen. De 
dichter neemt de  natuur scherp waar en verdicht deze indrukken in prachtige beelden.  
De vertaler Ad den Besten schrijft in het Compendium van het (oude) liedboek hierbij: “De 
aarde is voor hem Gods aarde, - een wereld, waarin de mens zich verlustigen mag, omdat 
God haar voor hém geschapen heeft.” Ja, de mens werd als het centrum van de schepping 
beschouwd, maar men ging nog niet zover als in de tijd van de latere Verlichting, toen de na-
tuur uitsluitend werd beoordeeld op haar nut voor de mens. Dat de natuur, los van de mens, 
ook waarde in zichzelf vertegenwoordigt werd niet meer zo gezien en ervaren. Een denken 
waar het christendom helaas ook ver in mee is gegaan, met verwoestende gevolgen voor het 
leven op aarde en de kosmos. Het bewaren van de schepping is zo vaak verworden tot 
heersen over de natuur, het onderwerpen van haar aan kortzichtig menselijk belang en uit-
buiten van onze levens bronnen. Bewaren van de schepping betekent toch vooral: haar die-
nen?   

Een keerpunt 

Met het in snel tempo uitsterven van talloos veel planten- en diersoorten en met  de klimaat-
opwarming groeit gelukkig nu het besef van de waarde en het unieke van al die verschillende 
vormen van leven. De houdbaarheidsdatum van onze planeet aarde komt snel in zicht en dat 
leidt gemakkelijk tot doemscenario’s. Maar er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen die ons voor 
het zwaarste pessimisme kunnen bewaren. Ik denk bijvoorbeeld aan de succesvolle actie 
van een groep aandeelhouders en activisten van Shell om deze energiegigant te dwingen 
sneller werk te maken van duurzaamheidsdoelen. Dit wordt als een keerpunt in de strijd te-
gen klimaatopwarming gezien.  
Het besef hoe afhankelijk we zijn, groeit. Afhankelijk van zonlicht, de fotosynthetische kracht 
van groene planten, de kleinste bacteriën die het leven reguleren en van schone lucht en 
water. Als we deze afhankelijkheid diep tot ons door laten dringen, kan het ons denken en 
handelen in een andere richting duwen. Kunnen we ons opnieuw verwonderen over de rijk-
dom van al het leven en de nooit helemaal te doorgronden samenhang waarin alles met el-
kaar staat. 

Als goud op de akkers 

We beseffen steeds meer dat de schepping ons als onvoorstelbaar grote rijkdom gegeven is. 
Van een gave geniet je en deze inspireert tot mee-delen, zodat allen delen in de bronnen van 
het leven.  
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Van de lente gaat het lied van Gerhardt naar de zomer, waarin de graanvelden goudgeel rij-
pen naar de oogst. Zoals het vierde couplet deze rijkdom en de dankbaarheid daarvoor ver-
woord: 

“ De akker wordt een gouden woud, 
Daarin verblijdt zich jong en oud. 
Roem dan de gunst en goedheid 
Van Hem, die geeft in overvloed, 
Hem die het menselijk gemoed 
Verzadigt met zijn zoetheid.”   

Ds. Gert Wybe van der Werff 

 

BIJ DE DIENSTEN  

Tijdens de zomermaanden vieren we de diensten gezamenlijk als streekgemeente. Vanaf 11 
juli t/m 15 augustus komen we in 1 of meerdere locaties samen, als in het overzicht van 
diensten hieronder staat aangegeven. In verband met de beperkingen wegens Corona – 
voor zolang die nog niet geheel zijn opgeheven - zijn die locaties uitgezocht waar we met 
zoveel mogelijk mensen op anderhalve meter onderlinge afstand kunnen zijn. Daarom is de 
dienst op 11 juli van Finsterwolde naar Oostwold verplaatst, ook omdat het festival Hongeri-
ge Wolf dit jaar opnieuw vervalt. 

Ik waag me maar niet aan een “leeswijzer” bij de komende diensten. In deze periode kunnen 
de voorgangers in plaats van de lezingen volgens het oecumenisch leesrooster ook kiezen 
voor het alternatieve spoor van lezingen uit het evangelie naar Johannes. Dus het is maar 
net wat ze kiezen, of een geheel eigen keuze maken. Ik beperk me tot de dienst waarin ik 
zelf voorga op 11 juli in Oostwold. 

11 juli -   vierde zondag van de zomer 

Deze dienst vieren we samen met de gemeente van Midwolda in Oostwold. Elders in dit blad 
schrijft Ewoud Kappers over het doel van de organisatie wijdekerk. De kerkenraad heeft be-
sloten ons als gemeente ook op de kaart te laten zetten van wijdekerk om zo aan 
LHBT+mensen duidelijk te maken dat zij bij ons welkom zijn. Dit mag voor ons al lang als 
vanzelfsprekend lijken. Maar voor wie onze gemeente niet kent en bijvoorbeeld de ervaring 
van afwijzing wegens geaardheid in eigen kerk heeft gehad, zal niet zomaar een andere kerk 

Vlechtwerk juli augustus 2021                                                                5



binnen stappen. Dan helpt het als een gemeente duidelijk is over haar beleid en dit naar bui-
ten ook kenbaar maakt. In deze dienst besteden we hier aandacht aan en verder staan we 
stil bij Jezus’ opdracht aan zijn leerlingen erop uit te gaan, Marcus 6: 6b-13. Twee aan twee 
worden ze op pad gestuurd om het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen. En maar af-
wachten of ze gastvrij onthaald worden waar ze komen; dat sluit dan aan bij onze wens om 
zelf een wijde kerk te zijn. 

Ds. Gert Wybe van der Werff 

ZOMERDIENSTEN 

11 juli Winschoten (Marktplein) ds. B.L. vd. Woude PG Winschoten, Scheemda 
 Oostwold   ds. G.W. vd. Werff PG De Dollert, Midwolda 
 Meeden (11 uur)  pastor T.Huizing PG Meeden 
18 juli Winschoten (Vennekerk) ds. B.L.vd. Woude alle 5 gemeenten 
25 juli Scheemda   pastor T. Huizing PG Scheemda, Winschoten,    
       Midwolda, De Dollert 
 Meeden (11 uur)  pastor T. Huizing PG Meeden 
01 aug Oostwold   pastor T. Huizing PG De Dollert, Midwolda, Meeden 
 Scheemda   ds. R. Offringa  PG Scheemda, Winschoten 
08 aug Winschoten (Venne, HA) ds. B.L. vd. Woude alle 5 gemeenten 
15 aug Midwolda (Dorpskerk)  ds. R. Offringa  PG Midwolda, Scheemda 
 Winschoten (Marktplein) ds. G.W. vd.Werff PG Winschoten, De Dollert 
 Meeden( 11 uur)  ds. J. Helmantel  PG Meeden 

Afwezig wegens vakantie 

Van 12 juli t/m 8 augustus heeft ds. Gert Wybe van der Werff vakantie en neemt pastor Tine-
ke Huizing-Piersma voor hem waar. Van 30 augustus t/m 8 september is de pastor afwezig 
en neemt ds. van der Werff waar. U kunt voor vragen op het gebied van pastoraat ook altijd 
contact opnemen met onze scriba Jan Drewel. 

VANUIT HET ADERHUIS  

De vorige keer vroeg ik me af de Generale Synode wel fysiek door kon gaan, maar we zijn 
inderdaad bijeen gekomen in Lunteren; wegens grote urgentie voor de continuïteit van de 
organisatie was dit toegestaan. Zo werd onder meer de scriba dr. René de Reuver met al-
gemene stemmen herbenoemd. Bij het rapport over het ambt ”Geroepen en gezonden” wa-
ren nog zoveel kritische vragen dat we niet verder kwamen dan het aanvaarden van het eer-
ste deel, over de ambtsvisie, als uitgangspunt voor beleid en verdere visieontwikkeling. In 
het nieuws hierover kwam vooral naar buiten dat de kerkelijk werker naast de predikant - met 
Woord en sacramentsbevoegdheid -  Dienaar des Woords zal gaan heten. Maar over hoe zij 
zich van elkaar onderscheiden is nog niet het laatste woord gezegd. Jammer dat we zo niet 
toekwamen aan het belangrijke punt van de verbetering van de rechtspositie van kerkelijk 
werkers en hun inbedding in de kerkelijke organisatie. Hun arbeidsomstandigheden in onze 
kerk is vaak schrijnend.  

In onze Streekgemeente werd in de maand juni in alle kerkenraden het adviesrapport, over 
een nieuwe bestuurlijke structuur, van ds. Jenneke Span besproken. De Streekkerkenraad 
heeft met instemming hiervan kennis genomen en wacht de reacties van de kerkenraden af. 
Komend najaar hopen we de voorstellen aan de hele gemeente voor te leggen en dan in 
meerdere stappen tot een nieuwe organisatievorm te komen. 
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In ons persoonlijk leven wisselden wel en wee elkaar af. Onze pleegzoon Samuel heeft zijn 
diploma voor timmerman aan het Alfacollege in Groningen gehaald en zoon Rijk het VWO-
diploma in Wageningen. Naast de feestvreugde hierover, moesten we afscheid nemen van 
onze trouwe viervoeter Does. We missen zijn gescharrel in en om het huis, waar hij wegens 
zijn slechte zien vaak verdwaalde. En al slaapt een hond verder de hele dag; elk baasje weet 
hoe fijn zijn/haar aanwezigheid toch altijd is! 

Met een zomerse groet, 

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. 

Zondag 4 juli 
1e collecte: Kerk in Actie – Actie Vakantietas 
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen 
geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rug-
zak vol speelgoed, toegangskaartjes en tegoedbonnen is voor kinderen uit kwetsbare gezin-
nen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten, waaronder de 
Streekgemeente Oost-Groningen, deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Met de 
opbrengst van deze collecte financieert Kerk in Actie onder meer de rugzakjes. De plaatselij-
ke gemeenten zorgen zelf voor de inhoud van de tasjes. 
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 11 juli 
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp corona 
De gevolgen van corona zijn op verschillende plekken in de wereld verwoesten. De situatie 
in India is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om 
te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook 
naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.  
Kerk in Actie en samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen met ‘Samen in ac-
tie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische 
noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt moge-
lijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben 
beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie plaatselijk 
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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 juli – let op: streekdienst in Winschoten 
Bijdragen voor deze collecten kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer 
van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95 
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 www.isf-oldambt.nl. 
2e collecte: streekdiaconie 
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij 
het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen 
we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 
het financieren van al deze activiteiten. 

Zondag 25 juli – let op: dienst in Scheemda 
1e collecte: ? 
2e collecte: ? 
3e collecte: ? 

Zondag 1 augustus 
1e collecte: Tuma Viela / Adwuma Ye 
In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis via stichting Adwuma Ye in Ghana “Tuma 
Viela” op, een werkplaats waar vrouwen en werkloze jongeren een kans krijgen zich te ont-
plooien en een eigen inkomen te verdienen. Een van de vrouwen die hier werkt, is de ver-
standelijk gehandicapte Samiatu. Twee jaar geleden is zij onderweg naar de werkplaats ver-
kracht en zwanger geraakt. Ze heeft een zoontje gebaard en haar ouders zouden voor haar 
en de baby zorgen totdat Samia weer zou kunnen werken. Nu is Samia haar moeder recent 
overleden en de oude vader staat er nu alleen voor. De stichting heeft besloten om Samia en 
Somed elke morgen met een tuk-tuk op te laten halen, zodat ze veilig naar de werkplaats 
kunnen komen. Zo kan de vader van Samia weer aan het werk, kan Samia weer haar geld 
verdienen bij Tuma Viela en komen ze allemaal meer onder de mensen (ze wonen erg afge-
zonderd). De collecte van vandaag is bestemd voor het betalen van de tuk-tuk voor de ko-
mende periode (de kosten per maand zijn ongeveer € 25,-). 
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 8 augustus – let op: streekdienst in Winschoten 
Bijdragen voor deze collecten kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer 
van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95 
1e collecte: Shower Power 
De coronacrisis en de toegenomen onveiligheid voor vrijwilligers door aanvallen van reactio-
naire knokploegen, dwongen ShowerPower om de bakens te verzetten. Het badhuis moest 
dicht en het geld dat ongebruikt dreigde te raken werd onmiddellijk ingezet om kleine Griekse 
organisaties te ondersteunen die nog wel hun werk kunnen doen. ShowerPower heeft door 
haar jarenlange ervaring op Lesbos een goed netwerk en maakt daar nu gebruik van om 
kansrijke projecten te selecteren. Regelmatig contact, soms meerdere keren per dag, zorgt 
ervoor dat de mensen van ShowerPower steeds goed op de hoogte van de werkelijke noden 
zijn. 
2e collecte: streekdiaconie 
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij 
het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen 
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we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor 
het financieren van al deze activiteiten. 

Zondag 15 augustus – let op: dienst in Winschoten 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: kerk 

Zondag 22 augustus 
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 29 augustus 
1e collecte: Beautiful Kidz Namibia 
In september 2017 kwam Tirza van Faassen bij ons tijdens het koffiedrinken vertellen over 
het werk van de organisatie Beautiful Kidz Namibia en ook dit jaar willen wij deze organisatie 
steunen. In hun dagopvangcentra  in Windhoek en Ovitoto bieden zij steun aan kwetsbare 
kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of 
moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf 
ook seropositief. Het dun bevolkte land Namibië (2 miljoen inwoners) telt 200.000 weeskin-
deren! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. De hulp die Beautiful Kidz 
biedt, betreft onder meer: kleuterschool, opleiding voor kleuterschoolleidster, bijlessen en 
huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en wijkwerk.  
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

WIJDEKERK 

 
Graag zou ik het werk van "Wij de kerk" onder uw aandacht willen brengen. 
Het doel van Wijdekerk is om LHBT'ers de weg naar de kerk terug te helpen vinden.  
(LHBT+= lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersexe, etc.) 
Ook bevorderen ze onderling contact van christelijke LHBT-ers om elkaar te steunen. 
 
Veel LHBT-ers hebben nog steeds de indruk dat ze in de kerk niet welkom zijn. Dat 
christen zijn en LHBT-er zijn niet te combineren valt. 
 
Ik denk niet dat dat klopt. Ik denk dat God veel van LHBT'ers houdt. 
 
Omdat Hij ons allemaal zo goed kent, weet Hij ook hoe moeilijk het kan zijn om LHBT'er te 
zijn, en dat stil voor je te houden uit angst dat anderen je zullen afwijzen. 
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Doordat je denkt dat anderen je zullen afwijzen, kan je het gevoel krijgen dat God je ook wel 
zal afwijzen. Ook al doet Hij dat niet. 
 
Ik ken mensen die getrouwd zijn met een partner van het andere geslacht, ook al zijn ze 
LHBT-er. Simpelweg omdat ze er niet aan willen dat ze anders zijn. Ondertussen praten ze 
er met niemand over. Uiteindelijk gaat zo'n huwelijk meestal kapot. 
 
Ook ken ik iemand die 18 jaren lang gebeden heeft om genezing van zijn LHBT-schap. Hij 
werd niet 'genezen'.  
Uiteindelijk heeft hij de kerk vaarwel gezegd en heeft nu een vriend.  
 
Zo ken ik meerdere verhalen van meerdere mensen. 
 
Mensen hebben vaak nog het idee dat LHBT-er zijn een keuze is.  
Ik ben erondertussen van overtuigd geraakt dat het iets is wat je vanaf je geboorte meekrijgt. 
Het heeft volgens mij niet iets te maken met je opvoeding of je eigen beslissingen in je leven. 
 
Laten we LHBT-ers een thuis geven. Laten we een plek zijn waar mensen die op een 
of andere manier anders zijn thuis kunnen komen. Waar zij iets kunnen proeven van de lief-
de die God voor ons allen heeft. 
 
Want wie is er niet anders op één of ander gebied? Ik in ieder geval wel. 
 
Om duidelijk te maken dat LHBT'ers welkom zijn in onze kerk, laten we ons als kerk aanslui-
ten bij het initiatief "Wijdekerk". 
 
Niet elke LHBT-er heeft namelijk de moed om een kerk binnen te stappen en te vragen hoe 
het beleid over LHBT is. Wijdekerk heeft een kaart waarop te zien is, of een kerk LHBT 
vriendelijk is. Laten we onze kerk ook snel op deze kaart zetten! 

https://www.wijdekerk.nl 
 
Hartelijke groet, 
 
Ewoud Kappers, Beerta 

 

De huidige kaart 
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AGENDA DE DOLLERT 

3 juli van 10.00 tot 16.00 uur  6e editie van het Kerkenpad Oost-Groningen. 
    Informatie http://www.kerkenpadoostgroningen.nl  
23 augustus 19.30 uur  Kerkenraad  in Ons Gebouw 
24 augustus 19.00 uur Redactievergadering Vlechtwerk 
11 september    Monumentendag 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 

Herinnering spaaracties 

Waarschijnlijk is het bij de meeste gemeenteleden wel bekend, maar we herinneren u er toch 
nog graag even aan: er zijn verschillende zaken die we samen sparen en waarmee we men-
sen kunnen helpen!  
In de eerste plaats via de inzamelingsacties van Kerk in Actie. In het hele land sparen ge-
meenteleden van diverse kerken verschillende zaken, die vervolgens aan verzamelaars of 
handelaars verkocht worden. Al deze acties samen leverden in 2020 maar liefst € 24.625,90 
op! Wat kan er ingeleverd worden? Buitenlands geld en oud Nederlands geld, mobiele tele-
foons, cartridges en toners, postzegels/enveloppen met postzegel, ansichtkaarten, geboorte-
kaartjes en kaarten van Anton Pieck, 'Voor het kind' en Stichting Kinderpostzegels. 
Daarnaast sparen we ook weer punten van Douwe Egberts, voor koffie voor de Voedselbank 
Oldambt! 
Al deze zaken kunt u deze het hele jaar door inleveren voor of na een kerkdienst bij een van 
de leden van De Dollert in Actie of in de melkbus (Oostwold) of doos (Nieuwolda) achter in 
de kerk. Inleveren kan ook bi diverse kerkleden. 

KERKENPAD EN BOEKENMARKT 

Kerkenpad Oost-Groningen – 3 juli 

Zaterdag 3 juli organiseren bijna dertig kerken in het oostelijk deel van de provincie 
Groningen voor de zesde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Ook onze kerkgebouwen in 
Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Nieuwolda en Oostwold zijn open op deze dag. Bovendien 
zal het kwartet Wiltsangh optreden in Oostwold (13:45-14:15 uur) en Finsterwolde 
(15:00-15:30 uur). Toegang is uiteraard gratis! Plan een route of gebruik een van de 
fietsroutes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom langs op 3 juli van 
10.00-16.00 uur!  

Boekenmarkt niet op 3 juli, maar 11 september 

Normaal gesproken houden we tijdens het Kerkenpad Oost-Groningen een boekenmarkt in 
Ons Gebouw en dat waren we ook dit jaar van plan (zoals we vorige maand ook schreven in 
Vlechtwerk). De maatregelen voor het organiseren van een evenement zijn momenteel 
echter nog zo streng, dat we besloten hebben hier van af te zien. 
De boekenmarkt staat nu gepland voor 11 september! 

Hartelijke groet, de boekenmarktcommissie (Paul en Marco Meijer, Yvonne en Ruth Drewel) 
boekenmarktpgdedollert@gmail.com 

CONCERT OOSTWOLD 

Nadat het 2 keer was uitgesteld kon op 13 juni het concert met het Noordelijk Barok Ensem-
ble wel door gaan. De corona maatregelen waren dusdanig bijgesteld dat een concert weer 
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kon, met de restrictie van maximaal 50 bezoekers. En uiteraard de andere corona maatrege-
len. 
Na wat reclame te hebben gemaakt kwamen de reserveringen al heel snel binnen. En in de 
laatste beide weken liepen de reserveringen snel op en dusdanig dat we boven de 50 be-
zoekers kwamen. 
Een ieder was heel blij eindelijk weer naar een concert te kunnen.  
De bezoekers kwamen van heinde en ver: Gieten – Stadskanaal – Middelbert – Assen – stad 
Groningen – Losdorp – Vlagtwedde – Bellingwolde – Noordbroek en diverse plaatsen in de 
buurt. 
Inmiddels hebben we een vaste groep bezoekers, maar deze keer waren er veel mensen die 
nog nooit in deze kerk waren geweest. Mooi om zo ook de kerk op de kaart te zetten. 
We genoten van de 3 muzikanten: Jelte Hulzebos – Gadze Heeres en Mathilde van Wijnen. 
Het werd een mooie middag met een zeer enthousiast publiek. 
Bijzonder was ook dat 2 echtparen die hadden gereserveerd op het laatste moment toch niet 
konden maar wel hun toegangskaartjes betaalden! Wat een leuk gebaar. 
  
Inmiddels zijn er 2 nieuwe concerten gepland: 
Zondagmiddag 31 oktober om 15.00 uur: Dirk Luijmes met een zeer bijzonder programma op 
een Mustel Harmonium 
Zondagmiddag 9 januari 2022: Duo Huijnen en Hopman. Cecile Huijnen op viool en Marieke 
Hopman op accordeon. 
Voor de liefhebbers alvast om te noteren. 

Jan Drewel 

NIEUWS VANUIT SCHULDHULPMAATJE 
 
SchuldHulpMaatje Oldambt reikt certificaten uit aan nieuwe Maatjes 

Onlangs ontvingen 6 nieuwe Maatjes hun certificaat als vrijwilliger 
van SchuldHulpMaatje Oldambt. Na een driedaagse training mogen 
zij nu inwoners uit de gemeente Oldambt helpen die geldzorgen heb-
ben. De Maatjes worden daarbij begeleid door een ervaren coördina-
tor. 

De extra vrijwilligers zijn hard nodig, omdat er – mede door de coronacrisis – een grote stij-
ging van het aantal hulpvragen wordt verwacht. 

Het volgen van fysieke trainingen werd door corona onmogelijk. Er hadden zich eind vorig 
jaar al ruim 25 nieuwe vrijwilligers gemeld die Maatje willen worden. En een deel van hen 
was al begonnen aan de trainingen. Door de strengere coronamaatregelen werden de trai-
ningen uitgesteld. Het trainingsbureau van SchuldHulpMaatje heeft toen adequaat gerea-
geerd en is de trainingen online gaan aanbieden. Alhoewel elkaar fysiek ontmoeten sterk de 
voorkeur heeft en een online training erg vermoeiend is, heeft een aantal vrijwilligers nu toch 
de training kunnen afronden. 

De zes nieuwe Maatjes worden deze dagen allemaal thuis bezocht door een van de coördi-
natoren. Daarbij tekenen ze hun overeenkomst en ontvangen ze naast hun certificaat een 
roos als dank. 

Gratis hulp bij financiële problemen 
Veel mensen schamen zich soms zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoe-
ken. 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 
van SchuldHulpMaatje Oldambt zijn er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen of 
samen een aflossingsplan te maken. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost de 
hulpvrager niets. 
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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.  

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen van een van de ruim 35 opgelei-
de Maatjes. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak ook 
is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-
bij-schulden/ of bel 06-15377069. We maken dan direct een afspraak om kennis met elkaar 
te maken 

Gerrit Duerink 
Voorzitter SchuldHulpMaatje Oldambt 
voorzitter@shmoldambt.nl 

    

Op de foto ontvangt Tonnie Jurjens uit 
Beerta zijn certificaat uit handen van co-
ördinator Inge Verbeek.  
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BIJBELLEESROOSTER 

 

donderdag 1 juli Ezechiël 47:13–48:7 Topografie

vrijdag 2 juli Ezechiël 48:8-19 Gewijde grond

zaterdag 3 juli Ezechiël 48:20-35 Gelijke delen

zondag 4 juli Johannes 5:1-18 Beweging en bewogenheid

maandag 5 juli Johannes 5:19-30 Is Jezus God?

dinsdag 6 juli Johannes 5:31-40 Getuigenis

woensdag 7 juli Johannes 5:41-47 Het belang van Schriftstudie

donderdag 8 juli Psalm 85 God is rechtvaardig

vrijdag 9 juli Deuteronomium 7:1-11 Bijzondere positie

zaterdag 10 juli Deuteronomium 7:12-26 De HEER zal strijden

zondag 11 juli Deuteronomium 8:1-6 Niet van brood alleen

maandag 12 juli Deuteronomium 8:7-20 Het beloofde land

dinsdag 13 juli Deuteronomium 9:1-14 Wees niet trots

woensdag 14 juli Deuteronomium 9:15-29 Verzet gebroken

donderdag 15 juli Psalm 90 Tijd en eeuwigheid

vrijdag 16 juli Marcus 6:1-13 Aanstoot

zaterdag 17 juli Marcus 6:14-29
Uit de hand gelopen verjaar-
dagsfeest

zondag 18 juli Marcus 6:30-44 Massabijeenkomst

maandag 19 juli Marcus 6:45-56 Oversteek

dinsdag 20 juli Deuteronomium 10:1-11 Tweede wet

woensdag 21 juli Deuteronomium 10:12-22 Gehoorzaam uit liefde

donderdag 22 juli Deuteronomium 11:1-9 Maak een keuze

vrijdag 23 juli Deuteronomium 11:10-21 De kracht van de herhaling

zaterdag 24 juli Deuteronomium 11:22-32 Kiezen

zondag 25 juli Johannes 6:1-15 Brood en water

maandag 26 juli Johannes 6:16-24 Waterloop

dinsdag 27 juli Johannes 6:25-36 Het echte brood

woensdag 28 juli Johannes 6:37-46 Discussie

donderdag 29 juli Johannes 6:47-59 Harde woorden?

vrijdag 30 juli Johannes 6:60-71 Scheiding

zaterdag 31 juli Marcus 7:1-13 Wet en traditie
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zondag 1 augustus Marcus 7:14-23 Onreinheid komt van binnenuit

maandag 2 augustus Marcus 7:24-37 Open

dinsdag 3 augustus Marcus 8:1-13 Teken

woensdag 4 augustus Marcus 8:14-26 Blind en ziende

donderdag 5 augustus Marcus 8:27–9:1 Wie is Jezus?

vrijdag 6 augustus Marcus 9:2-13 Verschijning

zaterdag 7 augustus Psalm 74 Vraag om actie

zondag 8 augustus Romeinen 14:1-12 Plicht van de sterkste

maandag 9 augustus Romeinen 14:13-23 Overtuigingskracht

dinsdag 10 augustus Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie

woensdag 11 augustus Psalm 86 Roep om hulp

donderdag 12 augustus Spreuken 10:1-17 Goed gedrag

vrijdag 13 augustus Spreuken 10:18-32 Tegen-stellingen

zaterdag 14 augustus Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie

zondag 15 augustus Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping

maandag 16 augustus Galaten 2:1-14 Ruimte

dinsdag 17 augustus Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus

woensdag 18 augustus Psalm 124 Onze hulp

donderdag 19 augustus Zacharia 1:1-6 Nieuwe kansen

vrijdag 20 augustus Zacharia 1:7-17 Stilte voor de storm

zaterdag 21 augustus Zacharia 2:1-9 Ommuurde stad

zondag 22 augustus Zacharia 2:10-17 Uitreisbevel

maandag 23 augustus Zacharia 3:1-10 Schone kleren

dinsdag 24 augustus Zacharia 4:1-14 Niet door eigen kracht

woensdag 25 augustus Zacharia 5:1-11 Wat in het vat zit

donderdag 26 augustus Zacharia 6:1-8 Paardenrace

vrijdag 27 augustus Zacharia 6:9-15 Kroning

zaterdag 28 augustus Zacharia 7:1-14 Treurig

zondag 29 augustus Zacharia 8:1-8 Het komt goed

maandag 30 augustus Zacharia 8:9-17 Hou vol!

dinsdag 31 augustus Zacharia 8:18-23 Feest!
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OVER ONS LIEDBOEK 

De Generale Synode van Rotterdam 1953 
memoreerde in haar besluit over de gezangen 
“dat onderscheidene kerkelijke vergaderingen 
de begeerte te kennen gegeven hebben om 
de bundel Enige Gezangen aan een grondige 
herziening te onderwerpen en het getal van 
deze gezangen uit te breiden, speciaal voor 
de Christelijke feestdagen en voor bijzondere 
diensten”. 

Aldus een klein stukje van een synode verslag 
1961/62 waarin werd besloten de Enige Ge-
zangen nummers 30-59 uit te breiden naar in 
totaal 119 Gezangen. 

Het gaat hier om de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Voor het tijdsbesef: we kenden toen nog geen vrouwelijke ambtsdragers, kort daarna wel. 

Hoe kom ik hier nu op. 
Wel, zondag 20 juni liet onze pastor Tineke Huizing de dienst openen met Lied 283. Dit lied 
is geschreven op de melodie van “Rust mijn ziel uw God is koning”.  Laatst genoemd lied 
komt uit de Hervormde bundel 1938 en is nu niet meer opgenomen in het Liedboek. 
Dit heeft mij altijd verbaasd, omdat het lied een mooie tekst heeft. Of je je er qua geloofsbe-
leving in kunt vinden is wat anders. Op een gemeenteavond lang geleden heb ik het een 
keer gebruikt. 
In het huidige Liedboek staan ook liederen met teksten waarvan ik mij afvraag waarom ze er 
wel in staan. 
Het vervolg van de ontwikkelingen qua liedboeken weet u wellicht: in 1973 kregen we het 
Liedboek voor de kerken en naast de 150 psalmen maar liefst 491 gezangen. 
Sinds 2013 gebruiken we ons prachtige nieuwe Liedboek met bijna oneindig veel liederen. 

Ons voorzanggroepje zong deze zondag ook lied 188 en ik was jaloers dat ik niet mee mocht 
zingen: wat een mooie vrolijke melodie.  

Even terug naar de tekst van Rust mijn ziel: 

Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied. 
Alles wisselt op zijn wenken, 
maar Hijzelf verandert niet. 

Ieder woelt hier omverand’ríng 
en betreurt ze dag aan dag, 
hunkert naar hetgeen hij zien zal, 
wenst terug ‘t geen hij eens zag. 

Rust mijn ziel, uw God is Koning, 
in zijn handen ligt uw lot. 
Zie hoe alles hier verandert, 
en vertrouw alleen op God. 

Op dezelfde melodie is ook het kinderlied: 

Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud, 
woont de Vader in de hemel, 
die van alle kind’ren houdt. 

De meesten kennen het wel. 
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Momenteel lees ik af en toe een stuk van een boek van Heino Falcke met de titel: 
Licht in de duisternis. Het gaat daarin over het onnoemelijke grote heelal, zwarte gaten, de 
theorie van Albert Einstein en het duizelt je dan soms. 
En als je de tekst van het kinderlied leest zie je hoe eenvoudig het ook kan zijn. Maar ik mag 
graag wat dieper graven. 

Persoonlijk ben ik heel blij met ons nieuwe Liedboek met een schat aan liederen en tal van 
verschillende omschrijvingen van geloofsbeleving. En dat we niet terug hoeven naar 1973 en 
helemaal niet naar 1953. Een verrijking in de diensten (al vindt niet iedereen dat). 

Als u beschikt over een computer is het heel aardig eens te kijken op Compendium Lied-
boek. 
Bij elk lied vindt u een beschrijving van en toelichting op het lied: de componist, de dichter, 
toelichting over het ontstaan en uitleg van de tekst en toelichting op de melodie. Bijzonder 
interessant. 

Even een kleine schets over het Liedboek en dat het niet altijd logisch is waarom sommige 
liederen wel opgenomen zijn en andere niet. En dat er nogal wat veranderd is in de loop der 
jaren, maar dat wist u al wel. 

Over het zingen in de kerk: op donderdag 24 juni komt het CIO (Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken) met een advies over onder andere het zingen in de kerk. Mogelijk is vanaf 
27 juni zingen in de diensten weer toegestaan. 
U hoort dat in de dienst. 

Jan Drewel (op persoonlijke titel geschreven) 

COMMISSIE KERK VAN FINSTERWOLDE 

KERK OPEN: 

in de periode van 1 april t/m 31 oktober is de Stefanuskerk in FInsterwolde open op don-
derdag tot en met zondag van 10.00 - 17.00 uur. 
U kunt rustig even kijken, zitten, er zijn. 
Werkgroep Stefanuskerk. 

INLIA 

“Ik heb geluk” 

De vlucht is vol verschrikkingen. Maar ze haalt het. 20 jaar oud komt ze hier aan. Dan begint 
een nieuwe nachtmerrie. Weggezet als oplichter, asiel afgewezen, op straat gezet. Na 9 jaar 
nog geen verblijfsvergunning. Haar ervaring past in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het 
vreemdelingenrecht’ die asieladvocaten recent publiceerden.  

Toch zegt ze: “Ik heb geluk.” Want ze is vijf dagen in de week bezig met haar opleiding. “Zo 
fijn.” Ze ontdekt in het azc dat ze naar school kan. Ze doet gelijk een toets. “En ik haalde het! 
Mijn hoop kwam terug.” Vanaf dat moment gaat het beter; de zelfmoordgedachten nemen af.  

Jeannie is Banyamulenge, een etnische groep in Congo. Hun dorpen worden platgebrand, 
de mensen die niet snel wegkomen worden vermoord. Jeannie vlucht in 2012 en komt ze 
uiteindelijk aan in Nederland. Al in het eerste gesprek met de IND voelt ze zich behandeld als 
een crimineel. ‘Beschrijf de route.’ Maar ze is niet goed met richtingen. En in een taaltoets 
spreekt ze volgens de dienst twee woorden in haar taal niet goed uit. Oordeel: Jeannie is 
geen Banyamulenge. 

Een overheid die migranten bij voorbaat wegzet als leugenaars, rigide vasthoudt aan regelt-
jes en de menselijke maat vergeet. Zo staat het in de bundel ‘Ongehoord: onrecht in het 
vreemdelingerecht’, die in april werd aangeboden aan de Tweede Kamer en de Raad van 
State.  
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Ook al wijst een contra-expertise het tegendeel uit, de IND volhardt in het oordeel over 
Jeannie. De rechtbank gaat erin mee. Opnieuw een misstand uit de bundel ‘Ongehoord’: de 
rechterlijke macht toetst onvoldoende kritisch.  

Maar de Congolese ambassade erkent haar, ze krijgt een paspoort. Aanvankelijk niet, maar 
uiteindelijk geeft de IND toe dat Jeannie is wie ze zegt en niet terug kan naar Oost-Congo. 
Maar, vindt de IND: wel naar Kinshasa, de hoofdstad. Want daar wonen een paar Banyamu-
lenge, zwaar beveiligd. Dus het kan. Asielverzoek opnieuw afgewezen.  

Onderzoekers en de UNHCR oordelen echter dat de Kinshasa géén veilige plek is voor een 
Banyamulenge vrouw alleen. Ze start een nieuwe procedure. Negen jaar is ze nu hier. En 
ondertussen toch ‘gewoon’ die opleiding sociaal werk. Haar gezicht licht op. “Het is geweldig 
om te leren.” Ze verheugt zich erop om te kunnen werken als ambulant begeleider, om 
mensen te helpen. Nog maar eens: “Ik heb echt geluk.” 

STREEKKERKENRAAD GEGEVENS 

Colleges streekgemeente: 
Streekcollege van kerkrentmeesters, voorzitter Frans Engelage, 06-51297007, frans.engela-
ge@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 

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

PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT

KERKDIENSTEN juli - augustus 2021:  

4-jul.  9.30 Nieuwolda   ds. Fortuin 
11-jul.  9.30 Oostwold            ds. G.W. v/d Werff 
18-jul.  9.30 Winschoten Vennekerk ds. B. v/d Woude 
25-jul.  9.30 Scheemda Ontmoeting pastor T. Huizing-Piersma 
    
1-aug.  9.30 Oostwold   pastor T. Huizing-Piersma 
8-aug.  9.30 Winschoten Vennekerk ds. B. v/d Woude 
15-aug. 9.30 Winschoten Marktplein ds. G.W. v/d Werff 
22-aug. 9.30 Bad Nieuweschans  pastor T. Huizing-Piersma 
29-aug. 9.30 Oostwold   ds. G.W. v/d Werff 
    
5.sep.  10.00 Nieuw Beerta   ds. G.W.v/d.Werff/pastor T. Huizing 
       startzondag 
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De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl; kijk daar op de dollert. 
Op blz.7  staat een schema van alle zomerdiensten die op de diverse locaties in Streekver-
band worden gehouden. 

Mocht e.e.a. tussentijds veranderen wordt u geïnformeerd via de website. Ook de meest ac-
tuele 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 
10-12 
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