
VLECHTWERK

  
(BAD NIEUWESCHANS, BEERTA, BLAUWESTAD, DRIEBORG, FINSTERWOLDE,  

NIEUW BEERTA, NIEUWOLDA, OOSTWOLD) 

 

mei 2022 



COLOFON 

Pastoraat Nieuwolda-Oostwold 
Pastor. T.J. Huizing-Piersma, Beneden Oosterdiep 132, 9645 LJ  Veendam, tel. 0598 – 618674  
tjhuizing@netvisit.nl 

Pastoraat Reiderland  
Dominee GW. vd Werff. Kroonpolder 1, 9688 RH Drieborg, tel. 06 45630082 / 0597 – 785405   
driewerff@gmail.com 

Kerkenraad (+Postadres) 
Voorzitter Gerard de Groot, J.F. Zijlkerstraat 2, 9687 PV Nieuw Beerta 06 54730846 
Scriba Jan Drewel, Polderdwarsweg 2, 9944 TD Nieuwolda  06 12860823   pgdedollert@gmail.com  

Kerkelijk bureau / ledenadministratie: Geert Groenendal, Wagenborgerweg 26, 9944GC Nieuwolda 
      06 15162758,  geertgroenendal@gmail.com  

Website:  https://dedollert.protestantsekerk.net/  

Kopij 
Kopij voor het juni - nummer kunt u inleveren tot en met maandag 23 mei 12.00 uur bij Kerkblad-
Vlechtwerk@gmail.com.  

Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraad en verschijnt 10 keer per 
jaar in een oplage van 270 stuks. Vlechtwerk kost €7,50 per jaar; i.v.m. portokosten vragen we van 
postabonnees €40,- per jaar. 
Het Vlechtwerk kunt u ook via mail toegestuurd krijgen: Graag uw e-mailadres doorgeven aan redac-
tie via  KerkbladVlechtwerk@gmail.com  Van deze digitale lezers vragen we een vrijwillige bijdrage. 

Kerkdiensten 
De meest actuele informatie over de diensten vindt u op 
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Vlechtwerk 
Jaargang 4, nr. 40 

mei 2022 
Een keuze maken? 

Dit jaar hebben we weer kunnen genieten van een fijne paascyclus, eindelijk weer na 2 jaar. 
De liturgie commissie heeft het weer prima geregeld. Mooi dat we gebruik hebben gemaakt 
van de 4 kerken. 
Witte Donderdag in Nieuwolda, Goede Vrijdag in Bad Nieuweschans, Stille Zaterdag in 
Oostwold en Paaszondag in Finsterwolde. 
Elke dienst met zijn eigen thema en gevoel, daarbij natuurlijk de liturgische bloemschikking.  
Ik kijk met plezier terug op deze diensten. 
Zondag afgesloten met koffie/thee drinken en napraten. Zelf heb ik veel nagedacht over Ju-
das. De rol van Judas, zijn leven en zijn bestemming. 
Eeuwen is Judas neergezet als de discipel die Jezus heeft verraden . Hij is De Verrader. 
Waarom was hij dat. 
In het Oude Testament wordt verteld dat de Messias komt en dat Hij zal sterven.  
In het Nieuwe Testament moet de schrift vervuld worden, dus het moet gebeuren. Er moet 
dus ook iemand zijn die ervoor moet zorgen dat Jezus wordt opgepakt en vervolgens wordt 
gekruisigd. Was het dan Judas zijn lot/bestemming om verrader te worden? Had hij een 
keuze, kon hij ook besluiten het niet te doen. Het lijkt erop van niet, de schrift moest vervuld 
worden. 
Het voelde in 1 x vreemd, kun je iemand in die rol dwingen omdat het zo moest zijn. 
Was er iemand anders geweest als hij gezegd zou hebben: “ik doe het niet “. 
De consequenties waren enorm zoals  later bleek. Was dat voor hem te overzien. 
Zijn we, in al die eeuwen, niet erg hard geweest in ons oordeel en hoe zit het nu. 
Ik heb ook altijd gezegd dat je altijd een keuze hebt. Feitelijk kan dat kloppen. Toch is de re-
aliteit vaak anders. Vrijheid van kiezen heeft met veel zaken te maken: 
waar ben je geboren, wat is je sociale status, hoe ben je opgevoed, etc. 
Ik denk nu wel genuanceerder, mede door Judas. 
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Terug kijkend en vooruit kijkend kunnen we dan ook met meer empathie en begrip kijken 
naar de ander en naar de keuzes die hij of zij maakt. Niet iedereen is in de gelegenheid om 
keuzes te maken, het is een luxe als je daar mee bezig kunt of wilt zijn. 
Hier valt nog veel over te zeggen. Je kunt nog denken aan de verantwoordelijkheid die 
iedereen heeft in het leven. Daar ga ik nu niet verder op in. 
Ik wil voor nu een nuance aanbrengen en er verder over nadenken. Dat u er verder over 
nadenkt. 
Wat we kunnen proberen is een Licht te ontsteken zodat de duisternis verdwijnt. Zodat we 
allen in het Licht kunnen leven. 
We zongen op Stille Zaterdag het volgende lied: 
Als alles duister is                                    
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft 
vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft 
vuur dat nooit meer dooft. 

Een lied uit Taize. 
De Verzoeningskerk was helemaal duister, donker. 
De prior, frère Roger, stak de kaars aan en gaf het Licht door aan de broeders. 
Zij gaven het weer door aan de bezoekers. Het Licht kwam naar je toe. De kerk baadde in 
het Licht. Een geweldige belevenis. 

Namens de redactie Siemie Hut. 

BIJ DE DIENSTEN  

DIA dienst 8 mei (Dollert in actie) 

Hanneke de Graaf, Henriette Sabajo en ondergetekende hebben de dienst voor 8 mei 
voorbereid. 
Het thema deze morgen is “Hands to help” en dan specifiek het project Christelijk onderwijs 
in Pakistan. 
Stichting Hands to help geeft handen en voeten aan de opdracht om het Woord in de wereld 
te brengen. Wij willen onze gaven en talenten inzetten om gelovigen in nood te helpen. 
Elke dag krijgen 50 kinderen christelijk basisonderwijs in Pakistan. Hun kansen groeien. 
Sommige worden dokter, sommigen chauffeur en sommigen worden voorganger. Midden in 
dit islamitisch land startten jonge mensen een christelijke basisschool. Christelijke scholen 
hebben het niet gemakkelijk. Ze krijgen geen geld van de overheid en de kinderen komen 
vaak uit hele arme gezinnen. Met het onderwijs groeien de kansen van de kinderen op goed 
werk. De kinderen zijn heel gemotiveerd om naar school te gaan: blij en dankbaar dat ze 
gratis christelijk onderwijs kunnen en mogen ontvangen. 
Na de dienst is er koffie met wat lekkers gebakken door Hanneke, en u weet het inmiddels; 
dan is het ook echt iets lekkers. Ook is er iemand van de Stichting Hands to help aanwezig 
om een en ander te vertellen en te laten zien, over dit prachtige project. 
Wij hopen u allen te verwelkomen in deze bijzondere kerkdienst! 

Met hartelijke groet Tineke Huizing-Piersma. 

Pinksterfeest aan het Oldambtmeer 

De  Pinksterdienst  wordt dit jaar gehouden in sporthal “De Rietkraag”,  Binnenlanden 52, 
Oostwold(bij het Oldambtmeer) op Eerste Pinksterdag,  zondag 5 juni,  ’s morgens om 
10:00 uur. 
De dienst is voorbereid door de Pinksterdienst commissie. Voorganger is ds. Bert L. van de 
Woude. 
Het thema van de dienst is  “Feest van de Geest, want de Geest spreekt alle talen”. 
Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor “Joyce” en de gemeente zang wordt 
begeleidt door muziekkorps Prins Hendrik uit Scheemda. 
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In de dienst worden twee collectes gehouden: De eerste collecte is voor het regionale project 
“SchuldHulpMaatje Oldambt”. Deze instelling geeA graBs hulp aan mensen met schuld en geldpro-
blemen. De tweede collecte is voor de onkosten.  
Na afloop van de viering is er tijdens het koffiedrinken volop gelegenheid om elkaar te ont-
moeten.  
Iedereen is VAN HARTE WELKOM om deze bijzondere dienst mee te vieren. 
Als u graag vervoer wilt hebben dan kunt u contact  opnemen met de scriba van uw gemeen-
te of met een lid van de pinksterdienstcommissie. 
De dienst is mee te luisteren via de kerkomroep. 
Namens de pinksterdienstcommissie: 
Harm Dijksterhuis tel. 0597-551793, e-mail: hpdijksterhuis@hetnet.nl. 

EN NOG EVEN TERUGKIJKEN... 
 
10 april: PALMPASEN EN EEN BLOEMETJE 

Iedere zondag zijn er weer kinderen, 
is er kindernevendienst.   
Daar mogen we dankbaar voor zijn. 

Het was Palmpasen.... 
Blijdschap in de dienst! 

 

....en een bloemetje voor ds. 
Velema.... 
In de vacante periode van wijk 
Reiderland, van 2018 - 2020, was ds. Velema ons pastorale 
aanspreekpunt. 
Ook leidde hij de bijbelkringen in Beerta en Nieuweschans. Door 
Corona was er geen goede gelegenheid hem hiervoor te 
bedanken. 
Nu, voor het eerst in 2 jaar kon hij weer bij ons voorgaan; een 
mooie gelegenheid om onze erkentelijkheid te laten blijken. 
Een bloemetje namens de gemeente en een bloemstuk namens 
de bijbelkring Bad Nieuweschans. 
Dank u wel dominee! 

VAN UW PASTOR  

Vanaf het begin van de vastentijd zijn we middels de Vespers in de diverse gemeenten bij de 
Paascyclus aanbeland. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag stonden we stil bij 
het lijden van Jezus. En daarna Pasen; De Heer is opgestaan, nieuw leven, opstaan en 
doorgaan. We kunnen terugzien op goede vieringen. Ook in het Hamrik en de Tjamme kon-
den mensen de laatste avond van Jezus met zijn vrienden gedenken op Witte Donderdag 
middels een avondmaalsviering. Dit werd erg op prijs gesteld. Het zingen van de bekende 
liederen en het horen van het bekende verhaal over de voetwassing deed de mensen goed. 
Er was geen organist, maar Ruth begeleidde ons op de fluit. Dit was erg mooi.  

Het lijdensverhaal uit Johannes hoorden we vrijdagavond in Bad Nieuweschans. Zaterdag 
werd de nieuwe kaars binnengebracht in de kerk van Oostwold.           
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Ontroerend elk jaar opnieuw als wij allemaal met een lichtje, aangestoken door de Paas-
kaars door de donkere kerk lopen. “Als alles donker is ontsteek dan een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft”.                                               
Want elke zondag brandt de paaskaars in de kerken, teken van de overwinning van het licht 
op de duisternis, ook teken van Christus. Door zichzelf op te branden gaf hij mensen licht en 
warmte. We geloven dat elk licht met dit Paaslicht is verbonden 
Wij ontsteken dan ook kaarsen om onze wanhoop te verdrijven als teken dat we durven ge-
loven dat de duisternis niet zal overheersen en dat er licht zal zijn voor iedereen. 
In Finsterwolde tenslotte, kwamen we samen op Paasmorgen. “De Heer is waarlijk opge-
staan”.  
We hoorden een mooie bemoedigende overdenking van Gert Wybe, en het combo begeleid-
de op prima wijze een paar liederen.  
Lineke vertelde een mooi Paasverhaal voor de kinderen van de kindernevendienst. Ook 
konden ze meespelen op muziekinstrumentjes.  
Er was koffie met cake na en ieder kreeg een tulp met bol mee naar huis, geschonken door 
de tulpenboer Otto Knottnerus met hierop de Paasgroet: ‘de aarde zit boordevol hemel’  fijne 
paasdagen pg de dollert.                                  
Veel mensen hebben ook dit jaar weer meegewerkt  aan deze goedverzorgde diensten. Be-
dankt daarvoor.  

En nu na Pasen?  Want tegelijkertijd hebben we de oorlog met zoveel slachtoffers, mensen 
die ziek worden, mensen die een geliefde verloren. De klimaatcrisis is niet bezworen. Hoe 
dubbel is het leven. Is er iets anders geworden? Ogenschijnlijk niet.  Maar met dit licht van 
Pasen is er nieuwe hoop geboren. Want liefde is sterker dan dood. Licht sterker dan duister-
nis, ook al is het een heel klein lichtpuntje. Door al die kleine lichtpuntjes in je leven kun je je 
een weg banen door dit leven.  
En toch… en toch…. we blijven hopen en geloven in die andere wereld, die wereld waarin 
het goed is. 

Een groet van uw Pastor Tineke Huizing-Piersma 

Daar waar liefde is, daar is God. 

Er zijn nog veel mensen die ooit afscheid van de kerk en het geloof hebben genomen  
Als reden voeren ze dan op: Als God bestond zou Hij die oorlog in de Oekraïne stoppen… en 
vul maar in.  
Als God bestond was mijn vrouw niet aan kanker gestorven, als God bestond en vul maar 
in… ook Tineke Ceelen al bijna 20 jaar directeur van Stichting Vluchteling zegt; hoewel 
gelovig opgevoed: “Ik ben niet gelovig, daar heb ik teveel ellende voor gezien. Als er een 
God is, laat hem er dan wat aan doen”. God als Almachtig opperwezen die alles bestuurt hier 
op aarde.  
Niemand weet hoe het allemaal precies zit. Het is een Geheim. Een geheim dat we net met 
Pasen hebben herdacht. Misschien denkt u ook zo, dat mag als het u troost geeft. Maar hoe 
kan het dat nog zoveel mensen denken aan een almachtig opperwezen dat aan de touwtjes 
van deze wereld trekt?  Die denken dat we zelf geen verantwoordelijkheid hoeven te dragen 
en alles bij God neerleggen…                                                                                                                                  
Maar misschien is geloven meer een zaak van het hart, in plaats van het hoofd en het 
verstand.  
Deze Tineke Ceelen geeft dagelijks antwoord op het appél, dat op je afkomt als iemand een 
beroep op je doet. Adam waar ben je, en waar is je broeder? Volgens mij heeft dat alles met 
Liefde en God te maken.                                                                                                                                                
In de Trouw stond laatst een artikel over dit onderwerp. Irene Meuleman (theologe) deed een 
poging een antwoord te geven die me ontroerde, en die ik hier weer geef. 

Waar God wel is? Wie God wel is? Als ik wat probeer te stamelen, zeg ik: geen almacht, 
maar kwetsbaarheid en puurheid. Geen dictator, maar ogen die om hulp smeken. Geen 
hemels wezen, maar helpende handen, hier beneden. Geen bovenmenselijke, maar 
diepmenselijke goedheid. ‘Daar waar liefde is, daar is God’ leerde ik ooit zingen in de Franse 
kloostergemeenschap van Taizé. Dát blijf ik geloven. Juist nu. Het geeft me hoop . En het 
maakt me verantwoordelijk om lief te hebben.    
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Zo kan ook ik weer verder, we hebben Zijn Geest gekregen. Samen op weg naar Hemelvaart 
en Pinksteren waar we daar weer bij zullen stilstaan. 

Onze weg  

Geen andere weg  
valt er te bewandelen  
dan die van de solidariteit. 
De handen in elkaar slaan,  
kleinen en groten,  
machtigen en zwakken. 

Geen ander pad is samen te effenen  
dan dat van de hoop.  
Vechten tegen de ontmoediging,  
stapstenen leggen van moed en vertrouwen.  

Geen betere energie is er                              
dan die van de saamhorigheid 
Woorden en daden vinden  
die mensen bij elkaar brengen, 
over alle grenzen heen 

Geen krachtiger teken is er 
Dan dat van vriendschap en liefde. 
Getuigen worden van Gods droom 
en bouwen aan zijn huis, 
hier en nu reeds, 
temidden van de woestijn.                    (kerkinactie) 

Een hartelijke groet van uw Pastor Tineke Huizing-Piersma 

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 1 mei 
1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp en werken aan vrede in Nigeria 
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor ge-
weld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de 
meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen 
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. 
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelij-
ke terugkeer en het verwerken van trauma’s. 
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 8 mei 
1e collecte: Hands to Help 

Vlechtwerk mei 2022                                                          6



Hands to Help steekt de helpende hand uit naar christenen die om hun overtuiging vervolgd, 
gediscrimineerd en tegengewerkt worden. Zo wil zij christenen wereldwijd aanmoedigen om 
vol te houden. In Pakistan hebben christelijke scholen het niet gemakkelijk. Ze krijgen geen 
geld van de overheid en de kinderen komen vaak uit hele arme gezinnen. Hands to Help 
zorgt ervoor dat kinderen uit de armste christelijke gezinnen toch naar school kunnen. Dit 
doen zij onder meer door schoolboeken voor hen te kopen en onderwijzers te betalen. Met 
het onderwijs groeien de kansen van de kinderen op goed werk en dit biedt hoop voor de 
toekomst! De collecte van vandaag is bestemd voor nieuwe schoolboeken voor het school-
project in Pakistan. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

Zondag 15 mei 
1e collecte: Kerk in Actie – Op adem komen in De Glind 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jonge-
ren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer ge-
woon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het 
‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsle-
ven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid 
staan over het verder gewone dorp. 
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 22 mei 
1e collecte: PKN – Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld 
van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben 
kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Bad-
huisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De 
PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: pastoraat en diensten 

Donderdag 26 mei 
1e collecte: streekdiaconie 
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij 
het project Schuldhulpmaatje, HipHelpt, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas, 
delen we kerstpakketten uit aan mensen die het financieel moeilijk hebben en willen we jaar-
lijks een reisje organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren 
van al deze activiteiten. 
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de reke-
ning van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95 
2e collecte: streekkerk 
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de reke-
ning van de streekgemeente: NL63 RABO 0322 2037 24 

Zondag 29 mei 
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 
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AGENDA DE DOLLERT 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 

Dollert in Actie dienst – 8 mei 
Op zondag 8 mei houden we weer een Dollert in Actie dienst. Deze zondag staat het werk 
van de stichting Hands to Help in Pakistan centraal. U leest hier meer over bij de komende 
diensten en bij de collectetoelichtingen. 

Paasgroetenactie 
Zondag 6 maart schreven we weer kaarten voor de paasgroetenactie van de PKN. 
Nieuwsgierig naar wat er met de kaarten gebeurt? Het televisieprogramma ‘Petrus in het 
land’ besteedde hier een tijdje geleden aandacht aan. Het programma is online nog terug te 
kijken via www.npostart.nl/petrus-in-het-land/09-04-2022/KN_1728216 

 
Happen en Trappen,  
Happen en Stappen. 

Iedere donderdag van 19.30 – 21.00 uur repeteert de CantoRei 
in Ons Gebouw, Goldhoorn, Oostwold

ma 25-04 20.00 Gespreksgroep bij Gerard de Groot, Nieuw Beerta

di 26-04 19.30 Gemeenteavond, Ons Gebouw Oostwold

di 10-05 19.30 Vergadering DiA - Ons Gebouw Oostwold

wo 11-05 19.30 Streekkerkenraad

di 17-05 14.00 Bijbelgespreksgroep verpleegcentrum de Tjamme in Beerta

wo 18-05 10.00 Stiltewandeling Dorpskerk Meeden

do 19-05 14.00 Bijbelgespreksgroep in Rehoboth, Bad Nieuweschans

za 21-05 10.00 Inleveren materiaal boekenmarkt in Ons Gebouw Oostwold

ma 30-05 19.30 Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold

za 04-06 10.00 Kerkenpad Oost-Groningen

za 04-06 10.00 Boekenmarkt Oostwold
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Op 18 juni organiseert de Dollert in Actie   een fiets- en een wandeltocht vanuit Oostwold.  
Deze actie heeft als doel geld in te zamelen voor de vluchtelingen op Lesbos in Griekenland. 
Het hele jaar worden er al acties voor dit doel georganiseerd vanuit de Streekgemeente. 
Er zijn twee fiets routes, en twee wandelroutes. Een van de wandelroutes is ook te fietsen 
met kinderen, en brengt ons langs speeltuintjes en strand. De afstanden variëren vanaf 7 km 
tot 37 km. 
We proberen deze actie kosteloos te organiseren, we hopen wel op een vrijwillige bijdrage. 
Tijdens de fietstochten zijn er uitrustpunten en kan er genoten worden van een kopje koffie/
thee met iets erbij, of een heerlijk kopje soep. 
Er kan gestart worden tussen 10.00u en 12.00u. bij “Ons Gebouw” in Oostwold. We gaan 
ervan uit dat iedereen rond 16.00u weer op het Startpunt is geëindigd, en genoten heeft van 
de tocht. 
Om een indruk te krijgen van het aantal fietsers en wandelaars kunt u zich aanmelden bij: 
Yvonne Drewel: y.drewel@gmail.com                     
Lineke Hut: linekehut@hotmail.com 
Aanmelden is niet verplicht maar wel handig. 
Hartelijke fiets- en wandel groeten, 
Yvonne en Lineke. 

Voorjaarsmarkt in de Marktplein Kerk in Winschoten 
zaterdag 14 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur. 
Na een succesvolle bloembollenactie van de streekdiaconie en de heerlijke en mooie 
kniepertjesactie van PG Scheemda e.o neemt PG WInschoten het estafettestokje over.  
PG Winschoten houdt een voorjaarmarkt voor de vluchtelingen in Griekenland, het diaconale 
doel van de streekgemeente 
U bent van harte welkom ! 
 
Er is vermaak voor jong en oud en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
Wat kunt u verwachten? 
Rad van avontuur 
Grabbelton, 
Verkoop van verschillende leuke dingen  
Blik gooien  
Koffie met zelfgemaakt gebak, 
Heerlijke soep en nog veel meer. 
Een mooie dag voor ontmoeting, iedereen is welkom! 

Actie Vakantietas: 
Binnenkort begint de organisatie weer voor de actie Vakantietas. In de kerkbladen van juni 
komt hier meer informatie over.  
Eventuele giften mogen worden al worden overgemaakt op de bankrekening van de 
Streekdiaconie. Het nummer is NL22RABO 0356 4249 95. 
 
Uitstapje van de Streekdiaconie 
De streekdiaconie heeft het plan op woensdag 14 september een uitstapje te organiseren. 
Het is een middagprogramma. Meer informatie hopen we u in het juninummer te kunnen 
vertellen, waarschijnlijk gaan we met een bus op stap. 
Aanmelden voor het uitje mag alvast bij één van de streekdiakenen. Voor ons is dat wel fijn 
zodat we ongeveer weten hoeveel mensen er graag mee willen en we daar alvast het 
vervoer voor kunnen regelen. 
U kunt zich bij onderstaande personen van de streekdiaconie aanmelden: 
Winschoten  - Ineke Dusseljee  - 06-36161438 
Scheemda  -  Dirkje Haan  - 06-25231876 
Reiderland  - Ruth Drewel  - 06-40479880 
Meeden  - Nel Walvius  - 06-53753308 
Midwolda  - Anja Meijer  - 06-20785209 

KERKENPAD OOST-GRONINGEN – 4 JUNI 
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Zaterdag 4 juni organiseren dertig kerken, torens en synagoge in het oostelijk deel van de 
provincie Groningen voor de zevende keer het Kerkenpad Oost-Groningen!  
Ook onze kerkgebouwen in Bad Nieuweschans, Beerta, Finsterwolde, Nieuwolda en 
Oostwold zijn open op deze dag. In verschillende deelnemende gebouwen zijn extra 
activiteiten, zoals een expositie, concert, rondleiding door het orgel of orgelspel.  
Plan een route of gebruik een van de fietsroutes op onze website: 

www.kerkenpadoostgroningen.nl  

en kom langs op 4 juni van 10.00-16.00 uur!  

BOEKENMARKT OOSTWOLD – 4 JUNI 

Zaterdag 4 juni organiseren we van 10.00-16.00 uur weer een boekenmarkt in en rond Ons 
Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold).  
Duizenden boeken kunnen dan tegen zeer scherpe prijzen gekocht worden!  
Daarnaast bieden we ook een ruime keus aan tijdschriften, muziek, films en spelletjes en 
voor de kinderen is er ook wat speelgoed te koop. Ook kan er genoten worden van koffie/
thee met heerlijk gebak en van huisgemaakte soep! De opbrengst van de markt is bestemd 
voor het onderhoud van onze gebouwen. 

Inleveren 
Wil jij / wilt u boeken (geen encyclopedieën), tijdschriften, lp’s, cd’s, dvd’s, games of 
bordspellen inleveren voor de markt? Dit kan op zaterdag 21 mei van 10.00-12.00 uur bij 
Ons Gebouw. 

Hulp gevraagd 
Op de boekenmarkt verkopen we altijd koffie/thee + gebak en huisgemaakte soep. Wie wil er 
een taart of een pan soep maken voor de verkoop?  
Daarnaast hebben we natuurlijk hulp nodig bij de verkoop. We zijn op zoek naar mensen die 
(een deel van) deze dag achter de kassa willen zitten. Wil jij meehelpen op 4 juni of taart of 
soep maken, stuur dan even een mailtje naar  

boekenmarktpgdedollert@gmail.com 

Hartelijke groet, de boekenmarktcommissie (Paul en Marco Meijer, Yvonne en Ruth Drewel) 

VANUIT DE STREEKGEMEENTE 

 

Kliederkerk 
Samen ontdekken - Samen vieren  - Samen eten 
Op zondagmiddag 15 mei is er de eerste keer KLIEDERKERK  in 
onze streekgemeente. 

Het is van 15:30-17:30 uur in De ONTMOETING in Scheemda. 
Thema: “VERTROUWEN OP GENOEG” 
De toegang is gratis.  KOM JE OOK? 

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en 
oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverha-
len ontdekken. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met 
mensen die weinig of niets met kerk hebben en met meer betrok-

ken kerkleden. De naam kliederkerk is niet voor niets gekozen. Het wijst op de chaos, het 
geklieder, van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is aan-
wezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit van kliederkerk 

Vlechtwerk mei 2022                                                          10



en de focus op ‘samen’, helpen kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor van 
Jezus te gaan.   

Voor meer info: kun je mailen naar rianne.1990@hotmail.com of bellen / appen naar 
06-20111547 (Rianne Rademaker-Tamminga) 
De organiserende groep: Nienke Pool, Rianne Rademaker-Tamminga en Silvia Zondag 

Streekdienst op Hemelvaartsdag 
Op donderdag 26 mei is er ’s morgens om 09.30 uur een dienst van de streekgemeente in 
de kerk van de PG de Dollert in Oostwold, Goldhoorn 8 te Oostwold met als voorganger ds. 
Ariaan Baan. Ouderling van dienst is Geesje Koers, diaken van dienst is Anja Meijer, lector is 
Anita Groenendal, organist is Koos Akkerman en koster is Kees Kasper. 
De collectes in deze dienst zijn voor de streekdiaconie en de streekgemeente. 
Na afloop van de dienst bent u welkom in Ons Gebouw (naast de kerk) voor het koffiedrin-
ken. 
Liedboek: er zijn in de kerk wel een aantal liedboeken aanwezig maar het verzoek is om zelf 
een liedboek mee te nemen. 
Liturgie en luisteren 
De dienst is rechtstreeks en later te beluisteren via www.kerkomroep.nl en dan naar Oost-
wold-PG De Dollert en ook via de website van De Dollert. De liturgie wordt op de website van 
De Dollert geplaatst  https://dedollert.protestantsekerk.nl en toegestuurd naar alle scriba’s. 

AGENDA OVER DE BRUG mei 2022 
Informatie over de activiteiten kunt u ook vinden op de website van de PG Winschoten : 
www.pg-winschoten.nl/bezinning-cultuur 
Er is ook een facebookpagina: www.facebook.com/overbrug/ 

Sacrale dans / meditatief dansen: 11 mei: 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda, 20 mei: 
19:30 uur in De Verbinding in Midwolda, 25 mei: 10 uur in Irene Winschoten 
Opgave bij Ulrike Neumann: ulrike_neumann@hotmail.com 

Koffiemorgen/middag in de Marktpleinkerk Winschoten 
Op zondagmiddag (van 15.00 – 17.00 uur) en woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) 
bent u van harte welkom in de Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie. Ook kunt u een 
kaarsje aansteken. 

15 mei: Kliederkerk in De Ontmoeting in Scheemda, 15.30 – 17.30 uur 

18 mei: Stiltewandeling in de Dorpskerk Meeden, inloop vanaf 9:30 uur. 
Info & aanmelding pastor Tineke Huizing 0598-618674 of Geesje Koers 0597-551800, maar 
ook welkom zonder aanmelding vooraf. 

19 mei: Wereldkeuken 17:30- 19:30uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Ellen Smid 
0597-416106 of ds. Bert van der Woude 0597-422112, kosten € 10.- p.p. 

We zijn begonnen met het programma voor het seizoen 2022-2023 en suggesties en wen-
sen zijn van harte welkom!  

BIJBELLEESROOSTER 

zo 1 mei Jeremia 32:26-44 Niets is onmogelijk

ma 2 mei Johannes 21:1-14 Goede raad

di 3 mei Johannes 21:15-25 Onbeschreven daden

wo 4 mei Psalm 55:1-16 Dodenherdenking - Opgejaagd

do 5 mei Psalm 55:17-24 Bevrijdingsdag - Vertrouwen

vr 6 mei Jeremia 33:1-13 Een keer in het lot van Juda en Israël
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COMMISSIE KERK VAN FINSTERWOLDE 

Openingstijden kerk: 
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 
 

za 7 mei Jeremia 33:14-26 Vervulling van de belofte

zo 8 mei Psalm 77 Onrust en ontzag

ma 9 mei Jeremia 34:1-7 Een vredig einde

di 10 mei Jeremia 34:8-22 Niet meer vrij

wo 11 mei Jeremia 35:1-11 Gehoorzame nomaden

do 12 mei Jeremia 35:12-19 Ongehoorzaam volk

vr 13 mei Jeremia 36:1-13 Het geschreven woord

za 14 mei Jeremia 36:14-26 Geen berouw

zo 15 mei Jeremia 36:27-32 Dubbel verkondigd

ma 16 mei Psalm 93 Koning

di 17 mei Jeremia 37:1-10 Geen ontkomen aan

wo 18 mei Jeremia 37:11-21 Vals beschuldigd

do 19 mei Jeremia 38:1-13 Halfslachtige koning

vr 20 mei Jeremia 38:14-28 Geef je over ...

za 21 mei Psalm 129 Blijf het herhalen

zo 22 mei Jeremia 39:1-10 De koning vlucht

ma 23 mei Jeremia 39:11-18 Jeremia komt thuis

di 24 mei Jeremia 40:1-6 Bescherming uit onverwachte hoek

wo 25 mei Jeremia 40:7-16 Waarschuwing 

do 26 mei Psalm 57 Hemelvaartsdag - Verscholen

vr 27 mei Jeremia 41:1-10 Bloedbad 

za 28 mei Jeremia 41:11-18 Daders ontkomen

zo 29 mei Jeremia 42:1-12 Blijf, en leef

ma 30 mei Jeremia 42:13-22 Ga niet naar Egypte!

di 31 mei Jeremia 43:1-13 Egypte zal vallen
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Lieve vrienden en vriendinnen, 
  
Wat geweldig om te zien dat zoveel mensen de Oekraïners de helpende hand toesteken, dat 
er zoveel bereidheid is vluchtelingen op te nemen. We zagen dat ook in 2015; we stáán er 
als het nodig is. Hartverwarmend. 
  
De noodkreet deze week van burgemeester Jaap Velema van Ter Apel trof bij mij wel de 
snaar van herkenning. Hij trekt aan de bel omdat er voor andere vluchtelingen geen plek is. 
Het aanmeldcentrum in zijn gemeente is overvol. In de tenten voor de eerste nachtopvang, 
bedoeld voor max 275 mensen, verblijven nu 700 mensen. En ze kunnen nergens heen. 
  
Het kan niet zo zijn dat we Syriërs die voor Russische bommen vluchten anders behandelen 
dan Oekraïners die voor Russische bommen vluchten, stelt Velema. 
  
Lieve vrienden en vriendinnen, u zult het met hem eens zijn. Natuurlijk kan en mag het niet 
waar zijn dat we zo onderscheid maken tussen vluchtelingen. 
  
In dezelfde reportage van het programma Nieuwsuur uit Ter Apel komt - in vloeiend 
Oekraïens - een Syrische man aan het woord. Gevlucht uit Syrië voor de bommen van 
Poetin, woonde hij jarenlang in Oekraïne. Tot hij opnieuw moest vluchten voor bommen van 
Poetin. Hij is één van die 700 mensen in de tenten van de nachtopvang in er Apel. 
  
Er heeft zich geen enkele gemeente gemeld om extra plekken voor hén te realiseren. Onder 
hen ook vele gezinnen. Gezinnen die gebombardeerd zijn moeten nu met elkaar 
concurreren, zegt Velema. Ik denk, nee, ik weet zeker dat u het met hem en mij eens bent: 
dat kan en mag niet waar zijn. 
  
Je maakt geen onderscheid op basis van afkomst, geloof, huidskleur. Een vluchteling is een 
vluchteling. Een mens in nood is een mens in nood. De bommen waarvoor de Syriërs 
vluchten zijn even dodelijk als die waar de Oekraïners voor vluchten. De Afghanen hier staan 
op dodenlijsten. En zo zijn er nog velen die uit verschillende brandhaarden in de wereld zijn 
weggevlucht voor (oorlogs-)geweld en vervolging. 
  
Terecht vraagt Jaap Velema zijn collega-burgemeesters om ook hén een plek te gunnen. 
Terecht zegt Koen Schuiling - de Groninger burgemeester en voorzitter van de 
Veiligheidsregio Groningen - dat het zo niet kan. De situatie is inmiddels zo nijpend dat de 
veiligheidsregio overweegt het aanmeldcentrum tijdelijk te sluiten. Als gemeenten doof 
blijven voor deze noden, zegt Schuiling, moet er desnoods een noodwet komen zodat de 
staatssecretaris gemeenten aan kan wijzen. 
  
Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Ik hoop we met elkaar in Nederland het gevoel van 
zorgzaamheid dat we ervaren voor de Oekraïners, breder kunnen maken. Dat we onze 
armen spreiden voor ieder mens in nood hier. Dat we ons ontfermen over de vreemdeling op 
ons pad, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed. Zonder onderscheid. 
  
Ik vraag u mee te helpen om die boodschap te verspreiden. Om met elkaar uit te dragen: wij 
willen niet met twee maten meten. Om te tonen: wij omarmen vluchtelingen hier, ongeacht 
afkomst, geloof, huidskleur. Vanuit ons geloof dat God de eenheid van de mensen wil. Laten 
we samen de wereld zorgzamer maken. 
  
Met dankbare groet voor al wat jullie doen, 
 John W R van Tilborg 

Van afgewezen asielzoeker tot succesvol middenstander 

Half april viert Grace Kbeibe het 10-jarig bestaan van haar winkel in Groningen. Een mooi 
resultaat voor een Liberiaanse vrouw die twintig jaar geleden berooid in Nederland 
arriveerde en prompt werd afgewezen voor asiel.  
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Ze ontvlucht Liberia in 2002, tijdens de burgeroorlog die dan woedt. De IND twijfelt echter 
aan haar herkomst en in 2006 wordt haar asielverzoek afgewezen. Maar: Grace heeft dan 
inmiddels twee dochtertjes, hier geboren. Ze hebben een Nederlands paspoort. Toch houdt 
de IND voet bij stuk: Grace moet weg.  
De politie haalt haar uit het azc en voert haar geboeid af; haar dochtertjes (een van 1,5 jaar 
en een baby) blijven achter. Grace snapt niks van de behandeling die ze krijgt: “Ik ben toch 
geen crimineel?” Huilend zit ze op het politiebureau. Als even later de kinderen gebracht 
worden ziet een politieman een Nederlands paspoort uit de tas steken. Zo komt de politie 
erachter dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben en besluiten ze haar naar 
INLIA te brengen. 
Droom 
Vier jaar is ze bij INLIA. Ze krijgt er onderdak, eten en hulp. Haar advocaat strijdt voor het 
recht van Grace om met haar Nederlandse kinderen hier te wonen. En wint. In 2010 gaat 
Grace voor het eerst in haar leven naar school, om Nederlands te leren. Ze heeft al jaren 
een droom in haar hoofd: een eigen zaak. Die start ze in 2012.  
In de winkel verkoopt ze Afrikaanse etenswaren en haarverzorgingsproducten. Een schot in 
de roos. Uit het hele Noorden stromen klanten toe. Expats, vluchtelingen en asielzoekers uit 
Afrika, studenten, Surinamers, Antillianen; noem maar op. Grace wil nu verder bouwen, nóg 
een winkel openen. “Ik wil trots zijn op mijn plaats in de samenleving.”  
Zou mooi zijn als een van de kinderen later de zaak wil overnemen, maar ze mogen hun 
eigen pad kiezen. Doet zij immers ook. De volgende stap daarop is het Nederlanderschap. 
Het kan bijna niet anders of ook dát gaat Grace lukken.  

IK VRAAG / IK BIED AAN 

Hoe kunnen we als gemeenteleden niet alleen gericht zijn op het eigen kringetje, maar ons 
ook betrokken voelen bij de wat meer “afzijdige of de onzichtbare” gemeenteleden? Of bij de 
buren, of dorpsgenoten? 
Kortom: de blik naar buiten. 
Eén van de genoemde mogelijkheden bij de Startzondag was het doen van oproepjes in 
Vlechtwerk. 
U stelt een vraag / u biedt een mogelijkheid.  
Al dan niet voor een kleine (onkosten)vergoeding… 
Al dan niet rechtstreeks met uw gegevens; of misschien liever uw gegevens via redactie…… 

GEEN MENS KAN IEDEREEN HELPEN, MAAR IEDEREEN KAN IEMAND  HELPEN !  

GEDACHTE 

Sta op en Leef! 
Mijn Geliefde  

           Mijn Bruid 
laat Mij je gedaante zien! 
Alles aan je is bekoorlijk 
        alles is beminnelijk! 

Ik zie uit naar jou 
       en wacht op jou 

als een Wachter 
          op de morgen 

Sta op Mijn Bruid 
          en maak je klaar! 
Laten we samen gaan 

door de velden 
en zien op de 

Goedheid van God. 
Zijn Genade           

      houdt nooit op 
Zij vloeit             
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       als een rivier 
en maakt          

       alles mooi 
waar zij maar komt. 

Uw Genade is genoeg 
om Vernieuwing te geven 

om nieuw Leven        
          te doen uitspruiten 

en wat dood was        
              komt tot Leven. 
Wek ons op uit de dood 

Heer, doe het nu! 
Maak ons Levend          

     naar Uw Woord. 
Laten Uw Woorden       

      in onze mond zijn 
als stromen van            
      Uw Genade 

voor ons en            
     voor ieder 

die het horen wil. 
Uw Genade        
     is genoeg 

om ons Nieuw Leven 
te geven 

om op te staan         
         uit de dood 

tot een Leven        
met U 

in Eeuwigheid! 
Hallelujah! 

(Woorden van Jezus voor Zijn Bruid, Zijn Gemeente; Hooglied 2, Ezechiël 37, Jesaja 61) 
Ingezonden door Henriët Sabajo-Hagg 

SPREUKEN….. 

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uit-
knipt, of opschrijft, of fotografeert.. 
Na de paasdienst mochten we een tulp met bol mee naar 
huis nemen. Daaraan een kaartje met de mooie tekst:  

De aarde zit boordevol hemel! 

Heeft u ook zo’n spreuk, gezegde die u aanspreekt? Wilt u 
die delen? Stuurt u die dan naar de redactie, er is altijd wel 
een plekje in ons Vlechtwerk. 

….EN HERINNERINGEN  

..VAN EEN DOMINEE  

Eén van onze oud-predikanten, ds. Siebe Hiemstra, is in zijn herinneringen gedoken en 
schrijft over zijn tijd hier in de regio. 

Hier weer een volgende herinnering van: 

dominee in Reiderland van ’87 – ’97 
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Dominee en geld 
Op een dag bracht ik een bezoekje aan een vrouw die paarden had, ze gaf ook paardrijles 
aan kinderen. Toen ik binnen kwam begon ze meteen te klagen over de zo peperdure die-
renartsen, bijna niet te betalen… Verder hadden we een fijn gesprek over de kerk, over haar 
kinderen, enz.. Toen ik afscheid nam, vroeg ze: “Bent u bang voor paarden?” “Nee, wij had-
den vroeger thuis ook paarden, Friese paarden!”  
“Wilt u even meekomen?” vroeg ze. Ze liep voor me uit naar de stal. Ze zei: “Ik houd het 
paard vast, als u hem dan even een spuit geeft in de hals, helemaal leegdrukken.” Ik gaf het 
paard de prik, het ging goed. “Dat is dan 85 gulden,” meende ik nog te moeten zeggen. Maar 
het geld heb ik nog steeds niet ontvangen. 
’s Middags bracht ik een bezoekje aan een oude vrouw in DeTjamme. We hadden een fijn 
gesprek, ze vertelde over vroeger. Ineens zei ze: “Ik wilde altijd nog wat aan de kerk geven, 
kan ik dat aan u meegeven?” “Ja, dat is prima!” Ze gaf me f 25,-. 
We praatten verder. Toen wilde ze me opnieuw f 25,- meegeven. En later nog een paar keer. 
Ik liet haar dan de f 25,- zien die ze me al had gegeven en zei dat het goed was. 
Het was altijd weer boeiend en tegelijk heel pijnlijk die oude verhalen te horen van armoede, 
grote gezinnen, ongelijkheid en de rol van de kerk toen… 

         Siebe H. Hiemstra 

STREEKKERKENRAAD Oost-Groningen  

Ter informatie de bereikbaarheidsgegevens van de streekkerkenraad en de colleges. 
Als er vragen zijn over de streekgemeente, kunt u contact opnemen. 
  
Streekkerkenraad 
Watze Bokma, voorzitter;  0597-591688  watzebokma@hotmail.com 
Geesje Koers, PG Midwolda, scriba;  0597-551800 scriba@psg-oost-groningen.nl 
Henk Dijkema, PG Meeden, lid moderamen  henkdijkema@hotmail.com 

Ruth Drewel, PG De Dollert;     ruthdrewel@hotmail.com 
Ineke Dusseljee, PG Winschoten;    i.dusseljee@outlook.com  
Gerard de Groot, PG De Dollert;    gerardeneridegroot@ziggo.nl 
Els Hessels, PG Winschoten,    elshessels@live.nl 
Albert de Roos, PG Scheemda e.o.;   albertderoos1969@gmail.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, 06-51297007  
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 2022-2022. 
De geplande data zijn: 18 mei, 6 juli 

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

Vlechtwerk mei 2022                                                          16



PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT

KERKDIENSTEN mei 2022:  

   

De diensten zijn live en ook later te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
kijk daar op de dollert. 

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 en 11 

      

1-mei 9.30 Finsterwolde da. Spijker

8-mei 9.30 Oostwold pastor Huizing Dollert in Actie-dienst

15-mei 9.30 Bad Nieuweschans drs. van Dijk

22-mei 11.00 Nieuwolda ds. v/d Griend

26-mei 9.30 Oostwold ds. Baan Hemelvaart - streekdienst

29-mei 9.30 Finsterwolde ds. Velema

5-jun. 10.00 Rietkraag Oostwold ds. v/d Woude Pinksteren - regiodienst
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