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Kopij 
Kopij voor het juli-augustus - nummer kunt u inleveren tot en met maandag 20 juni 12.00 uur bij 
KerkbladVlechtwerk@gmail.com. Houd u er met uw kopij rekening mee dat het een dubbel nummer 
betreft? 
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 
https://dedollert.protestantsekerk.net 
De website wordt actueel gehouden en regelmatig verschijnt er nieuwe informatie of een nieuw artikel. 
Neem een kijkje! 
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Bizar 

De afgelopen maanden voelen wat onwerkelijk voor mij. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar 
ik vind het af en toe lastig te begrijpen wat er allemaal gaande is. 
Een paar maanden geleden leefden we nog in een tijd van maatregelen. We moesten 
letterlijk afstand houden van elkaar. We moesten een mondkapje voor. We moesten 
thuisblijven bij klachten en getest worden.  
Handen schudden was er niet meer bij en elkaar even knuffelen of vasthouden was uit den 
boze. 
Opeens waren bijna al deze maatregelen niet meer nodig. Eigenlijk, althans zo voelt het voor 
mij, mocht alles weer. Wat maken we daar dan graag gebruik van. 
We hebben het over een nieuw normaal. Daar zie ik niets van, het is gewoon weer het oude 
normaal. Afgelopen weekend waren we even in de stad Groningen. Daar was niet bij 
nagedacht, de mei kermis. Als vanouds was het druk. Mensen stonden weer dicht op elkaar 
te wachten bij de attracties  en de terrassen waren gezellig vol. Er werd weer omhelsd als 
men elkaar ontmoette. 
Voor mij een teken dat we ons constant kunnen en willen aanpassen. We vergeten snel en 
gaan verder met het nieuwe. Wat ons nu vooral bezig houdt is de vreselijke oorlog in 
Oekraïne. Een agressie die zo gericht is dat er al duizenden mensen gesneuveld zijn en 
honderdduizenden op de vlucht zijn. Al die ontheemden, die overal naar toe vluchten. Die 
alles hebben moeten achter laten. Vanuit heel Europa en natuurlijk ook de VS wordt er hulp 
geboden: financieel, materieel en natuurlijk onderdak. 
Er is veel geld nodig en dat lijkt er ook te komen, miljarden. Er worden wapens gestuurd. 
Hoe wrang dat hulp moet bestaan uit wapens. Ook medicijnen en andere levensmiddelen 
worden gestuurd. Onderdak, overal worden er slaapplekken aangeboden, huishoudens die 
vluchtelingen gastvrij onthalen. Hoe moeilijk ook door de taalbarrière en, niet te vergeten, de 
trauma's  die er zijn.  
Toch is die hulp hard nodig.  
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Hulp die natuurlijk breed moet worden gegeven. Er komen nog dagelijks vluchtelingen 
Europa binnen. Of het nu gaat om vluchtelingen uit Afrika of het Midden Oosten, iedereen 
heeft recht op een veilige plek. Een plek waar ze kunnen leven zonder angst en zonder 
honger. Een plek waar ze welkom zijn. 
Gelukkig hebben we daar ook oog voor, getuige de acties, voor de vluchtelingen op Lesbos, 
die opgezet zijn door de Streekdiaconie. 
Een bloembollenactie, een kniepertjes actie in Scheemda. De voorjaarsmarkt in Winschoten, 
Happen en Trappen georganiseerd door PG De Dollert. De opbrengst van dit alles gaat naar 
de opvang van vluchtelingen op Lesbos. 
Laten we samen oog houden voor mensen in nood, dichtbij en veraf. 
Juist nu in deze bizarre tijden. Laat het normaal zijn en blijven dat we, ondanks alles, delen 
met anderen. Delen van onze vrijheid, delen van onze overvloed. 
Laat de kerk gericht blijven op de samenleving. 

Lied 568b 
Ubi caritas et amor 
Daar waar liefde heerst en vrede daar is God met ons 

Namens de redactie 
Siemie 

MEDITATIEF  

“Wat ons drijft is de liefde van Christus…” 

 

De uitstorting van de heilige Geest, mozaïek op de kansel in de Basilica van Constantijn te Trier 

Het  Pinksterfeest te Jeruzalem, vijftig dagen na Jezus’ sterven en opstanding, bracht een 
wereldwijde beweging van mensen op gang die door de liefde van Christus waren 
aangeraakt en die anderen daarin wilden laten delen. In Jeruzalem al hoorden de vele 
buitenlandse pelgrims de apostelen in hun eigen taal spreken. De nieuwe beweging lukte het 
om vele sociale tegenstellingen te overbruggen en mensen uit alle volken aan te spreken.  
Als ergens de wereldomspannende betekenis van het christendom tot uiting komt, dan is het 
wel in de Wereldraad van Kerken. In haar bijna 75 jarige bestaan heeft de Wereldraad een 
ingrijpend veranderingsproces doorgemaakt. De Wereldraad vormt,  met ruim 350 lidkerken 
uit meer dan 110 landen, vandaag, een goede afspiegeling van het wereldchristendom. 
Hierbij wordt een grote rol gespeeld door kerken uit het zuidelijk halfrond en door vrouwelijke 
voorgangers en theologen, ook uit jonge, niet gevestigde kerken. 
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Toewending naar de wereld 
Ook inhoudelijk heeft de Wereldraad de laatste decennia een belangrijke verandering 
doorgemaakt. Van een binnenkerkelijke beweging, gericht op overeenstemming in de leer en 
institutionele eenheid tussen de kerken, ontwikkelt zij zich tot een beweging die zich op de 
wereld richt. Op de laatste assemblee in Busan (2013) verplichtte de Wereldraad zich tot een 
“pelgrimage van gerechtigheid en vrede”. De kerken spraken niet langer uit, zoals bij de 
oprichting van de Wereldraad in 1948, om bij elkaar te blijven, maar zij beloofden om samen 
in beweging te komen. 

 

Logo van de 11e assemblee van de Wereldraad van Kerken 
Assemblee in Karlsruhe 

Die toewending naar de wereld zien we terug in het thema 
van de komende assemblee van de Wereldraad in 
Karlsruhe, Duitsland, die plaats vindt van 31 augustus tot 8 

september: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid. Het lijkt me 
goed daar met u op vooruit te blikken, want in de media is er voor kerkelijk nieuws nog 
amper aandacht, ook niet voor zoiets als een wereldconferentie van kerken. 
Assemblees zijn momenten waarop de lidkerken binnen de broeder-/zusterschap van de 
wereldraad elkaar oproepen tot zichtbare eenheid ter wille van de wereld die God liefheeft en 
ter wille de schepping waarvan God zag dat zij goed was.  

In het voorbereidingsdocument voor deze assemblee wordt aangegeven wat de wereld nu 
bezig houdt: de angsten en zorgen van mensen, over of onze planeet nog wel 
overlevingskansen heeft, of er een einde kan komen aan geweld en onderdrukking, wie je 
nog mag geloven in een tijd van fake news, censuur en manipulatie van de waarheid. De 
coronapandemie heeft zowel de kwetsbaarheid van de hele mensheid als ook de 
diepgaande ongelijkheid en verdeeldheid tussen mensen blootgelegd en onderstreept.  
Het voorbereidingsdocument De liefde van Christus is te downloaden via de webshop van de 
Raad van Kerken in Nederland:  
https://www.raadvankerken.nl/product/de-liefde-van-christus-digitaal-kopie/ 

Kerk ín de wereld 

De jaarlijkse Oecumenelezing, dit jaar op 13 mei gehouden door prof. dr. Peter Nissen in de 
Geertekerk te Utrecht, was gewijd aan het thema van deze assemblee. Hij reflecteert hierin 
op het voorbereidingsdocument en zegt dat het daarom niet langer wenselijk is om te 
spreken over kerk en wereld als twee polen, maar over kerk in de wereld. Nissen kan zich 
daarbij goed vinden in het beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pontificaat 
lanceerde: van de kerk als mobiel veldhospitaal,.  Zo maakt de kerk deel uit van de gewonde 
wereld, zij lijdt mee en is solidair met alle gewonden. De oorlog in de Oekraïne was nog niet 
uitgebroken toen het document van de Wereldraad geschreven werd, maar heeft opnieuw 
diepe wonden aan de wereld toegebracht. 
Hebben de kerken, zo vraagt Nissen zich dan af, in hun samenkomst die gewonde wereld 
iets te bieden? Hebben zij een boodschap die kan bijdragen aan heling van die wonden?  

Liefde en verzoening 

Het thema van de assemblee biedt daartoe zeker mogelijkheden. Het motto is ontleend aan 
de woorden die Paulus schrijft aan de christenen van Korinte. Hij spreekt in het vijfde 
hoofdstuk van die brief over de verzoening. En tot dat spreken wordt hij bewogen door de 
liefde van Christus: wat ons drijft is de liefde van Christus (2 Kor. 5:14). In het spreken en 
handelen van Jezus is de liefde van God voor de mensen, ja voor heel de schepping 
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zichtbaar geworden. Met die liefde begint alles en wordt tegelijk ook alles anders: “het oude 
is voorbij, het nieuwe is gekomen” (2 Kor. 5:17) In Christus heeft God laten zien dat hij zich 
met de mensen verzoend heeft. En aan de leerlingen van Jezus is de taak gegeven dat 
bekend te maken. Ons is “de verkondiging van de verzoening toevertrouwd”. 

Verzoening, zo zegt Peter Nissen, is niet zomaar een willekeurig begrip uit een reeks van 
Bijbelse begrippen. Integendeel, het vormt het hart van de boodschap van de Schrift: 
verzoening is wat Gods bedoeling is met de gekwetste, verdeelde en gewonde 
mensenwereld. 
De woorden “liefde” en “verzoening” staan dus centraal. Het eerste woord geeft aan waar 
heel de inzet van kerken haar startpunt vindt en het tweede woord waar die inzet op gericht 
is: liefde als uitgangspunt en verzoening als het streven. 

Hoop houden 

De assemblee zal een gelegenheid zijn om kracht te verzamelen voor onze 
gemeenschappelijke pelgrimstocht in de wereld. Mag wat wij hier op afstand ervan horen en 
zien ook ons inspireren om aan verzoening in onze directe omgeving te werken. Ons kracht 
geven en bovenal de hoop vast te houden die ons in Christus is geschonken. Want ik denk 
dat door de opeenstapeling van crisis het verlies van hoop en vertrouwen in de toekomst bij 
de mensen nu een zeer grote bedreiging vormt. 

Ds.Gert Wybe van der Werff 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Solidariteitskas 2022 – oproep aan gemeenteleden 
‘Gemeenten helpen elkaar’ 
Door aan gemeenteleden een bijdrage te vragen voor de Solidariteitskas houden we de 
onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om 
levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen 
grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor 
hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is deze kas er ook voor gemeenten die 
vernieuwende ideeën hebben, die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage te vragen aan de leden 
van de kerk. Het innen van deze bijdrage doen wij in onze gemeente door een oproep te 
plaatsen in het kerkblad en u te vragen € 10,-- per lid over te maken naar IBAN rekening 
NL32 RABO 0134 3869 65 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert, met als vermelding: 
Solidariteitskas 2022, uw naam en woonplaats. 
Wij verzoeken u het bedrag vóór 1 juli a.s. over te maken. 
Bij voorbaat hartelijk dank ! 
Hilda Huizinga, boekhouder 

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. 
Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte. 
Zondag 5 juni 
1e collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt 
SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) 
schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te 
houden. Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en 
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daarna ook schuldenvrij te blijven. Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp 
krijgen bij financiële problemen van een van de opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit 
wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp 
vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de 
schulden ook is. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dus waarom collecteren voor 
Schuldhulpmaatje? De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een 3-daagse 
opleiding en regelmatige bijscholing. Daarnaast worden zij bijgestaan door een professionele 
coördinator. 
2e collecte: onkosten 
Zondag 12 juni 
1e collecte: Maxima kledingbanken Groningen 
Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid en de meeste armoede. Na de 
komst van voedselbanken zijn in Groningen vanaf 2012 ook kledingbanken opgezet. Mensen 
met een laag inkomen kunnen tweemaal per jaar een kledingkaart krijgen om gratis te 
winkelen. 
Kinderkleding is één van de speerpunten van Kledingbanken Maxima, die partner zijn van de 
Alliantie Kinderarmoede. Met als doel de kinderarmoede voor 2030 uit te bannen. Voor 
kinderen is eigentijdse kleding erg belangrijk om niet buiten de groep te vallen of gepest te 
worden. 
Maxima helpt mensen op weg naar een betere leefsituatie. Vrijwilligers uit de doelgroep 
volgen re-integratietrajecten in de winkels. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie plaatselijk 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen 
gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de 
ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie. 
Zondag 19 juni 
1e collecte: Stichting Vluchtelingen Werk Noord-Nederland 
Stichting Vluchtelingen Werk Noord-Nederland is actief in de provincies Groningen, Friesland 
en Drenthe en begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Vrijwilligers 
en medewerkers van het Vluchtelingen Werk geven voorlichting over de asielprocedure, 
bieden juridische begeleiding in de opvangcentra en bespreken de mogelijkheden van 
terugkeer. In de gemeenten maken zij nieuwkomers wegwijs in de Nederlandse 
samenleving. Het Humanitair fonds van deze stichting helpt vluchtelingen in sociaal 
schrijnende situaties. Het fonds leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor 
hulp zijn uitgeput. Met uw financiële bijdrage kunnen acute problemen worden opgelost. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: Schoolbijbels Reiderland 
Basisschoolverlaters in de regio Reiderland kunnen, als ze dat willen, een bijbel van de 
Protestantse Gemeente krijgen. Deze worden betaald door de kerkrentmeesters. Voor 
ondersteuning hiervan wordt vandaag deze collecte gehouden.  
Zondag 26 juni 
1e collecte: Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor mensen die 
wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt. 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld 
omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig 
rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de 
Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze 
mensen. 
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. 
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AGENDA DE DOLLERT 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 

Voorjaarsmarkt bij de Marktpleinkerk. 
Voor de vluchtelingen in Griekenland / Lesbos 

Ouderwets gezellig zijn woorden die we als voorjaarsmarktcommissie vaak gehoord hebben. 
Gezellig was het zeker. Dit kwam omdat veel mensen de Marktpleinkerk de 14e mei wisten 
te vinden. Niet alleen Winschoters maar vanuit de hele streek kwamen mensen de markt 
bezoeken. Het was een dag vol ontmoetingen en daar was ook alle ruimte voor. Koffie en 
allerlei lekkers was er gebakken en tussen de middag was er heerlijke soep met een broodje. 
Activiteiten waren er ook volop. Voor de jeugd paardrijden, een grabbelrok, schminken, 
ballon prikken en voor de iets ouderen lootjes kopen voor het rad met mooie prijzen, verkoop 
van schortjes, kussentjes, kaartjes en brocante. Kortom te veel om op te noemen.  
Behalve dat het een gezellige markt was is het ook belangrijk om te vertellen dat het een 
hele succesvolle markt was.  
Er kan maar liefst 1800 euro overgemaakt worden voor de vluchtelingen in Griekenland. 
Geweldig! Daarom dan ook een welgemeend: Dank u wel aan iedereen die deze markt tot 
een groot succes heeft gemaakt! 

Op 18 juni neemt PG De Dollert het stokje van ons over, we kunnen dan happen en trappen 
met elkaar. Laten we daar weer een prachtige dag van maken. Een mooie dag om elkaar als 
streekgemeente te ontmoeten en ons in te zetten voor de vluchtelingen in Griekenland! 
Succes met de voorbereidingen PG De Dollert! 
Groeten uit Winschoten. 

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

ma 30-05 19.30 Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold

di 31-05 19.30 Streekdiaconie in Ons Gebouw Oostwold

za 04-06 10.00 Kerkenpad Oost-Groningen

za 04-06 10.00 Boekenmarkt Oostwold

di 07-06 14.00 Bijbelgespreksgroep verpleegcentrum de Tjamme in Beerta

di 07-06 15.00 Vergadering Dollert in Actie in Ons Gebouw Oostwold

di 07-06 20.00 Gespreksgroep bij Harm Severiens, Möhlenwarf. Carpoolen 19.45 kerk 
Nw.-Beerta

za 18-06 10.00 Happen & Trappen/Stappen (actie voor vluchtelingen op Lesbos) 

wo 29-06 19.30 Streekdiaconie in De Ontmoeting (Scheemda)

ma 04-07 19.30 Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold

wo 06-07 19.30 Streekkerkenraad in De Ontmoeting Scheemda
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        Happen en Trappen, Happen en Stappen. 

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. 

Actie Vakantietas:   
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer 
klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter.  Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie 
willen wij vanuit de Streekdiaconie deze kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen 
voor de vakantie. 
 
Net zoals voorgaande jaren mogen er weer spulletjes voor deze actie ingeleverd worden bij 
de verschillende kerken van de Streekgemeente. 
 
Tips voor het vullen van de tasjes: 
spelletjes    knutselspullen 
pennen/stiften/schriften  gekleurd papier 
haarspulletjes/elastiekjes  stickers 
knikkers    vakantie-doeboek/kleurboeken 
buitenspeelgoed    
en verder alles wat leuk is voor jongens en meisjes t/m 12 jaar en wat in een rugzak past. 
 
Maakt u liever een gift over voor deze actie, dan kan dit worden overgemaakt op de 
bankrekening van de Streekdiaconie. 
Het nummer is NL22RABO 0356 4249 95. Graag o.v.v. actie Vakantietas. 

We hopen weer op een succesvolle actie! 
 
Uitstapje van de Streekdiaconie 
Vanuit de streekdiaconie wordt er op woensdagmiddag 14 september een uitstapje met de 
bus georganiseerd.  
Aanmelden voor dit uitstapje ( het is op dit moment nog een verrassing waar we naar toe 
gaan) 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. 
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U kunt zich bij de streekdiaconie aanmelden: 
 

Aanmelden voor het reisje kan ook via de intekenlijst die in de kerk ligt. 

Om alvast te noteren: 
vrijdag 23 september 2022 : 
Stamppotbuffet in “de Verbinding” te Midwolda t.b.v. de Vluchtelingen in Griekenland 
In het zomernummer van de kerkbladen volgt er meer informatie. 

KERKENPAD OOST-GRONINGEN – 4 JUNI 

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. Er zijn weer veel boeken, tijdschriften, lp’s, cd’s en dvd’s ingeleverd, dus er valt 
genoeg te kiezen! 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. Hopelijk tot 4 juni! 

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

VANUIT DE STREEKGEMEENTE 

 

Het fusietraject van de streekgemeente 
Zoals bekend is gemaakt op gemeenteavonden en via de kerkbladen, is het streven om in 
januari 2023 tot één gemeente te fuseren. Voor dat traject is mevr. Jenneke Span als 
adviseur en begeleider aangetrokken. 

Bijeenkomst kerkenraden 1 april 
Na de bezinningsbijeenkomsten in elke gemeente, was er op 1 april jl. een bijeenkomst van 
de vijf plaatselijke kerkenraden. 

Missie streekgemeente  
De streekgemeente wil vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan 

levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.  
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn.  

Maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.  
De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het 

samenwerkingsverband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn. 
Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij op deze 

wijze,  
als navolgers van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God noemde:  

een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.
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We waren die avond met ongeveer 40 mensen aanwezig in gebouw Irene in Winschoten. 
Voor de aftrap van het programma had Jenneke Span het fusietraject zichtbaar gemaakt met 
de streefdatum van 1 januari 2023 als laatste stap. Alle aanwezige kerkenraadsleden staan 
hier achter met als motto “nait soez’n,  kop der veur”.  
In een ontspannen sfeer was er die avond ruimte voor kennismaking en ontmoeting en zijn 
de uitkomsten van de bezinningsbijeenkomsten met gemeenteleden en van de besprekingen 
in de kerkenraden uitgewisseld.  
Het bleek dat vier kernwoorden overal als belangrijk zijn genoemd: verbondenheid, 
bemoediging, ontmoeten en zingen. 
De missie van de streekgemeente zoals die in het beleidsplan van 2017 staat (zie kader), 
spreekt ook in 2022 aan -zeker in deze roerige tijden- en die missie blijft gelden voor de 
nieuwe gemeente. 
In de groepsgesprekken op 1 april is besproken en vastgelegd wat belangrijk is om 
plaatselijk te organiseren, wat gezamenlijk kan en is uitgewisseld welke expertise plaatselijke 
kerkenraden en gemeenten inbrengen in de nieuwe gemeente.  
Ook de wenselijke en haalbare bestuurlijke en organisatorische vorm van de nieuwe 
gemeente is besproken. 
  
Wat gebeurt er in de komende tijd? 
Er zijn overleggen gestart van kerkrentmeesters en diakenen en zij bespreken de te regelen 
zaken van hun werkterrein. Ook de plaatselijke kerkenraden werken opdrachten uit en er zijn 
gesprekken met het pastoresteam. 
Er is een stuurgroep geformeerd die de planning bewaakt. In deze stuurgroep zitten Jenneke 
Span, Watze Bokma (voorzitter streekkerkenraad) en van elk moderamen één 
afgevaardigde. 

Kerkenraad en plaatselijke werkgroepen 
Door één gemeente te vormen komt er in alle plaatsen verlichting van de bestuurlijke last en 
kan men een deel van de verantwoordelijkheid loslaten Na de fusie is er één kerkenraad en 
in elke plaats een werkgroep (er wordt nog gezocht naar een meer passende naam). 
Het voorstel is een kerkenraad bestaande uit twee of drie ambtsdragers uit elke plaats, de 
predikanten/kerkelijk werkers en een onafhankelijke scriba en voorzitter.  
De ambtsdragers zullen ook in de plaatselijke werkgroep zitten.  
In de komende maanden zal in elke plaats invulling worden gezocht voor de bemensing van 
de kerkenraad en de plaatselijke werkgroep. We hopen dat overal mensen worden gevonden 
die bereid zijn om zich in te zetten voor dit kerkenwerk, want om in elke plaats de Godslamp 
brandende te houden en kerk te kunnen zijn, hebben we elkaar in Oost-Groningen nodig. 
(Geesje Koers, scriba streekgemeente Oost-Groningen) 

Over de brug….Stiltewandeling 
Afgelopen jaar kwamen we elke 3e woensdag van de maand bij elkaar in De Dorpskerk te 
Meeden. Soms was het maar een klein clubje mensen, maar het bijeenzijn was en is altijd 
zinvol en inspirerend. De ontmoeting, de stilte en de wandeling, het doet je goed! 
Het is de bedoeling om deze activiteit elk jaar in een ander plaats binnen de werkgemeen-
schap te houden. Vanaf september 2022 bent u welkom in de Marktpleinkerk te Winschoten. 
Tijden en data volgen later. Alvast van harte aanbevolen 
Een goede zomer, en hartelijke groet gewenst van Tineke Huizing-Piersma 

BIJBELLEESROOSTER 

wo 1 jun Jeremia 44:1-10 Er woont niemand meer in Juda

do 2 jun Jeremia 44:11-19 In de wind geslagen

vr 3 jun Jeremia 44:20-30 Wie houdt stand?

za 4 jun Jeremia 45:1-5 Baruch blijft behouden

zo 5 jun Psalm 147 Pinksteren - Zing een lied

ma 6 jun Lucas 7:18-35 Vol verwachting
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COMMISSIE KERK VAN FINSTERWOLDE 

Openingstijden kerk: 
Tot en met 31 oktober is de Stefanuskerk in FInsterwolde open op donderdag tot en met 
zondag van 10.00 - 17.00 uur. 

ROON STAAL Zomer Tour 2022 

Roon Staal geeft een concert op zondag 26 juni in de Stefanuskerk te Finsterwolde. 
Aanvangstijd is 16.00 uur.  Kerk open een half uur voor aanvang. 

Alle informatie over de Zomer Tour kunt u vinden op www.roonstaal.com.  
Ook kunt u daar uw tickets reserveren. 

JOHANNIETERS AAN DE NOORDZEEKUST; gemeenschap, geloof, geschiedenis 

Momenteel loopt er een reizende, grensoverschrijdende expositie over de geschiedenis van 
de Johannieter Orde in Groningerland en Oost-Friesland. Initiatiefnemer en coördinator van 

di 7 jun Lucas 7:36-50 Geven en vergeven

wo 8 jun Psalm 105:1-22 Geschiedenis

do 9 jun Psalm 105:23-45 ...van trouw

vr 10 jun Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten

za 11 jun Lucas 8:9-21 Betekenisvol

zo 12 jun Psalm 135 Trinitatis - Groot is de HEER

ma 13 jun Lucas 8:22-39 Volgelingen dichtbij en op afstand

di 14 jun Lucas 8:40-56 Aanraking

wo 15 jun Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma

do 16 jun Lucas 9:10-17 Het broodnodige

vr 17 jun Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek

za 18 jun Lucas 9:28-36 Hoog bezoek

zo 19 jun Lucas 9:37-45 Verborgen betekenis

ma 20 jun Lucas 9:46-50 Klein is groot

di 21 jun 2 Korintiërs 8:1-9 Blink uit

wo 22 jun 2 Korintiërs 8:10-15 Evenwicht 

do 23 jun 2 Korintiërs 8:16-24 Enthousiast bezoek

vr 24 jun 2 Korintiërs 9:1-15 Zaaien en oogsten

za 25 jun 2 Korintiërs 10:1-11 In woord en daad

zo 26 jun 2 Korintiërs 10:12-18 Binnen Gods grenzen

ma 27 jun 2 Korintiërs 11:1-15 Schijnapostelen 

di 28 jun 2 Korintiërs 11:16-29 Ironische Paulus

wo 29 jun 2 Korintiërs 11:30-12:10 Kracht in zwakte

do 30 jun 2 Korintiërs 12:11-21 Ouders sparen voor de kinderen
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het project is de Klosterverein Ihlow (bij Aurich), waarbij samengewerkt wordt met 
Cultuurhistorisch Bureau Sistie Viator uit Bourtange als Nederlandse partner. De reizende 
expositie is opgezet langs plaatsen waar vroeger een Johannieter commanderij (klooster) 
heeft gestaan. De Johannieter commanderijen zijn in de Gronings-Oostfriese kuststreek niet 
alleen van grote betekenis geweest voor het Christelijk geloofsleven, maar ook voor de 
landbouw, de waterhuishouding en de bredere cultuur. 
Aanleiding voor de expositie was het zevende eeuwfeest van het “Groninger Verdrag” uit 
1319, waarin de zogenaamde “friese” commanderijen van Groningerland en Oost-Friesland 
werden verzelfstandigd ten opzichte van de balije (ordeprovincie) van Steinfurt. De bewaard 
gebleven oorkonde van het verdrag is van groot belang, aangezien hierin de oudste 
vermelding van verschillende commanderijen is te vinden (hoewel sommige reeds van 
oudere datum zijn). De 20 genoemde commanderijen vormen het netwerk van de reizende 
expositie op locatie, waarbij een historisch gebouw of een naburig bezoekerscentrum het 
uitgangspunt vormt. Het gaat om de voormalige Oost-Friese commanderijen van 
Abbingwehr, Boekzetel, Bokelesch, Bredehorn, Burlage, Dünebroek, Heiselhusen, Jemgum, 
Langholt, Muhde en de Groningse commanderijen van Goldhoorn (Finsterwolde), 
Oosterwijtwerd, Warffum en Wijtwerd (Usquert). 
De “Werkgroep Groningen” bestaat uit de plaatselijke commissies van de SOGK te 
Finsterwolde en Oosterwijtwerd, het Openluchtmuseum Het Hoogeland, Cultuurhistorisch 
Centrum Oldambt en Cultuurhistorisch Bureau Siste Viator. Sinds de opening op 20 
september 2020 te Jemgum is de exposite op verschillende standplaatsen te zien, waarbij de 
plaatselijke commissies telkens een aansprekende opening en een raamprogramma 
verzorgen. Per locatie is de expositie telkens ongeveer 4 weken te zien volgens een tijdplan 
dat duurt tot de herfst van 2022. De actuele planning is als volgt: 

Burlage:       21 mei – 19 juni 2022 
Goldhoorn (Stefanuskerk, Finsterwolde):  25 juni – 24 juli 2022. 
Bredehorn:      30 juli – 28 augustus 2022. 
Oosterwijtwerd (Mariakerk):    3 september – 2 oktober 2022. 
Ihlow / Kloosterenclave:    8 oktober – 13 november 2022. 

 

COMMISSIE KERK VAN NIEUWOLDA 
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Openingstijden kerk: 
Tot en met september is de kerk open op de zaterdagen, van ongeveer 10.00 uur tot 16.00 
uur (onbemand) en op de zondagmiddagen bemand vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. 

TORENDAG 
Op 11 juni is er een Torendag waarbij je (wel op eigen risico) de trappen kunt beklimmen in 
de Toren om zo van een ver uitzicht te kunnen genieten. 

FOTO-EXPOSITIE 
In de kerk kunt u een foto expositie van Margreet Lindenbergh bewonderen: foto-impressies 
van het akkerbouwland en de bewerking daarvan. 

INLIA 
 

Het hol van de tijger trotseren 

Op zijn vlucht door de woestijn klimt de zon klimt steeds hoger. Een hol is de enige plek die 
schaduw biedt. Maar wat zal hij daarin aantreffen? Een tijger, een hyena, een ratelslang? 
Voorzichtig nadert hij. Het hol is leeg. Voor nu.  

Yahya is Somalië ontvlucht. Zijn broer werd voor zijn ogen vermoord, vader en moeder trof 
hij dood aan. Hij zocht tevergeefs naar zijn vrouw en kinderen. Uiteindelijk vluchtte hij. Zo 
komt hij in dat hol terecht, in Jordanië, en weet hij na een lange, barre tocht in 2007 
Nederland te bereiken.  

Identiteit ontkend 
De IND gelooft echter niet dat Yahya uit Zuid-Somalië komt. Er komen taalanalyses, hij 
beantwoordt kennisvragen goed en getuigen verklaren dat hij echt uit Zuid-Somalië komt, 
maar de IND blijft erbij: geen Zuid-Somaliër. Het duurt tot 2016 voordat Yahya erin slaagt zijn 
geboorteakte te bemachtigen en een nationaliteitsverklaring te krijgen van de Somalische 
ambassade.  

Maar volgens de IND staat de authenticiteit niet vast. Bijzonder, om officiële documenten van 
de ambassade in twijfel te trekken. Maar de rechtbank en de Raad van State gaan erin mee. 
Achteraf is dat in strijd met het oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie: dat 
oordeelt in 2021 dat Nederland veel te hoge eisen stelde aan documenten bij opvolgende 
asielaanvragen. Maar daar heeft Yahya in 2018 niks aan.  

Droom 
Zo zit Yahya al sinds 2007 in onzekerheid. Maar dan wordt, in het najaar van 2021, INLIA 
benaderd: Yahyas vrouw en kinderen leven nog en zoeken hem. “Een droom”, zegt Yahya. 
Hij krijgt foto’s van zijn vrouw, zijn inmiddels volwassen kinderen en hún kinderen. Hij is opa! 
Zijn gezin is via het Rode Kruis en de UNHCR in Minnesota beland.  

Radicaal besluit 
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Gezinshereniging zo snel als kan, zou je denken. Maar het blijkt ingewikkeld om te regelen 
dat hij hiervandaan naar de VS kan. Zolang hij afhankelijk is van de Nederlandse overheid, 
wordt hij nooit met zijn gezin herenigd, denkt Yahya. Hij neemt een radicaal besluit: hij gaat 
terug naar Somalië.  

Ja, daar is het onveilig. Maar nog langer hier afwachten; nog erger. Yahya neemt het heft in 
handen. Eerst terug, daarna ziet hij wel verder. De man die het hol van misschien wel een 
tijger trotseerde, laat zich niet langer uit het veld slaan.  

Naschrift INLIA: Yahya is inmiddels in Mogadishu, INLIA houdt contact met hem. 

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 !  

GEDiCHT 

Vrede en Vrijheid 
 

Vrijheid, zwaar bevochten 
een onbetaalbaar goed 

onbereikbaar lijkt de vrede 
een utopie, 

op plekken waar de oorlog woedt. 
Mijn wens en hoop is dat voor iedereen 

ver weg of hier dichtbij 
de Vrede mag zegevieren 

pas dan zijn we voorgoed vrij! 
 

Christine Meijer 
mei 2022 

SPREUKEN….. 

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert.. 
Hier een uitspraak n.a.v. Mattheüs 4: 3-11, verzoeking van Jezus in de woestijn 
(Woorden van geloof, door Tom de Wal, p. 157) 

Als Jezus Zelf, de Zoon van God, het nodig heeft 
om het Woord te kennen, te geloven en te spreken, 

hoeveel te meer hebben wij het nodig? 

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. 
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….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 

een onverwachte wending 
Op een dag was ik ’s morgens bij een gemeentelid op bezoek, om 11uur kwam ik weer thuis 
in Nieuw Beerta. Monica kwam meteen naar mij toe: “Hou je jas maar aan, schrik niet, de 
begrafenisondernemer heeft gebeld: Luchtenborg is vanmorgen overleden, de familie wil 
graag dat je meteen komt!” 
Ik schrok. Georg Luchtenborg was zo’n 70 jaar, vele jaren kerkenraadslid, maar hij had ook 
een hartkwaal, wist ik. Dus ik meteen op de fiets ernaartoe.  
Ik bedacht hoeveel Luchtenborg voor de kerk had gedaan. Dat begon al toen hij bij mw .Ader 
in Drieborg een figuurzaaggroepje leidde. En hoe jammer dat ze zelf geen kinderen hadden. 
Mevr Luchtenborg liet me binnen, ze wees me een stoel. Ze was altijd al iemand van weinig 
woorden, ook nu, ze ging stil tegenover me zitten. Ik wachtte een tijdje, dacht: hoe begin ik 
het gesprek…  
Het bleef stil. Toen begon ik toch maar: “Dat was vanmorgen vast heel moeilijk voor u.” 
Zij vroeg: “Hoe bedoelt u? Wat was moeilijk?” 
Ik: “Dat uw man zo heel plotseling is overleden…” 
Zij, verbaasd: “Mijn man is op de tuin!” 
Ik wist niet wat te zeggen. Toen hoorde ik gerucht in de keuken en even later kwam 
Luchtenborg de kamer in, levend en wel…  Ik helemaal in de war… 
We dronken met ons drieën nog een kop koffie om van de schrik te bekomen. 
Weer thuis belde ik de begrafenisman en die vertelde dat Geert Luchtenberg in Beerta was 
overleden (12-3-’96). 

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 
moderamen 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 
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Vergaderdata streekkerkenraad seizoen 2022-2022. 
De geplande data zijn: 6 juli 

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

    

PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT 

KERKDIENSTEN juni 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 
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 
8 en 9 

      

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

12-jun. 9.30 Oostwold ds. Segger 

19-jun. 9.30 Bad Nieuweschans ds. v/d Werff Avondmaal. Koffie na

26-jun. 9.30 Nieuwolda ds. v/d Werff

3-jul. 9.30 Bad Nieuweschans ds. Spijker
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