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Een gesprek 

Zoals u weet is de zomervakantie aanstaande. Voor velen het moment om er even tussenuit 
te gaan. De een gaat naar het buitenland en de ander blijft in Nederland. Natuurlijk blijven er 
ook mensen thuis. Hoe dan ook, bijna alle activiteiten liggen stil de komende weken. 
Veel sportverenigingen hebben een zomerpauze, muziekverenigingen, allerlei clubs en ook 
veel kerkelijke activiteiten, zijn gestopt of staan op een laag pitje. 
Ik zat na te denken over een onderwerp voor deze dubbele editie van het Vlechtwerk. 
Zal ik het luchtig houden, moet het toch nog een serieus iets worden of iets er tussenin. Er 
spookt al een tijdje een tekst door mijn hoofd die ik las. 
Het stond maandag 6 juni in de  “Omdenk” scheurkalender.  
U weet wel, zo’n kalender met een spreuk voor elke dag. 
Deze tekst gaat als volgt: 
“ Voor je in gesprek gaat, stel jezelf de vraag :  
Wil je leren of wil je gelijk hebben “. 
Heel veel gesprekken worden gevoerd met het idee om gelijk te krijgen, de ander te 
overtuigen van jouw gelijk. Dat heet dan discussiëren. 
Heel veel gesprekken lopen dan vaak stuk, we horen elkaar niet en, erger nog, we luisteren 
niet. 
We luisteren niet naar wat de ander zegt. We zijn vaak zelf al weer bezig om de volgende zin 
te vormen zodat we nog sterker staan, althans dat denken we. 
Doordat we vaak vast willen houden aan onze mening worden gesprekken ook hard. Hier 
gaan relaties aan kapot: werkrelaties, privé relaties, in verenigingen, in kerken. Vooral bij 
veranderingen is dit het geval.  Veranderingen zijn vaak nodig omdat tijden veranderen, 
omdat omstandigheden veranderen. 
Binnen de kerk is een verandering gaande. We weten dat er iets moet gebeuren. Toch willen 
we ons vasthouden aan wat we hebben. We willen onze eigen kerk houden, we willen 
zelfstandig blijven, etc. We snappen de ander niet altijd of erger, we willen de ander niet 
begrijpen. 
Dit is iets wat in alle geledingen van de samenleving gebeurt. 
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Als we het gesprek ingaan om te leren, kunnen we de ander zijn of haar zienswijze eerder 
begrijpen. Dat kan je verrijken. Als je het gesprek ingaat om te leren zal de ander ook een 
opening ervaren en kan hij of zij weer van jou leren. Een mooie wisselwerking. 
In een tijd waarin alles snel moet en waarin je vooral je eigen mening moet laten horen is het 
lastig om het gesprek in te gaan om te leren. 
Gelukkig dat de vakantie voor ons ligt en dat we, hopelijk, iets rustiger kunnen leven. Een 
mooi moment om dit eens te ervaren. Hoe om te gaan met de ander, wat kun je leren van 
anderen die je ontmoet op je vakantieadres of onderweg tijdens de reis, of in je eigen dorp. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie, thuis of ergens anders. 

Lied 849: 
Zoek de wegen van de wijsheid  
die de schepping dansend groet. 
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht, 
proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, 
doet ons voor wat liefde doet. 

Namens de redactie, 
Siemie 

MEDITATIEF  

De grote stilte 

Veel  mensen zijn nu of gaan op vakantie, genieten van vrij zijn van werk, school of andere 
verplichtingen. Die vrijheid vier je thuis of beleef je in andere, soms verre oorden. Het 
gewone dagelijkse leven ligt stil en die situatie kun je benutten om tot jezelf te komen, 
afstand te nemen van wat zo vanzelfsprekend lijkt in de dagelijkse sleur . Ook kan deze stille 
tijd heilzaam werken voor onze relaties; is er meer tijd en aandacht voor wie in het gewone 
leven onder druk van werk en andere verplichtingen daar snel aan tekort komen. 
Maar stilte hoeft helemaal niet altijd als prettig worden ervaren. 
Stilte kan drukkend zijn, beangstigend, omdat de mens daarin wordt teruggeworpen op 
zichzelf. Stilte roept vragen op die we ons liever niet zo snel stellen. 
En voor wie om zijn fysieke beperkingen aan huis gebonden is of om andere reden niet echt 
vakantie kan vieren is die lange stille ook niet altijd fijn. “Blij als de kinderen weer (veilig!) van 
vakantie terug zijn” hoor ik menig ouder gemeentelid verzuchten. Er is niet veel  te doen in 
deze periode en dat is ronduit saai.  

Een van de meest beeldende verhalen uit de bijbel over de stilte is de beschrijving van Elia’s 
tocht naar de berg Horeb (I Kon.19). Elia is op de vlucht, wordt met de dood bedreigd door 
koningin Izebel, twijfelt aan het slagen van zijn opdracht, is levensmoe. De profeet lijdt aan  
een burn out.  In de stilte ontmoet hij God. Stilte hier omschreven als “het suizen van een 
zachte koelte (NBG-vertaling) of “het gefluister van een zachte bries”(NBV) 
Sommige vertalers houden het hier echter niet op deze liefelijke stilte maar op een 
“verstarring door een hoog, indringend geluid”(Miskotte). Dan is het een verpletterende stilte, 
een drukkend zwijgen. Deze stilte weerspiegelt de gemoedstoestand van de profeet die 
werkelijk aan het einde van zijn latijn is.  Ook hier dus die dubbelheid van stilte: rustgevend 
of beangstigend. In ieder geval is het effect van deze ontmoeting met het heilige in de “stilte” 
dat Elia zich verkwikt voelt, het leven weer aankan en een nieuwe opdracht aanvaardt om uit 
te voeren.  
Ik hoop dat de stilte die u in deze zomer meemaakt niet een doodse, maar een levende stilte 
mag zijn. Dat deze een positief effect heeft op ons welbevinden.  
Als adempauze, ontspanning om nieuwe inspiratie op te doen, weer zin krijgen in het 
“gewone” leven met zijn boeiende kanten, maar ook met  zijn plichten en sleur; dat we dit 
alles weer aan kunnen! 

Ds.Gert Wybe van der Werff 
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BIJ DE DIENSTEN  

10 juli dienst – 4e zondag van de zomer 

Omdat dit weekend er, nadat dit wegens corona een paar jaar niet kon, het Festival van 
Hongerige Wolf weer plaats vindt, houden we de dienst in het 2e weekend van juli met het 
oog op belangstellende festivalbezoekers om 9.30 uur in Finsterwolde. En dat komt ook 
goed uit nu Mark en Inez Hage, die in Hongerige Wolf wonen, het verzoek hebben gedaan 
hun zoontje Ki in deze dienst te mogen opdragen in de gemeente. De kerkenraad heeft 
hiermee ingestemd.   

Opdragen is een andere manier waarmee ouders te kennen geven dat hun kind in de 
gemeente van Christus mag worden opgenomen dan dopen. Bij dopen spreken de ouders 
op grond van hun eigen belijdenis voor hun kind uit dat het in het Verbond met God wil 
worden opgenomen.  Het kind kan deze doop, eenmaal volwassen geworden, beamen door 
zelf belijdenis te doen. Bij opdragen laten de ouders de keus om belijdenis te doen, gepaard 
aan het teken van de doop, aan het kind zelf om wanneer hij/zij volwassen is te nemen.   

Je kunt opdragen zien als een zegen vragen aan God voor het leven van je kind. Deze 
zegen is ook voor de ouders bedoeld als steun in de rug bij de geloofsopvoeding. Net als bij 
dopen wordt de ouders gevraagd het kind op te voeden in het geloof en zo toe te leiden naar 
het aanroepen van God als “Abba,Vader”. Ook wordt de gemeente gevraagd het kind met 
liefde te ontvangen en met hem de weg naar het Koninkrijk te gaan. 

In de dienst van het Woord staat de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan uit Lucas 
10:25-37 centraal, een verhaal dat in geen kinderbijbel ontbreekt en dan ook met het hart 
van Jezus’ onderwijs te maken heeft. Daarnaast lezen wet Deuteronomium 30:9-14. 

In zijn slotrede houdt Mozes het volk voor dat de geboden die hij namens de Heer hen heeft 
gegeven niet te moeilijk zijn om na te leven. Het komt mij voor dat het goede in praktijk 
brengen eerder een kwestie van willen is dan van verstandelijke overwegingen. In de 
bekende gelijkenis die Jezus volgens Lucas vertelt aan een wetgeleerde die nadere uitleg 
behoeft over wie zijn “naaste” is, wordt dat wel duidelijk. Dat uitgerekend de Samaritaan, in 
joodse ogen een halve heiden, tot in zijn binnenste geroerd wordt door het zwaar gewonde 
slachtoffer van een roofoverval langs de weg en daarnaar handelt, in tegenstelling tot de 
priester en de leviet, vestigt de aandacht op het wezenlijke van het houden van de geboden. 
Voor de Samaritaan is het ook niet van belang dat de gewonde man langs de weg van een 
ander volk is. Integendeel: als Samaritaan beseft hij dat zijn volk en het joodse volk 
eenzelfde oorsprong hebben, allen kinderen van Abraham, en zo beschouwt hij deze mens 
voor alles als een broeder, kind van dezelfde God. 

We kunnen dus uitzien naar een feestelijke dienst met na de dienst gelegenheid tot 
ontmoeting onder het drinken van koffie/thee/limonade vergezeld van een traktatie van de 
familie Hage-Lock. 

 

Tekening van de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan die op de orgelgalerij van de Marktpleinkerk 
staat. (Kunstenaar mij nog onbekend) 

Zondag 17 juli – 5e zondag van de zomer 
Vanaf deze zondag kerken we zes zondagen om praktische redenen nu velen met vakantie 
weg zijn, samen met de hele streekgemeente op wisselende plaatsen. Maar niet om 
praktische redenen alleen: de gezamenlijke diensten bieden ook gelegenheid elkaar te leren 
kennen en dat is goed met het oog op steeds meer samenwerking in regionaal verband. Na 
elke dienst is er dan ook gelegenheid voor ontmoeting onder koffie/thee/limonade drinken. 
De eerste regionale zomerdienst vindt plaats in Oostwold, aanvang 9.30 uur. 
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In de dienst van het Woord horen we van een huiselijke twist, als je het zo kan noemen, in 
het huis van Marta en Maria, naar  Lucas 10: 38-42. Jezus wordt gastvrij ontvangen in het 
huis van de twee zussen Marta en Maria. Maria die aan Jezus’ voeten luistert staat vanouds 
in de uitleg symbool voor de vita contemplativa, het contemplatieve leven en Marta in de 
keuken belichaamt de vita activa, het handelen. De bedelorden zoals de Dominicanen en de 
Franciscanen hebben deze interpretatie afgewezen en gaven het voorbeeld van de vita 
mixta – een mix van beide als belichaming van het goede leven. In dit spoor wil de exegese 
van vandaag de zussen niet uiteendrijven. Jezus’ reactie op Marta’s verwijt aan haar zuster 
dat ze haar niet helpt, hoeft niet te betekenen dat Jezus het praktische werken van Marta 
minder waardeert dan Maria’s leergierige houding, alleen haar (over)bezorgdheid bekritiseert 
hij. Zo spoort Jezus zijn leerlingen vaker aan om niet bezorgd te zijn. Het “enige” dat 
belangrijk is en waar Maria zich aan wijdt, zou dat niet aandacht voor Jezus’ woorden zijn?  
En wie goed hoort handelt door liefde, zoals in de teksten van de vorige zondag zo mooi tot 
uitdrukking kwam.                     

 Ds. Gert Wybe van der Werff 

VANUIT DE BEERSTERHOOGEN 

Over de regionale Pinksterviering in de Rietkraag te Oostwold heb ik veel goede geluiden 
gehoord: het was fijn met zovelen het verhaal van Pinksteren opnieuw te beleven en samen 
te zingen. Mogelijk maakt zo’n viering in een sporthal de drempel lager voor veel mensen. 
Het is het feest van de Geest, maar het voelt altijd wat tegenstrijdig dat daarna, naar de 
zomer toe, de geest wat uit het kerkelijk leven wegebt. De Startzondag aan het begin van het 
nieuwe kerkelijk seizoen voelt dan ook als een pinkstermoment. De zondagse vieringen gaan 
na Pinksteren natuurlijk door en ik verwacht dat in de regionale zomerdiensten door 
onderlinge ontmoeting ook veel spirit ervaren zal worden. 
Er wacht me nog een zitting  van de Generale Synode, begin juli over de uitgewerkte versie 
van het rapport over het ambt: Door Christus geroepen. Het is goed dat er eens 
fundamenteel over het ambt nagedacht is, voordat de ontstane praktijk met zijn gegroeide 
praktische problemen onder de loep wordt genomen. De schrijvers gaan er van uit dat 
kerkelijk werkers zich net als predikanten geroepen weten tot hun dienst. De discussie over 
hun positie gaat volgens hen teveel over wat zij wel en niet zouden mogen of kunnen en te 
weinig over hun charisma. De schrijvers doen het voorstel om een vierde ambt in te stellen, 
naast dat van predikant, ouderling en diaken. Daarmee zou men recht doen aan de 
eigenheid van het werk van kerkelijk werkers, die meestal een specifieke taak ten aanzien 
van een bepaalde doelgroep (ouderenpastoraat, jongerenwerk bijvoorbeeld) hebben. Dit lijkt 
mij een vruchtbare zienswijze en hopelijk helpt deze de kerkordelijke en rechtspositionele 
plaats van kerkelijk werkers eindelijk goed te regelen. 
In Finsterwolde was voor een periode van twee weken een noodopvang in de sporthal 
ingericht om de overloop van asielzoekers in Ter Apel te helpen verlichten. Maar  twee dagen 
voor het aflopen van deze periode werden de bewoners al weer verplaatst naar diverse 
locaties, verspreid over het hele land. Als vrijwilliger heb ik geholpen de zaal in te richten en 
bij het uitserveren van maaltijden aan de 60 vluchtelingen. Vluchtelingen die daar in relatieve 
rust konden verblijven. Er hadden zich meer vrijwilligers vanuit het dorp en de kerken 
gemeld, maar helaas is daar vanuit de gemeentelijke organisatie weinig beroep op gedaan.  
Heel anders dan in het Victoriahotel te Winschoten. In Finsterwolde werden veel 
werkstudenten uit Stad ingezet, die wat herkomstlanden betreft even divers bleken te zijn als 
de gasten. Met hun vriendelijke uitstraling droegen zij zeker bij aan een prettige sfeer. 
Jammer dat dit niet langer voortgezet werd en dat de vrouwen, mannen en kinderen opnieuw 
geen rust wordt gegund.  
Aart en ik verblijven naar tevredenheid in onze “noodopvang” in Beersterhoogen met weidse 
uitzichten richting Beerta en Finsterwolde. Wel lastig voor de preekvoorbereiding is dat de 
meeste boeken onbereikbaar in de opslag liggen. En er zijn meer urgente zaken zoek, zaken 
die natuurlijk net in de verkeerde doos terecht zijn gekomen. Half juli hopen we naar onze 
permanente opvang te kunnen verhuizen en krijgt alles weer een vaste plek. 
Tot en met 7 juli is mijn collega Tineke Huizing-Piersma op vakantie en neem ik voor haar 
waar in het pastoraat. Van 16 juli tot en met 21 augustus heb ik vakantie en zal Tineke voor 
mij waarnemen. Mocht het nodig zijn dan kan ook een beroep worden gedaan op onze 
collegae van het streekteam of van de Werkgemeenschap Oost-Groningen. Met onze scriba 
Jan Drewel (06 12860823) kunt u  altijd contact opnemen, hij helpt u daarbij graag verder. 
U/jij allen een goede zomer toegewenst en met hartelijke groet, 
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ds. Gert Wybe van der Werff 

VAN DE KERKRENTMEESTERS Solidariteitskas-herhaalde oproep aan gemeenteleden 

In de Bijbel (NBV21) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter 
zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, 
want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)  

‘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 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 adres. 

Er zijn al diverse betalingen voor de Solidariteitskas binnengekomen, hartelijk dank daarvoor! 
Als u nog niet heeft betaald, verzoeken wij u het bedrag vóór 1 augustus a.s. over te maken. 

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 3 juli 
1e collecte: Kerk in Actie – Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst in India 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. 
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk 
in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie 
biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. 
Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt 
ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo 
samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

Zondag 10 juli 
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 
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: kerk 
3e collecte: bloemenfonds 
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Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

Zondag 17 juli 
1e collecte: HipHelpt Oldambt 
Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die 
een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren 
in te vullen. We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, maar ook 
sociale hulp - want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd! Meestal krijgen we 
die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. HipHelpt biedt 
dan uitkomst. Zij koppelen mensen die hulp nodig hebben aan mensen die hulp willen 
bieden. De streekdiaconie start samen met andere kerken uit de regio ook in het Oldambt 
HipHelpt op. De collecte opbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van helpdesk 
medewerkers en coördinatoren en voor het onderhouden van de website en de app. 
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 24 juli – dienst in Winschoten 
Zondag 31 juli – dienst in Scheemda 
Zondag 7 augustus – dienst in Midwolda 
Zondag 14 augustus – dienst in Winschoten 
Zondag 21 augustus – dienst in Scheemda 

Zondag 28 augustus 
1e collecte: Voedselbank Oldambt 
Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank 
Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Beerta ( vanuit de kerk ). 
De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten 
uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet 
meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die 
op of onder het bijstands niveau leven. 
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 4 september 
1e collecte: Kerk in Actie – Een volwaardige plek voor mensen met een beperking in 
Myanmar 
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra 
kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra 
(medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en 
revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast 
krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met 
een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: uitstapje met de streekdiaconie 
Op woensdagmiddag 14 september organiseert de streekdiaconie een reisje voor iedereen 
binnen de streekgemeente die hieraan mee wil doen. De opbrengst van deze collecte is 
bestemd voor een bijdrage in de kosten van dit uitstapje. 

Vlechtwerk juli augustus 2022                                                          7



AGENDA DE DOLLERT 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 

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 

Vanaf 25 aug.weer: iedere donderdag van 19.30 – 21.00 uur repe-
teert de CantoRei in Ons Gebouw, Goldhoorn, Oostwold. 

vrij 24-06 15.30 Start Johannieter Orde in Groningerland, tentoonstelling Stefa-
nuskerk, dagelijks van 10.00-17.00

ma 04-07 19.30 Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold

wo 06-07 19.30 Streekkerkenraad in De Ontmoeting Scheemda

za 23-07 17.30 Afsluiting Johannieter Orde, Middeleeuwse kloostermaaltijd bij 
Stefanuskerk

do 25-08 19.30 Start seizoen CantoRei

ma 29-08 19.00 Redactievergadering Vlechtwerk, inleveren kopij voor 12.00 uur

ma 29-08 19.30 Kerkenraadsvergadering in Ons Gebouw Oostwold

wo 07-09 18.30 Start seizoen Gespreksgroep met etentje 

do 08-09 14.00 Vrouwenvereniging Finsterwolde in Partycentrum Finnewold

za 11-09 10.00 Open Monumentendag

wo 14-09 Uitstapje van de Streekdiaconie, ’s middags
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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. 

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 

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 uit-
eindelijk mensen kunnen helpen, zonder dat het ons geld kost!  
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 2021 maar liefst € 20.382,30 
op! Wat kan er ingeleverd worden? Buitenlands geld en oud Nederlands geld, mobiele tele-
foons, postzegels/enveloppen met postzegel, ansichtkaarten, geboortekaartjes en kaarten 
van: Anton Pieck, 'Voor het kind' en Stichting Kinderpostzegels. 
Daarnaast sparen we ook nog steeds punten van Douwe Egberts, voor koffie voor de Voed-
selbank 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. 

HAPPEN EN TRAPPEN 18 juni 2022 voor vluchtelingen in Griekenland 

Dit jaar zamelen we als Streekgemeente Oost-Groningen geld in voor de vluchtelingen op 
Lesbos (Griekenland). De streekdiaconie trapte af met een bloembollenactie, daarna volgden 
Scheemda (kniepertjesactie) en Winschoten (voorjaarsmarkt). En nu was het dan de beurt 
aan pg De Dollert. 

Zaterdag 18 juni kwamen er 53 fietsers naar Ons Gebouw in Oostwold voor een fietstocht 
met verschillende 'hap-punten'. Bij elk punt kregen de fietsers iets aangeboden, zoals koffie 
met gebak of een bonbon, een hartig hapje met wat fris….. En bij het eindpunt was er soep 
met stokbrood en (dankzij 2 extra baksters) zelfs nog koffie/thee met gebak. 

Naast iets te eten en drinken was er op alle rustplekken alle tijd voor ontmoeting en daar 
werd veel gebruik van gemaakt. Fijn om te merken dat mensen dat ook een heel belangrijk 
onderdeel van de tocht vonden, want met een fusie in het vooruitzicht is het goed om samen 
dingen te ondernemen en elkaar (beter) te leren kennen.  
Helaas was er een persoon die onderweg een lekke band kreeg, maar gelukkig waren we 
daar op voorbereid en kon onze eigen pechhulp haar en haar fiets ophalen. 

Pg Midwolda neemt het stokje van ons over en organiseert op 23 september een stamppot-
buffet in De Verbinding. Meer informatie daarover volgt…. 

Langs deze weg willen wij alle sponsors die het Happen & Trappen mogelijk hebben ge-
maakt heel hartelijk bedanken en een bijzonder dankjewel voor Slagerij Nomden uit Oost-
wold en Bakkerij De Wit uit Midwolda. 

Namens de Dollert in Actie commissie van pg De Dollert, Yvonne Drewel 

Wat foto’s Happen en Trappen: een mooie fietsroute langs de molen in Ganzedijk, Drieborg, 
Kroonpolder, Bad Nieuweschans, Nieuw Beerta, Beerta, uitkijkpunt Reiderwolde, Blauwe 

Vlechtwerk juli augustus 2022                                                          9



Stad, Oostwold. 

startpunt bij Ons Gebouw Oostwold 

Molen, boerderijen, kerk, bruggen, uitkijkpunt, 
hoe gevarieerd wil je het hebben 
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Bij het eindpunt de laatste stempel en genieten van het napraten, de ontmoeting, koffie, 
soep, en lekkers 
De catering was dik voor elkaar: div. soepen, brood met smeersels, koek, koffie, thee. Een 
gouden keukenteam. 
 
Wat een schitterende tocht, wat een prachtige dag,  
en wat hadden we een geluk met het weer!!! 
De pot kon worden gespekt voor het goede doel. 
Voor vluchtelingen op Lesbos in Griekenland 
(meer foto’s op https://dedollert.protestantsekerk.net ) 
BOEKENMARKT OOSTWOLD – 4 JUNI 

Zaterdag 4 juni organiseerden we weer een boekenmarkt, dit keer zonder last te hebben van 
allerlei maatregelen vanwege corona. Dat maakt de organisatie toch weer even wat gemak-
kelijker!  
Het weer was ideaal: droog, zonnig en een niet te harde wind. De eerste mensen stonden al 
ruim voor 10.00 uur op de stoep, maar moesten nog even geduld hebben tot wij er ook he-
lemaal klaar voor waren. Zoals altijd was het ’s ochtends meteen lekker druk, maar anders 
dan andere jaren was er dit keer geen ‘middagdipje’. De kopers bleven maar komen, stapels 
boeken werden verkocht en ook de soep, broodjes en koffie/thee met gebak vielen goed in 
de smaak. We hadden dan ook goede hoop op een mooie opbrengst, helemaal omdat we 
ook via internet al het nodige verkocht hadden. Maar het eindresultaat overtrof toch nog onze 
verwachtingen: € 2751,47! 
Als commissie willen we alle mensen bedanken die aan dit resultaat hebben bijgedragen: 
mensen die iets ingeleverd hebben, die mee hebben geholpen met alles klaarzetten en op-
ruimen, die taart/koek en soep gemaakt hebben, die meegeholpen hebben met de verkoop 
en natuurlijk al die mensen die boeken/muziek/films/spellen gekocht hebben! 

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

VANUIT DE STREEKGEMEENTE 

 

KLIEDERKERK 
Op zondagmiddag 15 mei was het zover! De eerste editie van de Kliederkerk werd namens 
de streekgemeente georganiseerd in de Ontmoeting Scheemda. We hebben leuke activitei-
ten mogen doen zoals het maken van brooddeeg en geblinddoekt een parcours afleggen. De 
activiteiten hadden allemaal een link met het thema ‘Vertrouwen op genoeg”. We mochten 
luisteren en actief deelnemen aan de vertelling door Ariaan Baan. Er werd verteld over de 
tocht door de woestijn met het wonder van manna uit de hemel en het brakke water dat zoet 
werd. Na afloop hebben we genoten van soep en brood.  
Al met al een zeer geslaagde eerste editie en voor herhaling vatbaar!  
Via deze weg willen wij nogmaals onze vrijwilligers bedanken, zonder jullie hulp was dit niet 
mogelijk geweest! 

FEEST VAN DE GEEST, ZONDAG 4 JUNI  
Na twee jaar geen Pinksterdiensten wegens corona, was het toch wel spannend hoe het zou 
gaan. Maar bijna alle stoelen waren bezet in Sporthal de Rietkraag en dat betekende dat er 
ruim 400 mensen aanwezig waren! 
Na het voorprogramma waarin gospelgroep Joyce twee liederen zong, was er het welkom 
door de Pinksterdienstcommissie en begon de viering. 
Blikvanger op het podium was de liturgische schikking waarin het getal zeven (Pinksteren is 
7 weken na Pasen), de Pinksterkleur rood en de vlam- en vuurtongen werden gesymboli-
seerd. 
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Er waren ook veel kinderen en ds. Bert van der Woude ging met hen in gesprek over de be-
tekenis van de kleuren van Pinksteren: wit, rood, geel en oranje. Kleuren van feest, vuur, vro-
lijkheid en enthousiasme.  
Op de basisscholen was een mooi Pinksterlied geleerd en samen met de kinderen werd het 
ook deze morgen gezongen: ‘Door het wonder van de Geest, vieren wij het Pinksterfeest!’ 
Voor de prachtige versieringen in de sporthal hadden de kinderen van basisschool Annewie-
ke uit Scheemda gezorgd. 
De Bijbellezing met Pinksteren is Handelingen 2, het wonderlijke verhaal van de vuurtongen 
en de vreemde talen. 
De lezing stond in het liturgieboekje ook afgedrukt in het Oekraïens. Voor de meesten van 
ons een ‘vreemde’ taal die we nu echter ook in het Oldambt horen spreken. Ook lezen is 
moeilijk want Oekraïens wordt geschreven in het Cyrillisch alfabet. 
Taal stond centraal in de overdenking: Want de Geest spreekt alle talen!  
Ds. Bert van der Woude vertelde hoe belangrijk taal is, voor begrip en voor verbinding tussen 
mensen. De taal die iedereen verstaat is de taal van de liefde, een taal met uitingen zowel in 
woorden als gebaren. Die Pinkstertaal is een opdracht voor de wereld, het is de oproep om 
in vuur en vlam te raken, om te laten zien hoe je bent en wat je voor mensen wilt betekenen. 
Die taal houdt de wens en de hoop levend dat er in onze wereld ondanks alles wat er niet 
deugt en wat pijn doet, er een Geest is die ons verwarmd en wijsheid en vrede geeft.  
Met zoveel mensen zingen, is een bijzondere ervaring en de muzikale begeleiding van ‘Prins 
Hendrik’ maakt dat zingen extra feestelijk. 
De Pinksterdienstcommissie met mensen van de Streekgemeente Oost-Groningen en de 
Hervormde gemeente Oostwold had alles uitstekend georganiseerd en we kijken terug op 
een inspirerend samenzijn op deze mooie Pinksterdag. 
(Geesje Koers) 

OVERZICHT ZOMERDIENSTEN 2022 
zie achterkant van dit Vlechtwerk 

BIJBELLEESROOSTER 

vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf

za 2 jul Lucas 9:51-62 Goed te volgen?

zo 3 jul Lucas 10:1-16 Herauten

ma 4 jul Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect

di 5 jul Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg?

wo 6 jul Lucas 10:38-42 De eerste zorg

do 7 jul Psalm 140 Red mij van belagers

vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning

za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning

zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning

ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer

di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek?

wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven

do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed

vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid

za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid

zo 17 jul Psalm 15 De volmaakte levensweg
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ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden

di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed 

wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura

do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER

vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel

za 23 jul Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen

zo 24 jul Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs

ma 25 jul Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen?

di 26 jul Lucas 11:29-36 Meer dan Jona

wo 27 jul Psalm 70 Kom spoedig!

do 28 jul Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs?

vr 29 jul Lucas 11:45-54 Hypocrisie

za 30 jul Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft

zo 31 jul Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat?

ma 1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg

di 2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht

wo 3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?

do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis

vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap

za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed

zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing 

ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding

di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed

do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling

vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem

za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer

zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan

ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard...

di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek 

wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom

do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt

vr 19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog

za 20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin

zo 21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden
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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. 

 JOHANNIETERS AAN DE NOORDZEEKUST;  

TENTOONSTELLING IN DE STEFANUSKERK FINSTERWOLDE 
25 juni – 24 juli 2022 

dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur 
vrije inloop 

gemeenschap, geloof, geschiedenis 
Momenteel loopt er een reizende, grensoverschrijdende expositie over de geschiedenis van 
de Johannieter Orde in Groningerland en Oost-Friesland.  
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. 
De hierna genoemde commanderijen vormen het netwerk van de reizende expositie op 
locatie, waarbij een historisch gebouw of een 
naburig bezoekerscentrum het uitgangspunt 
vormt: 
de Oost-Friese commanderijen van Abbingwehr, 
Boekzetel, Bokelesch, Jemgum, Bredehorn, 
Burlage, Dünebroek, Langholt, Heiselhusen, 
Muhde;  
de Groningse commanderijen van Goldhoorn 
(Finsterwolde), Oosterwijtwerd, Warffum en 

ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen

di 23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God

wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem

do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders

vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet

za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed

zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout

ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God

di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega

wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder...

do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God

vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen

za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur

zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen?

ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is...

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud

wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David
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Wijtwerd (Usquert). 

Per locatie is de expositie telkens ongeveer 4 weken te zien. 

Bij ons in de Stefanuskerk te Finsterwolde van 25 juni – 24 juli 2022, dagelijks geopend 
van 10.00 - 17.00 uur. Vrije inloop 

COMMISSIE KERK VAN NIEUWOLDA 

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

Tijdens uw bezoek aan de kerk kunt genieten van de foto expositie “Mien Laand expositie” 
van Margreet Lindenbergh met prachtige foto impressies van het akkerbouwland en de bew-
erking daarvan door het hele seizoen heen; van het ploegen, het prille gewas tot en met de 
oogst. De moeite waard om dit te komen zien. Loop gerust even binnen.  Zie bijgevoegde 
foto 
Als er verder suggesties zijn om iets leuks in de kerk te organiseren, laat het ons dan zeker 
weten. 
Begin september zijn weer de open monumentendagen ook daarmee zijn wij in de voor-
bereiding. 

Vriendelijke groet namens de commissie Gerda Wierenga ( secr: gerda.wierenga@ziggo.nl) 

 

        
Dit is Mien Laand 

INLIA 
 

De mens zien, 
niet enkel het dossier 

Ze zat maar anderhalf jaar bij INLIA, maar ze heeft er 
lessen geleerd voor het leven, zegt ze. De belangrijkste: 
om de mens, de persoon, te zien, in plaats van een dossier. 
“Dat wil ik vasthouden. Altijd.” Aan het woord: Esther 
Kasper, sinds maart gerechtsjurist bij de rechtbank in As-
sen. Daarvoor jurist bij INLIA.  

Ze denkt terug aan een van haar cliënten, een jonge vrouw 
uit Pakistan. Van haar eigen leeftijd, en zoveel meegemaakt. “Dat heeft indruk gemaakt.” Haar 
tijd bij INLIA had ze niet willen missen. Dat sprak zeker uit de afscheidsmail aan de organisatie. 
Daarin beschrijft ze die tijd: “Van spreekuren en talloze intense overlegsessies met samenwerk-
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ingspartners  ) tot aan vliegen vegen in de nieuwbouwlocatie en kasten sjouwen in de letterlijke *

modder.”  

De laatste twee voorbeelden, vindt Esther, illustreren perfect dat je het bij INLIA als één team 
samen doet. Niet alleen met de collega’s van de afdeling Juridische Zaken, maar met iedereen 
die er werkt.  “En in welke organisatie kun je als jurist nu zeggen dat je vliegen hebt staan vegen? 
Geweldig toch?”, grijnst ze. 

“Letterlijk een nummer” 
In diezelfde mail spreekt ze even eerder over de spreekwoordelijke modder, waar ze al snel na 
haar aantreden met haar voeten in stond. In die genoemde overlegsessies bijvoorbeeld - waarin 
zij als jurist van INLIA met IND, DT&V, vreemdelingenpolitie (AVIM) en de gemeente zocht naar 
bestendige oplossingen voor individuele gasten in de opvang. Ze moest, vanwege ziekte op de 
afdeling, direct behoorlijk aan de bak.  

Dat had een groot voordeel vindt ze: daardoor heeft ze in stroomversnelling heel veel kunnen 
leren en kunnen zien. “Het bijzondere aan een functie als jurist bij INLIA, is dat je ziet hoe plat de 
overheid naar iemand kijkt. Vreemdelingen zijn letterlijk een nummer ) ”  **)

“Juist de overheid moet de persoon zien” 
En dat terwijl de overheid zo’n enorme machtspositie heeft ten opzichte van mensen: “Het is es-
sentieel dat juist de overheid de persoon ziet.” 

Ze heeft dit besef meegenomen naar de huidige werkplek: de sectie strafrecht bij de rechtbank. 
Ook een terrein waarop het machtsverschil tussen overheid en burger enorm is en de overheid 
diep kan ingrijpen in een mensenleven. Als gerechtsjurist is Esther de eerste die een zaak in-
houdelijk bekijkt. Ze kijkt of het ten laste gelegde bewezen kan worden en bereidt het vonnis 
voor. “En dan komt die training van INLIA dus ontzettend goed van pas: de mens zien - niet 
oordelen op basis van (enkel) papier.”  

De andere kant van het bankje 
In haar functie treedt ze op als griffier bij de politierechter en soms bij de kinderrechter of het 
kantongerecht. Voor INLIA stond ze ook eens bij het kantongerecht. “Goed om te weten hoe het 
voelt aan de andere kant van het bankje.” Ze maakte de overstap naar de rechtbank omdat ze 
een master strafrecht had gedaan en daar meer mee wilde. 

Het leven bij de rechtbank kent allicht wat meer regelmaat en orde dan bij INLIA. Klopt, beves-
tigt Esther. En daar houdt ze wel van. Aan de andere kant: werken bij een klein, wendbaar clubje 
zoals INLIA heeft zeker z’n charme. Vergeleken daarmee is de overheid log en star. “Wat je ook 
van INLIA kunt zeggen: log en star in ieder geval niet”, lacht ze.   

Gezamenlijke missie 
Terugblikkend constateert ze: “Samen de schouders onder een heel concreet doel; daar ging ik 
heel goed op.” Vooral omdat er bij INLIA een duidelijke, gezamenlijke missie is. “Dat doet wat, 

 In het samenwerkingsoverleg zoekt INLIA met IND, DT&V, de vreemdelingenpolitie Avim en met de gemeente *

naar bestendige oplossingen voor individuele gasten. Die overleggen konden nog wel eens lang duren aange-
zien INLIA veel mensen opvangt, met veelal ingewikkelde dossiers. 

** Elke vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt krijgt een zogeheten V-nummer.
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zo’n missie waar je samen voor gaat: ‘de straat is niet de oplossing’. En: de waardering van de 
gasten en de achterban, dat zijn toch echt krachten die je optillen, die je drijven. Het is fijn als de 
mensen dat weten.” 
  
Ook bij de rechtbank is er natuurlijk een gezamenlijk doel, al is het abstracter: rechtvaardigheid 
bevorderen, recht doen, de samenleving dienen. “Eigenlijk zijn dat ‘hoog over’ dezelfde 
doelen”, bedenkt ze. Het tovert een glimlach op haar gezicht. 

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 

Zonsondergang 
 

Ik zie de zonsondergang door de bomen 
Bloedrood kleurt de avondlucht 
Terwijl ik hier nog sta te dromen 

Zie ik hoe de zon de dag ontvlucht 
terwijl in het westen de horizon brandt 

En langzamerhand het daglicht verdwijnt 
wend ik mij naar de andere kant 

Waar in het oosten de maan verschijnt. 
 

Christine Meijer 

 

Vlechtwerk juli augustus 2022                                                          17



GEDACHTE 

Een vaste Burcht is onze God 

Bij God vinden wij Bescherming 
Hij is onze Kracht. 

In de moeilijkste omstandigheden 
bleek Hij ons altijd te Hulp te komen. 
Daarom kennen wij ook geen angst; 

al nam de aarde een andere positie in 
en al scheurden de bergen op de zeebodem. 

Laat het water maar bruisen en kolken; 
laat de bergen maar wankelen 
door de macht van het water.. 

-Selah- 

Er is een Rivier 
en haar stromen brengen Blijdschap 

aan de Stad van onze God, 
de heilige Woonplaats 

van de Allerhoogste God. 
God woont in haar Midden, 

zij is Onwankelbaar, 
in de vroege morgen helpt God haar. 

Naties voerden oorlog en koninkrijken wankelden, 
maar God verhief Zijn Stem 

en de aarde versmolt. 
De HEER van de Hemelse Legers  

is mét ons; 
de God van Jakob 

is onze vaste Burcht. 
-Selah- 

En de engel toonde mij (Johannes) een Rivier van Levend Water, helder als kristal. 
Het kwam vanuit de Troon van God en van het Lam en 

stroomde midden over de Hoofdstraat van de Stad. 
Langs beide oevers van de Rivier stonden Levensbomen. 

Zij geven twaalf keer per jaar vruchten, elke maand een keer. 
De bladeren van de Levensboom zijn tot genezing van de volkeren. 

Jezus getuigt: “...Zalig zij die hun gewaden wassen,  
opdat ze mogen eten van de Levensboom  

en door de Poorten de Stad mogen binnengaan.” 

O Here Jezus, kom spoedig terug! 
Laat iedereen zeggen: Kom! 

En ieder die dorst heeft: Kom! 
En drink van het Water  

dat Leven geeft! 
De Prijs is al betaald... 

Selah= Stop even en denk hier rustig over na. 
Uit (o.a. Het Boek): Psalm 46 en Openbaring 22.  

Ingezonden door Henriëtte Sabajo-Hagg 
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SPREUKEN….. 

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert… 

Het gras is niet groener aan de andere kant,  
maar daar waar jij het water geeft. 

gelezen in de Proathörn, dorpskrant Finsterwolde 

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 

koeien tussen ‘t koolzaad 
  
Op een keer hing er bij een kerkenraadsvergadering een wat pessimistische sfeer: er komen 
minder jonge mensen in de kerk, minder kinderen… Ik probeerde wat positiefs in te brengen: 
“Het kan zomaar gebeuren dat er weer een paar nieuwe gezinnen komen…” 
Tot mijn verbazing werd ik een paar dagen later (begin ’93) gebeld door een mevr. de Groot 
uit Herxen bij Wijhe, die vertelde dat zij land hadden gekocht tussen Nw.Beerta en Drieborg 
en met twee gezinnen hiernaartoe kwamen met hun melkveebedrijf. De eerste koeien tussen 
graan en koolzaad. En, “hoera!”, weer nieuwe kinderen in de kerk. 
In diezelfde tijd kwam fam. de Graaf naar Drieborg, ook een melkveebedrijf en weer meer 
kinderen in de kerk. Toen ik een keer bij hen op bezoek was, hoorde ik dat bij hen wel eens 
een kalf met de keizersnee werd geboren. 
Als kind werd ik ’s nachts wel uit bed getrommeld om te helpen trekken bij een moeilijke 
bevalling. Wilde het niet lukken, dan riep mijn vader: “Haal het broodmes!” We wisten dat als 
het kalf te dik was en de bevalling echt niet ging, het kalfje in stukken gesneden uit de koe 
moest worden gehaald. Dit voelde zó vreselijk dat we bij het zien van het broodmes 
bovennatuurlijke krachten kregen en we het kalf er toch uit konden trekken. 
Ik vroeg boer De Graaf of ik eens mocht komen kijken hoe zo’n keizersnee-geboorte ging. 
Een paar weken later belde hij: “Kom maar, de dierenarts komt zo!” Ik ernaartoe. “Ga daar 
maar staan,” beval hij. Ik had goed zicht op het hele gebeuren, de koe stond, een grote snee 
in de buik, het kalfje eruit gehaald en weer dicht genaaid. Heel bijzonder.  
Later hoorde ik dat ze vooraf hadden besproken dat ik waarschijnlijk van al dat bloed zou 
flauwvallen. Daarom werd ik op een plek gezet, vanwaar ik dan in het hooi zou vallen.  
Maar ik viel niet flauw! 
                                                                                                                  
Siebe H. Hiemstra 
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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 

Vergaderdata streekkerkenraad seizoen 2022. 
Geplande datum: 6 juli 

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

 

               

3-jul. 9.30 Bad Nieuweschans ds. Spijker

10-jul. 9.30 Finsterwolde ds. v/d Werff Festival Hongerige Wolf, 
koffie na

17-jul. 9.30 Oostwold ds. v/d Werff zomerdienst, koffie na

24-jul. 9.30 Winschoten (M) ds. v/d Woude zomerdienst, koffie na

31-jul. 9.30 Scheemda pastor Huizing-Piersma zomerdienst, koffie na
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Kerkomroep / streaming 
De Dollert Oostwold: www.kerkomroep.nl en dan Oostwold- PG de Dollert  
De liturgie staat op de website: https://dedollert.protestantsekerk.net 
Marktpleinkerk Winschoten:   www.kerkomroep.nl  en dan Winschoten Marktpleinkerk.  
Met beeld en geluid via www.pgwinschoten.nl De liturgie staat op de website. 
Ontmoeting Scheemda: Kerkomroep www.kerkomroep.nl  Scheemda  
Met beeld en geluid via www.pgscheemda.nl De liturgie staat op de website.  
Dorpskerk Midwolda: www.kerkomroep.nl en dan PG Midwolda. 
De liturgie staat op de website: www.pknmidwolda.nl 
VERDERE INFO: 

− Het advies is om bij de zomerdiensten een liedboek mee te nemen.  
− In Scheemda is een beamer in gebruik, maar niet in de andere plaatsen. 
− In de zomerdiensten is er geen kindernevendienst of oppas. 

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 
9-10 

7-aug. 9.30 Midwolda Dorps-
kerk

ds. Offringa zomerdienst, koffie na

14-aug. 9.30 Winschoten (M) ds. v/d Woude, Avond-
maal

zomerdienst, koffie na

21-aug. 9.30 Scheemda ds. Offringa zomerdienst, koffie na

28-aug. 9.30 Nieuwolda ds. v/d Werff

4-sep. 10.00 Nieuw Beerta ds. v/d Werff / pastor 
Huizing, 

9.00 ontbijt, koffie na 
gemeentezondag

11-sep. 9.30 Bad Nieuweschans ds. Pieterman Grunneger Dainst
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