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Kopij 
Kopij voor het oktober - nummer kunt u inleveren tot en met maandag 19 september 12.00 uur bij 
KerkbladVlechtwerk@gmail.com.   
Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraad en verschijnt 10 keer per 
jaar in een oplage van 260 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! 

Vlechtwerk 
Jaargang 5, nr. 43 

Alles weer normaal? 

De vakantie periode is weer voorbij. Een terugkerende zin in mijn voorwoorden in de maand 
september van de afgelopen jaren. 
Wel met verschillende nadrukken. De afgelopen 2 jaar gericht op Corona. Gericht op de 
beperkingen die er waren en op het gemis van allerlei zaken die belangrijk voor ons zijn. 
Toch hebben we daardoor  gezien, misschien wel geleerd, dat het anders kan. 
We konden werken op afstand, thuiswerk werd in een keer de norm, althans voor beroepen 
waar dat mogelijk is. Het woon-werk verkeer werd drastisch verminderd. Dat had direct 
invloed op de uitstoot van auto's, vliegverkeer enz. 
Kerkdiensten via de computer en tv.  
Wat niet goed voelde was het directe contact, we misten sociale interacties. 
Nu lijkt alles weer normaal. De vakanties voelden weer “ouderwets” aan. Afstand houden, 
hoezo niet meer nodig, vliegen kan weer. De behoefte hieraan is groot, als je kijkt wat men er 
voor over heeft. Uren in de rij staan! Koffers die te laat aankomen of zelfs verdwijnen.  
De crisis lijkt, voor nu, bezworen. Afwachten wat de komende maanden gaat brengen. 
Daar is een andere crisis, ramp voor in de plaats gekomen. De oorlog in Oekraïne. 
Een vreselijke ramp die al veel mensen het leven heeft gekost en nog lang niet ten einde 
lijkt. 
Heel veel initiatieven zijn er gestart, de opvang werd prima geregeld.  
Nu alles langer duurt en het direct voelbaar is in onze portemonnee neemt het draagvlak af. 
De steun vanuit de bevolking lijkt minder te worden. 
Eveneens hebben we te maken met een grote stroom vluchtelingen uit andere landen en 
moeten er mensen buiten slapen in Ter Apel omdat er geen plek is. Landelijk lijkt er geen 
draagvlak te zijn, er wordt geleurd met mensen, mensen die ter einde raad zijn. 
Artsen zonder grenzen die moet bijspringen in Nederland. “Dat bestaat toch niet”, hoor je nu 
overal. 
Ik wilde een positief voor woord schrijven en dat lijkt niet echt te lukken. Toch wil ik, ondanks 
alles, positief blijven. We laten steeds weer zien dat we er willen zijn voor de ander, we laten 
zien dat we flexibel zijn. 
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We willen laten zien dat we oog voor onze naaste hebben.  
Aanstaande zondag hebben we onze gemeente zondag. We ontbijten dan samen, we vieren 
samen de dienst, we zingen samen en we gaan samen varen. 
Dat is een goed moment om elkaar te ontmoeten om van daaruit verder te kijken. Kijken wat 
we persoonlijk kunnen doen voor een ander en kijken wat we als gemeente kunnen doen 
voor de ander, ook als streekgemeente. We kunnen en moeten een gemeente zijn die er is 
voor de ander, dus naar buiten gericht. Een gemeente waar iedereen welkom is.  
Een kleurrijke gemeente. 

Kleuren kleuren allemaal kleuren, 
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw. 
God bedacht die prachtige kleuren, 
anders was alles zo grijs en grauw. 

Alles wat God gemaakt heeft, is door Hem gekleurd 
en door al die kleuren word je opgefleurd. 
Zon en regen samen. Kijk dan eens omhoog, 
en zie al die kleuren in de regenboog. 

Namens de redactie 
Siemie Hut 

BIJ DE DIENSTEN  

TERUGBLIK  op de feestelijke dienst in Finsterwolde van 10 juli.  
In deze dienst droegen Mark en Inez Hage hun zoontje Ki op in de gemeente. 

 

bloemen 
en een 
corsage                                     

                                                                           Waarom opdragen; verklaring van de ouders.  
 

Ki krijgt de zegen, en daarna zongen we  
“Abraham, ik ben jouw achterachterachterachterachterkleinkind…” 
Hoi,  

Vlechtwerk september 2022                                                          3



Wij zijn Mark, Inez, Lucy (6), Isa (3) en Ki (1) 
Hage. Ruim een jaar geleden verruilden we de 
Bijlmer voor Hongerige Wolf. We wonen op 
een prachtig stukje land, voorlopig in een sta-
caravan, want we zijn bezig met het bouwen 
van een eigen huis(je). We genieten enorm 
van het weidse buitenleven, de buizerds, fa-
zanten, hazen, libelles, en atalanta’s.  
We vinden het heel fijn om ons bij de Dollert-
gemeente aan te sluiten en ons onderdeel te 
weten van een hele generatie gelovigen.  
Dat is een van de redenen dat we onze jongste 
zoon, Ki, op zondag 10 juli hebben laten op-
dragen. Hiermee wilden we onze dank uitspre-
ken naar zijn Schepper, en jullie vragen om 
samen met ons de Liefde van God aan Ki door 
te geven.  
Groet, Mark, Inez, Lucy, Isa en Ki Hage. 
tot ziens! 

GEMEENTEZONDAG (misschien hebt u dit Vlechtwerk voor deze zondag) 
Op 4 september houden we onze gemeentezondag. 
Hieronder nogmaals het programma: 
9 uur gezamenlijk ontbijt. (hier hebt u zich voor kunnen opgeven tot 1 september bij Eri en 
Gerard de Groot) 
10 uur de eredienst met als Thema; Een veelkleurige gemeente; Vele leden 1 lichaam. 
11 uur koffie met wat lekkers gebakken door Hanneke, altijd goed! 
Om 12:15 gaan we samen een rondvaart maken over het Oldambtmeer. 
Om kwart voor 2 zijn we terug aan de wal. We nemen wel wat belegde broodjes mee, maar 
mocht u nu op gezette tijden moeten eten, neem dan voor de zekerheid zelf een broodje 
mee. 
Opgeven kan (misschien nog) bij Lineke en Siemie Hut.  
We hopen op een goed en gezellig samenzijn! 
Alle goeds en groet van de  Voorbereidingscommissie gemeentezondag 

KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST 
Op 2 oktober vieren we de KSG-dienst.  
Deze dienst wordt gehouden in sporthal de Rietkraag in Oostwold en begint om 10.00 uur. 
Voorganger is dominee vd Werff en de dienst wordt voorbereid i.s.m. basisschool de Licht-
boei. 
Het thema is GigaGroen. 
Na die dienst is er koffiedrinken. 
In het volgende Vlechtwerk meer informatie. 

VAN UW PASTOR  

En zo is het al weer september geworden. Het is weer voorbij die mooie zomer zong Gerard 
Cox vroeger al. Nou ja voorbij…het kan nog wel even voortduren. Voor sommige mensen 
was deze zomer veel te warm. In ieder geval wel te droog. Ook wij merken de klimaat veran-
dering, en dan hebben wij nog niets te klagen!  (uitgezonderd de boeren misschien) Het is 
wel iets om je zorgen over te maken. Er is zoveel om je zorgen over te maken. De hele we-
reld is op drift lijkt het. Toch wil ik niet teveel doemdenken. 

Afijn zomer 2022; wij waren in juni op vakantie in Zuid Limburg. Wat daar opvalt zijn alle 
wegkruisen. Op elk kruispunt staat wel een kruis met een mooie tekst en boven het kruis de 
woorden INRI (Jezus van Nazareth Koning der Joden) 
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Onderstaande informatie komt van Wikipedia.                                                                
Een wegkruis of een veldkruis is een in katholieke streken veelvoorkomend gedenkteken op 
de kruising van wegen en straten. Het is een religieuze uiting die de voorbijganger eraan her-
innert dat Christus aan het kruis is gestorven.  
Wegkruisen bestaan in houten, gietijzeren en stenen varianten. Ze werden geplaatst door 
rijke personen, vaak boeren, of door buurtverenigingen die hiervoor geld inzamelden. Als 
een wegkruis buiten de bebouwde kom geplaatst is, spreekt men van een veldkruis. 
Ook kwamen we kruisen tegen die door dorpsbewoners uit dankbaarheid geplaatst zijn.                     
En overal een bebloede Jezus aan het kruis. Voor ons gestorven staat er soms nog bij.                   
Door ons gestorven denk ik dan. Doordat hij de weg van trouw, recht, barmhartigheid en lief-
de ging tot het eind is hij door mensen gedood.                                                                                 
Op mijn wandelingen werd ik steeds herinnerd aan Christus. Deze kleine monumenten zijn 
kenmerkende elementen van het katholieke geloof. Ik zag het vooral als richtingaanwijzers. 
Wat ga je doen, welke kant ga je op, steeds is er keuze. Volg ik de weg van het kruis of niet. 
Op internet las ik dat veel mensen denken dat op de plaats van de veld en wegkruisen, ie-
mand is gestorven; dat het een herinnering is. Inderdaad ook dan zie je wel een kruis aan de 
weg. Zo ziet u… ook daar net als overal de secularisatie.  
Hier in Nederland zijn er steeds minder tekens van geloof, of richtingaanwijzers.  De winkels 
zijn op zondag open, en veel kerken dicht. Dat is jammer. Of de godshuizen worden omge-
turnd tot woonhuis, museum of restaurant. Mooi dat deze veelal met bloed zweet en tranen 
gebouwde prachtige monumenten weer een bestemming krijgen. Verder gaat ook alles door 
op deze rustdag. We raken steeds verder weg van ons doel onze bron. We zien weinig krui-
sen. Alles moet leuk zijn. Het kruis blijft achter de voordeur.                                                
Ook reed ik laatst langs Ter Apel. Geen wegkruisen daar, wel duizenden vluchtelingen ook 
buiten in het gras. Eén echt groot kruis; confronterend hoor, en ik voelde me machteloos en 
reed door.  Binnen de kerk proberen we vluchtelingen te helpen.                                                                     
En er zijn meer mensen die graag eens gezien of gehoord willen worden.                                                                                        
Ook daar had Jezus oog voor en hier ligt een belangrijke taak voor ons denk ik.                             
Geloof gaat om liefde aandacht en betrokkenheid. 

Onlangs waren er weer de gezamenlijke streekdiensten. Dit geeft energie en hoop.                           
Samen de schouders eronder. Er zijn voor elkaar en de mens die een beroep op ons doet.                    
Laat ons het toch maar gewoon blijven proberen.                                                                                       

Wilt u eens een gesprek om uw zorgen, kruis of verdriet te delen, schroom niet aan de bel te 
trekken. We kunnen uw gedachten niet lezen, maar bieden graag een luisterend oor                                               
Neem alstublieft contact op met iemand van de kerkenraad Gert Wybe of met mij.                                                                                                                 
Samen zijn we op weg ieder met zijn of haar eigen kruis. Als je dat kruis een stukje samen 
kunt dragen geeft dat verlichting. Zo kan het iets lichter worden in iemands leven                                
En zo mogen we samen elkaar dienend en steunend op weg naar Zijn koninkrijk. 

Een groet van uw pastor Tineke Huizing-Piersma 

FUSIEPROCES VAN DE STREEKGEMEENTE 

onze missie en de voortgang 

Er is de afgelopen maanden door kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en diakenen 
en diverse commissies gestaag doorgewerkt aan alles wat nodig is om tot één gemeente van 
Oost-Groningen te komen. Eerder werd nog al eens geroepen: “Wat gaat het allemaal lang-
zaam!”, maar nu hoor je vaker: “Wat gaat het allemaal snel!”. De vaart zit er nu goed in en 
dat is zeker mede te danken aan de voortvarende aansturing van het proces door Jenneke 
Span, de consulent voor advies en begeleiding! De fusiedatum van 1 januari volgend jaar is 
dichterbij dan je denkt, dus dienen er nu vele knopen te worden doorgehakt en al doende 
blijken dat meer knopen te zijn dan we van tevoren hadden verwacht…  

Maar: bezint eer ge begint. Daarom ging aan het denken over de nieuwe organisatiestructuur 
een bezinningsronde in de afzonderlijke geloofsgemeenschappen vooraf. Toen gooide coro-
na weer eens roet in het eten, waardoor de bezinning in de meeste gemeenten moest wor-
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den uitgesteld. Omdat ook de tijd begon te dringen begonnen bezinning en concrete uitvoe-
ring samen op te lopen.  
Maar daarom was die bezinning niet minder waardevol en leidde het tot het aanscherpen 
van onze uitgangspunten als streekgemeente, oftewel onze missie. 
De bestaande tekst over onze missie, vastgesteld toen de vijf gemeenten besloten te gaan 
samenwerken in een regiogemeente, is in die zin gewijzigd dat het belangrijkste van onze 
Missie in vette letters bovenaan is gezet: 
  
“Geïnspireerd door de bijbel en vertrouwend op de bron van alle liefde, streven wij als 
streekgemeente in navolging van Jezus Christus te bouwen aan wat hij het rijk van God 
noemde: een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.” 

In de gesprekken was voorts naar voren gekomen hoe belangrijk velen het vinden met elkaar 
verbonden te zijn, wat onder meer sterk tot uitdrukking komt in de vieringen. We hechten aan 
een goede liturgie en aan muziek en liederen wordt grote waarde toegekend. Het werken 
aan onderlinge gemeenschap en aan goede vieringen kent een waarde in zich en maakt dan 
ook deel uit van onze missie. We zien ons als kerk voor of in de wereld, in dienst van ande-
ren, maar daarin is inademen net zo belangrijk als uitademen. In de formulering van de Mis-
sie komt dit tot uitdrukking in een toegevoegde zin, hier cursief weergegeven. 

“De streekgemeente wil vanuit de christelijke traditie voor jong en oud bouwen aan levende 
en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio.  
Gemeenschappen waarin de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking komt en geloof sa-
men wordt gevierd.” 

Tenslotte is de volgorde van de onderdelen van de missie gewijzigd, zodat de laatste zin 
over maatschappelijke relevantie gaat. En zodanig dus als verbinding met de wereld, dus om 
te benadrukken dat we niet intern gericht zijn. Zo klinkt dan de rest van de tekst: 

“De streekgemeente maakt het mogelijk dat er op alle plaatsen binnen het samenwerkings-
verband ook in de toekomst kerkelijke activiteiten zullen zijn. 
Deze geloofsgemeenschappen streven ernaar open en op samenwerking gericht te zijn.  
Maatschappelijke relevantie is daarbij belangrijk.” 

Op de, door velen als inspirerend ervaren, bijeenkomst van alle kerkenraden in april kwamen 
de contouren van een nieuwe gemeente in beeld.  
Om het fusieproces te begeleiden is een kleine stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers 
uit alle gemeenten. Zij werkt de plannen uit en doet voorstellen aan de kerkenraden over 
welke stappen te zetten. De belangrijke vraag die nu aan de orde is: straks is er één kerken-
raad, hoe organiseren we dan het werk in de plaatselijke gemeenschappen? Daar komen 
dan werkgroepen of commissies en hoe staan die dan in relatie tot de kerkenraad? Het lijkt 
er soms op dat we ons als gemeente opnieuw moeten uitvinden! Er bestaat geen blauwdruk 
voor, het vraagt creativiteit en veel zal pas al doende haar goede vorm wel vinden. 
De kerkenraden beleggen op 27 september een avond waarop zij de formaliteiten die nodig 
zijn voor de fusie afhandelen. Daarna informeert elke kerkenraad de eigen gemeente mid-
dels een bijeenkomst die na de kerkdienst op 2 of 9 oktober zal plaatsvinden. Als ook daar 
geen bezwaren komen, stelt de kerkenraad na afloop van die gemeentevergadering formeel 
alles vast. 

We beginnen een nieuw kerkelijk seizoen na de zomerstilte. De regionaal gehouden zomer-
diensten werden allemaal zeer goed bezocht en misschien mogen we daarin een hoopvol 
teken zien van groeiende bereidheid tot samenwerking. 

 Ds. Gert Wybe van der Werff 

BIJBELS VOOR DE SCHOOLVERLATERS VAN OBS DRIEBORG 

Op vrijdag 1 juli mocht ik de leerlingen van groep 8 van OBS Drieborg tijdens hun laatste 
godsdienstles namens onze gemeente bijbels uitreiken. Het is al jaren de gewoonte dat de 
schoolverlaters een bijbel van onze gemeente krijgen, de Bijbel voor Jongeren. Zeven 
leerlingen hebben een exemplaar gekregen. De leerlingen keken met plezier terug op de 
lessen GVP die hun leraar Rotger Knez had gegeven.  Ze wisten met elkaar alle christelijke 

Vlechtwerk september 2022                                                          6



feesten door het jaar heen op te sommen en we bespraken waar die feesten voor staan. Ook 
welke andere religies ze hadden besproken.  In het gesprekje met hen heb ik benadrukt dat 
veel Bijbelse verhalen ons helpen ons in te leven in mensen met een heel andere 
achtergrond dan wij. We gingen tenslotte samen op de foto en ik heb alle kinderen succes 
gewenst met de vervolgopleiding. 

 
Ds. Gert Wybe van der Werff 

START BIJBELGESPREKSGROEPEN BAD NIEUWESCHANS EN BEERTA 
  
In onze gemeente zijn twee Bijbelgespreksgroepen: de ene in Bad Nieuweschans met 
deelnemers uit die plaats en uit Nieuw-Beerta die maandelijks op een donderdagmiddag in 
Rehoboth bij elkaar komen; 
De andere in Beerta met deelnemers uit die plaats, Finsterwolde, Oostwold en Midwolda die 
maandelijks op een dinsdagmiddag bij elkaar komen in woonzorgcentrum de Tjamme.  
Komend seizoen gaan we het boekje Ruth met elkaar bespreken. Een Bijbelverhaal waarin, 
heel uitzonderlijk voor die tijd, vrouwen een hoofdrol spelen. Een zeer oud verhaal, maar 
verrassend actueel zijn de thema’s die hierin aan bod komen: over moeten vluchten in tijden 
van hongersnood, verlies van geliefden, vreemdelingschap, verschil in godsdienstige 
tradities en vooral: hoe mensen elkaar door alles heen blijven vasthouden en hoe zij God 
daarin ervaren. We lezen samen in stukjes het verhaal, verdiepen ons in de achtergronden 
ervan en staan stil bij alles wat dit verhaal bij ons oproept.  
De eerste bijeenkomst in de Tjamme in Beerta is dinsdag 20 september 14.00 uur; 
In Rehoboth in Bad Nieuweschans op donderdag 22 september 14.00 uur.  
   

Heeft u belangstelling voor één van deze gespreksgroepen, dan kunt u bij mij meer 
informatie krijgen. 

ds. Gert Wybe van der Werff : driewerff@gmail.com of telefonisch 06 45630082 

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 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 
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3e collecte: Reisje streekdiaconie 
Op woensdagmiddag 14 september organiseert de streekdiaconie een reisje voor iedereen 
binnen de streekgemeente die hieraan mee wil doen (jong en oud is van harte welkom). De 
opbrengst van deze collecte is bestemd voor een bijdrage in de kosten van dit uitstapje. 

Zondag 11 september 
1e collecte: Liudgerstichten 
In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling 
voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot 
religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die 
zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. 
Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: onderhoud gebouwen 

Zondag 18 september 
1e collecte: Kerk in Actie – Hulp wederopbouw Syrië 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel 
religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop 
blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke 
en burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke 
gemeenschap - betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de 
toekomst! 
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de 
rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95 
2e collecte: streekkerk 
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de 
rekening van de streekgemeente: NL63 RABO 0322 2037 24 
3e 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 organiseren 
we jaarlijks een reisje. 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 
rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95 

Zondag 25 september 
1e collecte: Kerk in Actie – Vrouwen als vredestichters in Colombia 
Afgelopen week was het Vredesweek, daarom collecteren we voor een vredesproject in 
Colombia. Colombia werd tientallen jaren geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 
werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerillabeweging FARC. Er moet 
nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende 
kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer 
waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De 
helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijk inspiratiebron. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: orgelfonds 

AGENDA DE DOLLERT 

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

Hele maand september: J. Garst G. Kasper 

VERJAARDAGEN 

za 03-09 09.30 Inspiratiefestival 'Geloof in Oost-Groningen’, Sporthal De Rietkraag 
Oostwold

wo 07-09 18.30 Start seizoen Gespreksgroep met etentje 

do 08-09 14.00 Vrouwenvereniging Finsterwolde in Partycentrum Finnewold

do 08-09 19.30 vergadering streekdiaconie + Jenneke Span, Ons Gebouw Win-
schoten

za 10-09 10.00 Open Monumentendag

wo 14-09 13.00 Uitstapje van de Streekdiaconie, vertrek Ons Gebouw Winschoten

di 20-09 14.00 Bijbelgespreksgroep Beerta-Finsterwolde in de Tjamme

wo 21-09 19.30 Vrouwenvereniging Beerta in Tjamme

wo 21-09 19.45 vergadering Dollert in Actie, Ons Gebouw Oostwold

do 22-09 14.00 Bijbelgespreksgroep in Rehoboth, Bad Nieuweschans

di 27-09 19.30 bijeenkomst kerkenraden streekgemeente, Ontmoeting Scheemda

zo 02-10 15.00 Concert duo Huijnen en Hopman in de kerk van Oostwold

8-9 Dhr. G.F. Olsder Hoofdstraat 32 NIEUWOLDA

11-9 Mevr. A.R. Koetje-Hessels Hoofdstraat 7 OOSTWOLD

11-9 Mevr. G. Kahre Havenstraat 26 OOSTWOLD 

13-9 Dhr. A.J. Wildeman Achterstraat 30 NIEUWESCHANS

13-9 Mevr. L. Udema-Elderman Noorderstraat 68 OOSTWOLD 

16-9 Mevr. H.J. Barlagen-Koets Kroonpolder 35 DRIEBORG

17-9 Mevr. P. Ganzevoort-Oosterheerd Ulsderweg 41 BEERTA

19-9 Dhr. B.P. Bakker Reiderwolderpolder 19 FINSTERWOLDE

20-9 Mevr. L.C. Messemaker-Boone Burg Waalkensstraat 40 NIEUWOLDA

21-9 Mevr. W.B. Sijms-van Heuvelen Oude Rijksweg 98 D SCHEEMDA

23-9 Mevr. H.J. Hiltmann-Dijkhuizen Voorstraat 25 NIEUWESCHANS

23-9 Dhr. H. Kuiper H R Remmersweg 21 FINSTERWOLDE

23-9 Dhr. C. de Haas Dok 2 B NIEUWOLDA

23-9 Dhr. M.H. Sijpkens P.C. Hooftlaan 188 WINSCHOTEN

24-9 Dhr. C.J. Onnes Westbaan 9 FINSTERWOLDE

24-9 Mevr. Y.A.J. Drewel-Snijders Polderdwarsweg 2 NIEUWOLDA
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Alle jarigen van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN (STREEK)DIACONIE 
 
Update Kazur Pakistan 
Van Daniel Javed kregen we bericht dat hij bezig is om samen 
met anderen een Missie Trip Bijbel Kamp te organiseren. Dit doen 
ze in een gebouwtje van en voor christenen in het noorden van 
Pakistan in Murree Hills. Er zijn ook betalende deelnemers, maar 
voor 40 personen die dit niet zelf kunnen betalen wordt nog 
ondersteuning gezocht. Voor ieder van hen is 25 euro nodig voor 
de onkosten van vervoer, verblijf en voedsel. Het liefst zouden ze 
in september nog willen gaan… 
Daarnaast wordt Pakistan op dit moment getroffen door hevige 
overstromingen. Pastor Jona e.o. vraagt hiervoor noodhulp. 
Als u bij wilt dragen aan het bijbelkamp of aan de noodhulp, dan 
kunt u uw bijdrage zelf overmaken naar de Stichting Hands to 
Help. Bankrekening NL 16 INGB 0002864 530 o.v.v. Bijbel Kamp 
Pakistan of o.v.v. noodhulp overstromingen. Voor meer info of 
vragen hierover kunt u terecht bij info@hands-to-help. Bij voorbaat 
hartelijk dank namens hen!  

Actie Vakantietas:  
De actie Vakantietas is opnieuw, dankzij jullie allemaal, een groot succes geworden. We 
hebben met elkaar ongeveer 200 kinderen een gevulde rugzak kunnen aanbieden aan het 
begin van de zomervakantie. Er is redelijk wat speelgoed ingeleverd bij de kerken, maar de 
meeste mensen hebben er deze keer voor gekozen om geld over te maken voor deze actie. 
De laatste stand is dat er meer dan € 1.000,00 is gestort op de rekening van de 
Streekdiaconie. Geweldig!!  
Ook was het erg fijn dat we tijdens het inpakken extra hulp had van gemeenteleden uit 
Scheemda en Midwolda. Het inpakken ging erg vlot! 
Dank zij jullie allemaal is het weer een fantastische actie geworden! 
Hartelijk dank daarvoor, Ruth, Ineke, Wim, Dirkje en Anja 

Uitstapje van de Streekdiaconie 
Woensdag 14 september organiseert de streekdiaconie een uitstapje voor iedereen die het 
leuk vindt om met elkaar op stap te gaan. De bestemming houden we nog even een 
verrassing, maar er zijn inmiddels wel iets meer details bekend: 
Vertrek: 13.00 uur bij Ons Gebouw, Burg. Schönfeldplein 7A Winschoten 
Eind van de middag afsluiting met broodmaaltijd in Ons Gebouw, Winschoten 
Kosten: € 10 per persoon (in september graag overmaken via de bankrekening van de 
streekdiaconie NL22 RABO 0356 4249 95 onder vermelding van ‘reisje streekdiaconie’) 
Heeft u geen vervoer naar Winschoten? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat dit geregeld 
wordt. Zijn de kosten een probleem, dan kunt u dit ook bij ons melden. 
Opgeven voor het reisje kan t/m 4 september via de intekenlijst die in de kerkgebouwen 
liggen of bij  
Winschoten  - Ineke Dusseljee  - 06-36161438 
Scheemda  -  Dirkje Haan  - 06-25231876 
De Dollert  - Ruth Drewel  - 06-40479880 
Meeden  - Nel Walvius  - 06-53753308 
Midwolda  - Anja Meijer  - 06-20785209 

25-9 Mevr. H. Sabajo H J Siemonsstraat 20 FINSTERWOLDE
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VANUIT DE STREEKGEMEENTE 

 

UITNODIGING STARTZONDAG  

Op zondag 18 september is het startzondag in de streekgemeente. 
Voor het thema sluiten we aan bij het landelijke jaarthema:  'AAN TAFEL'! 

Het programma  
In grote lijnen is het programma van de dag: 
10.00 uur STARTDIENST in de Ontmoeting in Scheemda, voorgangers pastor Tineke Hui-
zing en ds. Gert Wybe van der Werff. Er is medewerking van een zanggroep o.l.v. Victor 
Verhoef. Na afloop is er voor iedereen koffie/thee/limonade en wat lekkers. 
12.00 start fietstocht met een lunchpauze in de kerk van Oostwold. Voor soep en drinken 
wordt gezorgd, graag zelf een broodje meenemen.  
Er is een fietsroute uitgezet (eindpunt is de Ontmoeting) maar mensen die niet kunnen/willen 
fietsen kunnen met de auto naar Oostwold rijden.  
Ca. 15:00 uur een viering van Schrift en Tafel in de Ontmoeting in Scheemda en afsluiting 
van de dag. Ook als u niet meedoet met de fietstocht, bent u daarbij welkom. 

De startdienst 
In deze viering wordt ook activiteit van de aanwezigen gevraagd. Hoe dat gaat, hoort en ziet 
u  wel op 18 september, het zijn onderdelen die passen bij het thema ‘AAN TAFEL’ 
Vanaf 9.30 uur wordt er een liturgische schikking gemaakt en daarvoor willen we graag dat 
iedereen die zondagmorgen een bloem meeneemt. Gewoon een bloem of wat groen uit de 
tuin of iets dat u onderweg plukt. Ook liggen er kaartjes om een groet of tekst op te schrijven. 
Kinderen zijn uiteraard van harte welkom en ze kunnen in de kerkzaal blijven. 

Opgave 
Aanmelden voor deelname aan de toertocht (fiets, auto), kan via de lijsten die vanaf zondag 
4 september in de kerkgebouwen liggen of bij Geesje Koers, ghrkoers@hetnet.nl 

Koek, cake en … 
Er zijn vast ook dit jaar gemeenteleden die iets lekkers voor bij de koffie willen maken! 
Als u dat wilt doen, kunt u dit doorgeven aan Els Hessels elshessels@live.nl of Trijnie Span-
jer 0597-647514. Graag zondagmorgen meenemen naar de Ontmoeting en dat kan ook 
zonder bericht vooraf. 

Nieuw programma Over de Brug  
Met deze Vlechtwerk krijgt u het Over de Brug Magazine mee. Dit jaar in de vorm van een 
mooi, goed leesbaar blad met een groot en divers aanbod van activiteiten. Na de magere 
jaren door corona hopen we nu weer een volledig seizoen te kunnen draaien. 
Er zijn wat fouten geslopen in de gegevens en een paar correcties geef ik vast hier door. 
Verder is het van belang voor de juiste data van de activiteiten de maandelijkse agenda te 
raadplegen die in Vlechtwerk staat of die in de Nieuwsbrief worden vermeld. 
Het juiste emailadres van ds. Wolf Jöhlinger (p.2) moet zijn: wolf23@ziggo.nl; en telefoon-
nummer 0597 672502 
De data van de workshop Gevlekte pracht en bontigheid van Yvonne Drewel (p.13) kloppen 
niet. Deze is telkens op de eerste vrijdag van de maand, beginnende op 7 oktober om 9.30 
uur in Ons Gebouw te Oostwold 

OVER DE BRUG 
De laatste jaren werd op startzondag ook het programma van OVER DE BRUG gepresen-
teerd maar dat gebeurt dit jaar op het Inspiratiefestival dat op zaterdag 3 september in 
Sporthal De Rietkraag en de CBS De Lichtboei is. 

De uitleg bij de illustratie is: 
Handen: vurig, zegenend, aanbiddend 
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Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 
Witte lijnen: gebroken brood 
De cirkels in de witte lijnen van het brood 
vormen de stigmata in de handen. 
Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn 
verbindt het linker- en rechterdeel van het 
beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus 
wat de relatie tussen God en mens herstel-
de. 
Het beeld is bijna symmetrisch wat verstil-
ling en eerbied weergeeft. 

Kliederkerk, bericht voor alle kinderen 
van 0 tot 99 jaar 
Na een succesvolle eerste editie van de 

kliederkerk afgelopen voorjaar willen wij dit graag nog eens met u/jou beleven!  
Wij nodigen jullie uit voor de kliederkerkviering op zondagmiddag 9 oktober in De Ontmoe-
ting te Scheemda. 
Er is van alles te ontdekken en beleven rondom het thema: ” David en Goliath”. 
Maak je eigen katapult of loop op reuzenvoeten! Er is voor ieder wat wils. 
We hebben samen een viering en sluiten af met een lekkere maaltijd.  
Jij komt toch ook?!? 
Wij hebben extra handen nodig voor het mogelijk maken van deze middag. Mocht u het leuk 
vinden om ons hierbij te helpen, geef dit dan door aan Lisanne Snoek, dat kan op het vol-
gende mailadres : Lisannesnoek1995@outlook.com 

Tot dan! 
Stefan Nomden, Lisanne Snoek, Rianne Rademaker-Tamminga, Silvia Zondag-Hofman 

Dorpskerk Midwolda 
Zaterdag 10 september is het de landelijke Open Monumentendag. De Dorpskerk in Midwol-
da is die dag open, het orgel wordt bespeeld, er is een boekenmarkt en er worden oliebollen 
verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de PG Midwolda en de Stichting SchuldHulp-
Maatje Oldambt.  
Heeft u thuis boeken die niet meer worden gelezen? Dan kunt u ze vanaf 1 september inle-
veren bij Elly Bosch Hoethslaan 24 Midwolda. Wanneer het niet lukt om de boeken zelf te 
brengen, dan kunt u contact opnemen (te; 0597-551582) zodat ze bij u opgehaald worden. 
Graag alleen boeken inleveren van 'normaal' formaat, kinderboeken zijn ook van harte wel-
kom.  

OVER DE BRUG 
Het nieuwe programmaboekje van OVER DE BRUG, de editie 2022-2023, verschijnt eind 
augustus, misschien hebt u het samen met dit kerkblad gekregen. Een nieuw seizoen waarin 
we hopelijk zonder al teveel beperkingen het programma kunnen uitvoeren. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om mee te doen! 

Agenda over de Brug september en eerste week oktober 2022 

3 september 9.30-16.30 uur Inspiratiefestival “Geloof in Oost-Groningen”  
Sporthal De Rietkraag en CBS De Lichtboei in Oostwold 

14 september blz 26 
18.00 uur Ons Gebouw Winschoten, filosoferen over actuele thema’s  
Info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.  

17 september blz 23 
12.30 uur Ons Gebouw Winschoten, gespreksgroep senioren met lunch   
Info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.  

22 september blz 26 
19.30 uur Evangelisch-Lutherse kerk te Winschoten, met Chagall de bijbel lezen  
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Info & aanmelding: ds. Simon Rienstra        

27 september blz 5   
17.30 uur Ons Gebouw Winschoten, Wijkresto. 
Kosten  € 5,-pp, info & aanmelding: ds. Bert L. van der Woude.  
  
Meditatief dansen blz 34 
14 september 10-11.30 uur in de Ontmoeting, Scheemda 
28 september 10-11.30 uur in Irene, Winschoten 
29 september 15.30-17uur in De Verbinding, Midwolda 

2 oktober blz 18 
9.30 uur Marktpleinkerk Preek van de leek met drs. Cora-Yfke Sikkema (Burgermeester Old-
ambt) 

2 oktober blz 8 
15.00 uur Inspiratiecafé in de Harbour Club, gast is Marjoleine de Vos 

4 oktober blz 23 
9.30 uur Ons Gebouw Oostwold: Omgaan met rouw (Introductiemorgen) 
Info & aanmelding: pastor Tineke Huizing 

5 oktober blz 14 
10.00 uur Ons Gebouw Winschoten: cookingbags maken, info & aanmelding: Machteld van 
Delden 

5 oktober blz 22 
19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, Gesprekskring: Kwetsbaarheid en veerkracht  
Info & aanmelding:  ds. Gert Wybe van der Werff 

7 oktober blz 13 
9.30 uur Ons Gebouw Oostwold: Gevlekte pracht en bontigheid, creatief aan de slag o.l.v. 
Yvonne Drewel. Kosten: € 5,-pp.   

Gezocht: notulist(e) voor de classicale vergadering 
Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een notulist(e) 
die de classicale vergaderingen wil notuleren. Tot nu toe nam onze scriba deze taak op zich 
maar door de toenemende zorg voor haar partner (wegens de ziekte van Parkinson)  zoeken 
we iemand die het notuleren van de classicale vergaderingen op zich wil nemen.  
Van de notulist(e) verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de classicale vergaderingen en 
dat zij/hij een verslag maakt van de vergadering zodat de afgevaardigden naar de classicale 
vergadering en andere deelnemers en/of belangstellenden kunnen teruglezen wat er be-
sproken en besloten is. Voor de uitwerking van de notulen kunnen de vergaderingen digitaal 
worden opgenomen.  
De classicale vergaderingen vinden doorgaans 4x per jaar plaats op wisselende locaties, 
waarvan 2 in het voorjaar en 2 in het najaar, steeds op een dinsdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur uiterlijk. De notulist(e) hoeft geen ambtsdrager te zijn. Voor de notulist(e) is een 
vergoeding beschikbaar.  
Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met 
de scriba van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: 
scriba@classisgroningendrenthe.nl

CONCERT PROTESTANTSE KERK OOSTWOLD  

Zondagmiddag 2 oktober om 15.00 uur is er weer een concert in de Protestantse Kerk aan 
de Goldhoorn 8 in Oostwold (Oldambt). 
Deze middag een optreden van het duo Huijnen en Hopman. 
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Cécile Huijnen speelt viool en Marieke Hopman accordeon, een bijzondere combinatie die 
we zelden horen. 
Het concert was eerder gepland op 9 januari, maar kon toen niet doorgaan in verband met 
de corona situatie. 

Het duo speelt deze middag diverse werken van verschillende componisten en diverse gen-
res. Muziek van Bela Bartok – Roemeense dansen, Gerorge Gershwin – Summertime, Astor 
Piazolla – Café 1930, Igor Stravinski – Chanson en Tango, Zoltan Kodaly – Three Hungarian 
Dances en verder muziek van Chiel Meijering, Ernest Bloch en Antonin Dvorak.  
Een afwisselend en zeer gevarieerd programma. 

Het duo Huijnen en Hopman is actief sinds 2012. 
Cécile Huijnen is hiernaast concertmeester bij Phion, het voormalig Gelders Orkest. Verder 
speelt zij als gast-concertmeester bij onder andere het Radio Filharmonisch Orkest, het Re-
sidentie Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en diverse anderen. Ze werkte sa-
men met dirigenten als o.a. Jaap van Zweden en Valeri Gergiev. 
Marieke Hopman behoort tot de top accordeonisten van Nederland. Ze speelde o.a. met het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met componist 
Mauricio Kagel voerde ze diens beroemde Tango Alemán uit in Paleis Noordeinde. 
Verder speelt ze in diverse theatergezelschappen. 
Kortom een duo met een zeer hoog muzikaal niveau. 
Tijdens het concert is er geen pauze, maar na afloop kunt u onder het genot van koffie, thee 
of een drankje napraten met de muzikanten en anderen. Ook zijn er cd’s te koop van het 
duo. 

Entree 15,00 euro. Voor reserveringen en meer informatie kunt u contact opnemen met  
Jan Drewel –  dreweljan@gmail.com  –  tel 06-12860823 

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. 

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.  

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

BIJBELLEESROOSTER   

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
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INLIA 
 

Hij vond God, of God hem 

Zijn vader werkt voor de Amerikanen en wordt vermoord door de 
Taliban. Jumaa-Khan weet: wegwezen nu. Hij arriveert in 2015 in Nederland, maar Afghanen 
maken hier dan weinig kans op asiel. En als hij zich later bekeert wordt hij niet geloofd en 
dreigt Jumaa-Khan te worden teruggestuurd naar een land waar hem als christen executie 
kan wachten. 

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

vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos 

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden!

ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader

di 13 sep Psalm 142 Totale overgave

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester

zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan?

ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand 

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust

do 22 sep Psalm 128 Voorspoed

vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden?

za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes

zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen?

ma 26 sep Psalm 131 Stil

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop

wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld
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Jumaa-Khan is getrouwd en heeft twee jonge zoontjes als de Taliban aan de deur komen. Hij 
wacht niet tot ze nogmaals komen. Het gezin vertrekt naar Pakistan, maar ook daar wordt 
hun bevolkingsgroep (Hazara) vervolgd. Voor een veilige, goede toekomst voor het gezin 
trekt Jumaa-Khan alleen door. Hij zal vrouw en kinderen zo snel mogelijk laten overkomen.  

In 2015 komt Jumaa-Khan aan in Nederland. De 1ste afwijzing van zijn asielverzoek komt 
begin 2017. Nederland is in die jaren het strengst in Europa; van 2016 tot 2020 wordt ruim 
tweederde van de Afghaanse asielzoekers afgewezen.  

Kerkbankje 
Daar zit Jumaa-Khan dan, op de opvangboot van INLIA in Groningen. Hij maakt er kennis 
met een vrijwilliger en via hem met de kerk. In de kerkbankjes ervaart Jumaa-Khan rust. Een 
welkom gevoel voor iemand met psychische problemen, in behandeling bij de GGZ. 

Na een opvolgende asielaanvraag komt hij in mei 2019 hoopvol naar de IND in Ter Apel. Hij 
is echter opnieuw afgewezen. Hij mag nog even terug naar het azc in St. Annaparochie, later 
zal hij het land uit moeten. Een busje brengt hem naar Emmen, van daaraf moet hij zelf 
verder reizen. Maar het openbaar vervoer staakt.  

God 
Het is koud. Hij loopt, loopt, zit dan op een bankje te huilen. Ineens spreekt zijn hart: “Wees 
niet boos. Voel de liefde van Jezus Christus.” Hij wordt rustig, zoals in de kerk. Hij vindt God, 
of God hem. Hij vraagt een voorbijganger om hulp. De man neemt hem mee, geeft hem thuis 
een plek om uit te rusten. Jumaa-Khan is ergens welkom. “God heeft alles gezien”, zegt hij, 
“Dat besefte ik. Ik voelde God. En toen voelde ik mij beter.” 

Op 6 oktober 2019 wordt Jumaa-Khan gedoopt. Eind oktober dient hij een nieuwe 
asielaanvraag in. Zoals zo vaak betwijfelt de IND de bekering. Verklaringen van de kerk en 
van deskundigen worden van tafel geveegd. De IND negeert het advies van de Commissie 
Plaisier, door de PKN opgericht om te helpen bij goede oordeelsvorming in deze. De 
beslissing is wéér negatief. Jumaa-Khan gaat in mei 2021 in hoger beroep. Een paar 
maanden later valt Kabul. 

Eisen aan IND 
Op grond van de nieuwe situatie buigt de IND zich opnieuw over de zaak. Maar intussen 
heeft de Raad van State geoordeeld dat de IND zijn werk in bekeringszaken beter moet 
doen. De dienst moet voortaan ook kijken naar iemands geloofsactiviteiten, zijn kennis van 
het geloof en verklaringen van derden. Wil de IND die terzijde schuiven, dan moet de dienst 
dat motiveren.  

En zo krijgt Jumaa-Khan eindelijk een verblijfsvergunning en kan hij beginnen aan de 
procedure om zijn gezin over te laten komen.  

TGV: Theologische Verdieping Groningen 

THEOLOGISCHE VERDIEPING 
Zin om je theologisch te verdiepen?  
Voor slechts € 25 kun je kennismaken. 

De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel? 
Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis? 
Hoe staat het met religie in deze tijd? Wat kunnen we nog met oude dogma’s? Zijn er 
aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? Helpen ethiek en filosofie bij geloofsvragen? 
Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven? 

Deze en andere vragen komen aan de orde in de driejarige cursus Theologische Verdieping 
Groningen (TVG).   
Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die 
openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in 
gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikkelen. 
TVG Groningen  biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. 
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Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch 
verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten.   
De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 26 september en 3 en 10 oktober 2022 in 
het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  van 19.30 – 22.00 
uur. Daarna gaat het eerste jaar van start.  
De kosten voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.  
Op 19 september 2022 om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Willem Lodewijk 
Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te 
maken met de cursusleider. 
Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem 
contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112. 

‘THEOLOGIE EN KUNST’ 
Open College ‘Theologie en Kunst’ start op 19 september 2022 
Dit najaar organiseert Theologische Verdieping Groningen (TVG) weer een interessant Open 
College.  
Dr. Jan L. de Jong, universitair docent Vroeg Moderne kunst aan de Rijksuniversiteit neemt 
ons mee in het thema “Christelijke theologie en Kerkelijke kunst in West Europa”.  
In deze serie lezingen zullen we kunstwerken bekijken in samenhang met de zich 
ontwikkelende theologie in de eerste eeuwen van het Christendom. Daarbij komen vragen 
aan de orde die nog steeds zinvol en actueel zijn, zoals: kunnen ‘beelden’ een verklaring en/
of verrijking van de Bijbeltekst bieden en kunnen zij helpen de beleving van het geloof te 
verdiepen?  
Is het daarvoor noodzakelijk dat kerkelijke afbeeldingen ‘kunstwerken’ zijn?  
Wat is het effect als kerkelijke afbeeldingen niet meer in een kerk maar in een museum 
worden tentoongesteld? 

Data:  19 en 26 september, 3 en 10 oktober 2022 
Plaats:  Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen 
Tijd:   19.30 – 22.00 uur 
Kosten:  € 40,- 
Docent:  dr. Jan L. de Jong 

Meer informatie en aanmelden via de website van TVG: www.tvg-groningen.nl 

TVG-CURSUS ONSTWEDDE 
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof start er op 15 september de cursus 
Theologische Vorming Gemeenteleden in Onstwedde.  
Dit jaar zijn er 7 onderwerpen die door docenten uit de regio worden behandeld:  
Kerkgeschiedenis (De Reformatie van Westerwolde), Oude Testament (Exegese), Nieuwe 
Testament, Dogmatiek (God kennen), Praktische Theologie (Geloofsopvoeding), Homiletiek 
(Predikkunde) en Zending en Evangelisatie (Vorm geven aan de grote Opdracht). 
Ook is er ruimte voor ontmoeting en gesprek met andere deelnemers. 
De avonden zijn op donderdag vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te 
Onstwedde.  
U mag kosteloos een avond komen kijken. U bent van harte welkom! 
Meer informatie (cursusgids) en aanmelding:  
Geertje Wubs T: 0599-331480, E: gagwubs@gmail.com   

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 een eerdere Startzondag was het doen van 
oproepjes in Vlechtwerk. 
U stelt een vraag / u biedt een mogelijkheid.  
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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 

Vloeken in de kerk 

Ik weet nog donders goed 
dat wij thuis in Genemuiden 
de naam van de Heere 
niet ijdel mochten gebruiken 

Sloeg je met een hamer 
op je duim dan was au 
al erg genoeg of verdikkeme 
maar mijn vader zei potztausend 

Mijn goed gelovige moeder vroeg ons 
of we ook een binnensmondse 
wilden vervangen door 
het onschuldige tafellaken 

Toch schrok ik op een dag 
van het bijna onchristelijke 
gort voor omme kippen 
uit de mond van pijn 
van mijn gekwelde vader 

Arjen Boswijk 

Dit gedicht vond ik het blad van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Peter Akkerman 

GEDACHTE 

“Geeft u hen te eten...” 

Geef hongerigen te eten! 
Help mensen,   

die in moeilijkheden zitten! 
Dan zal uw licht    

 vanuit de duisternis schijnen 
en de duisternis      

om u heen 
zal zo helder worden   
als het licht overdag. 

En de HERE* 
zal u onophoudelijk leiden, 
in uw behoeften voorzien 

met goede dingen 
en u gezond houden; 

dan zult u lijken  
op een tuin 

met voldoende water, 
een altijd 

opborrelende bron. 
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Uw zonen zullen de 
lang geleden verlaten ruïnes 

herbouwen 
en het fundament 

van vorige geslachten 
herstellen 

en men zal u noemen: 
'het volk dat  

zijn bressen herstelt 
en zijn steden herbouwt'. 

Eer de HERE 
met de Dag van de HERE 

dan zal de HERE 
uw lust en uw leven zijn 
“....en Ik zal u verhogen. 

Ik zal uw leven 
op een hoger plan brengen, 

zodat u volop geniet 
van de zegeningen 

die Ik beloofde 
aan Jakob, uw vader, 

want Ik, de HERE 
heb het beloofd.” 

(Naar Het Boek: Jesaja 58 en Mattheus 14:16; * = Jahweh, Ik Ben) 
Ingezonden door Henriëtte Sabajo-Hagg 

SPREUKEN….. 

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

Jezus geloof als de sleutel om problemen 
op te lossen en situaties om te keren 

(n.a.v. o.a. Markus 11:22; 5:36 en 9:23 
Woorden van geloof, door Tom de Wal, p. 168) 

ingezonden door Henriette Sabajo 

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 

bijzondere mensen  
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Als predikant kom je bij veel mensen thuis en hoor je heel bijzondere levensverhalen. Zoals 
van Reina Elzen-Snater, geboren in 1896 te Drieborg, later de oudste van Nieuweschans. 
Toen ze van de lagere school kwam, zei de meester dat ze naar de Ulo moest, doorleren 
voor onderwijzeres. Maar er was geen geld, ze werd de jongste meid bij een boer. Tijdens de 
mobilisatie, 1e W.O., leerde ze haar man Harmannus kennen, ze gingen wonen aan de 
Oudedijk, Drieborg, hoorden daar bij het Geref. kerkje en kregen 4 kinderen. 
Harmannus was vaste arbeider bij een boer. Bij de landarbeidersstaking, 1929, wilde hij 
doorwerken, maar om bij zijn boer te komen moest hij langs een groepje stakers. Ze 
jonasten hem de sloot in. Toen dit vaker gebeurde stopte hij bij de boer en ging werken bij de 
aanleg van de Afsluitdijk. Na 1½ maand verongelukte hij er (1-5-’30). Een dragline-machinist 
keek tegen de zon in en zag hem niet staan. 
Toen ik mw Elzen op 22-4-’87 bezocht, zei ze: “Het is vandaag precies 57 jaar geleden dat ik 
mijn man voor het laatst zag.” Hoe miste ze hem! Ze bleef achter met 3 kleintjes, pakte alles 
aan om de kost te verdienen, deed naai- en verstelwerk, ze werkte bij hotel Koning en boer 
Tijdens. In ’39 verhuisde ze naar Oudezijl 21 Nieuweschans, waar ze tot haar dood woonde. 
Ze genoot van het weidse uitzicht. Toen ik een keer bij haar op bezoek zou, geen oppas had 
en mijn kleine dochtertje maar meenam, begon ze over haar oudste, die, hij was net 2j, met 
kerst ziek werd en op oudejaarsdag begraven. “Hij begon net te praten,” vertelde ze 
geëmotioneerd. Levenslang verdriet. Maar ze werd niet verbitterd, was een intelligente, wijze 
vrouw, een geliefde vrouw. Tot na haar 90e deed ze mee aan veel verenigingswerk: 
bejaardenkoor, vrouwenvereniging, reisvereniging, bijbelkring… Toen ze niet meer naar de 
kerk kon, kwam ze naar de avondmaalsvieringen bij Boekhold, elke maandagmorgen als het 
op zondag in de kerk was gevierd. Zelf mocht ze niet doorleren, maar trots ging ze mee naar 
de R.U.Groningen voor de buluitreiking aan haar kleinzoon. In het crematorium (8-1-’92) 
lazen we Ps. 139, haar lievelingspsalm. 
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 

Volgende vergadering streekkerkenraad 26 oktober 2022. 

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

KERKDIENSTEN september 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 
7 / 8 

      

4-sep. 10.00 Nieuw Beerta ds. v/d Werff + pastor Huizing gemeentezondag (9.00 
ontbijt)

11-sep. 9.30 Bad N’schans ds. Pieterman Grunneger Dainst

18-sep. 9.30 Scheemda ds. v/d Werff + pastor Huizing streekstartzondag

25-sep. 9.30 Finsterwolde ds. v/d Werff

2-okt. 10.00 Oostwold 
(Rietkraag)

ds v/d Werff KSG-dienst
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