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Bezinning 

Zoals u in de vorige editie van het Vlechtwerk kon lezen was ik door ziekte niet in staat om 
het voorwoord te schrijven. 
Ik had de griep, toch maar even getest of het geen corona was. Je weet tenslotte maar nooit. 
Tijdens die griep kreeg ik er een forse dubbele oorontsteking bij. 
Ik werd ‘s morgens wakker en was zo goed als doof. Daar schrok ik behoorlijk van en raakte 
zelfs een beetje in paniek, al weet ik niet of je een beetje in paniek kunt raken. 
Al met al erg vervelend, ik werd, door die doofheid, uitgesloten van alles wat er om mij heen 
gebeurde. Ik hoorde Lineke bijvoorbeeld niet binnenkomen, ik hoorde niet als ze mij iets 
vroeg en normaal staat de tv op 30 qua volume nu op 70 en nog kreeg ik niet alles mee. 
Gelukkig is de doofheid weg, er is nog wat druk en een piep. 
Deze situatie heeft wel wat dingen duidelijk gemaakt. 
– Je raakt snel geïsoleerd als je een beperking, in mijn geval doofheid, hebt. 
– Je moet een vorm van acceptatie zoeken 
– Je moet anders communiceren. 

Gelukkig was het in mijn geval allemaal te overzien. Ik weet dat het tijdelijk is.  
Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn veel mensen die door een beperking buitengesloten 
worden of die zich buiten gesloten voelen. 
Al denkend en schrijvend ging ik nadenken over het woord beperking. Daar zit wel een 
waardeoordeel in. Je kunt iets niet dus ben je beperkt. Zouden we dit ook anders kunnen/
moeten zeggen. 
Niet alleen zeggen maar ook menen. Iemand die blind is kan misschien heel goed horen, 
heeft heel veel vertrouwen in de ander en vertrouwt op zijn gehoor en tastzin.  
Met andere woorden je hebt andere talenten en je ontwikkelt andere talenten, bepaalde 
zintuigen worden scherper. 
Laten we kijken naar mensen die  verschillende talenten en mogelijkheden hebben en geen 
beperking. Dan is er gelijkwaardigheid. 
Dit geldt voor mensen die anders denken. We zien dat als afwijkend of als vreemd. Past niet 
bij ons. 
Hoe fijn is het als we gedragingen als complementair zien, dus aanvullend en versterkend. 
We kunnen dan blij zijn met kritische mensen, met mensen die anders denken, zij scherpen 
onze gedachtes en ideeën.  
De Veertigdagentijd breekt weer aan, een tijd van bezinning. Een tijd om stil te staan bij 
andere mensen. Hoe zien we de ander?  Kunnen we door de verschillen, die er mogen zijn, 
heen kijken? De ander als onszelf zien. 
Laten we samen dansen, het feest van Pasen vieren.  
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Afgelopen zondag zongen we het lied van de dans, zeker voor herhaling vatbaar. 

Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 

Dans, dans en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans,zegt Hij. 

Lied 839:3 
         Namens de redactie, Siemie 

VAN DE REDACTIE 

ABONNEMENTSGELD VLECHTWERK 2023 
Let u ook op het betaalverzoek wat u vastgeniet aan de voorkant aantreft? 
Minimaal € 7,50 voor 10 exemplaren Vlechtwerk. Dit abonnementsgeld voor 2023 kunt u 
overmaken op banknummer NL32 RABO 0134 3869 65 t.n.v. Protestantse Gemeente De 
Dollert, o.v.v. Vlechtwerk 2023, uw naam en adres. 
I.v.m. portokosten vragen we van postabonnees €40,- per jaar. 

Inmiddels mochten we al wat betalingen ontvangen. Hartelijk dank! 

MEDITATIEF 
 
Wij moeten de dood nog in….      

Vandaag nog diep verborgen 
-wij moeten de dood nog in, 
er wachten ons nog zorgen - 
maar dan: een nieuw begin. 

Deze zin uit het lied “Toekomst van licht” van Michaël 
Steehouder, is ook de titel van meer van zijn “liederen 
voor de Vastentijd” (Een kring van mensen, teksten 
voor liturgie, Gooi en Sticht bv, 1990). Een zin die tel-
kens als ik die lees weer bij me blijft hangen. In de 

Veertigdagen die we nu door gaan en waarin we Jezus’ voetstappen op zijn weg volgen, is 
dit het perspectief dat Jezus voor zich zag.  

Het is het perspectief dat wij in dit ondermaanse hebben: de dood is de harde grens van ons 
leven, de onverbiddelijke realiteit. Wat we ook hopen en verwachten over daarna, met dit 
harde gegeven moeten we zien klaar te komen. Dat “nog” in de zin verwijst al naar wat we 
hopen en verwachten en dat wat in dit vers meteen volgt: “maar dan: een nieuw begin”. Maar 
dit neemt meteen al de spanning weg die de voorgaande zin oproept. Te snel praten we, 
denk ik, over opstanding en Pasen om alles wat ons bedreigt en de dood zelf het zwijgen op 
te leggen. 
De evangelisten staan juist heel lang stil bij alle bedreigingen in Jezus’ leven en in zijn lij-
densweg, omdat Jezus zelf duidelijk heeft gemaakt: er is geen andere weg naar het licht dan 
door de duisternis van lijden en dood heen. 

Wij moeten de dood nog in… De dood wacht ons individueel allemaal vroeg of laat, maar 
bedreigt ons nu ook collectief als nooit tevoren. Van de verder en verder escalerende oorlog 

Vlechtwerk maart 2023                                                 3



in Oekraïne gaat die dreiging uit. Er is ook die andere collectieve bedreiging door de dood 
waar, anders dan een allesvernietigende oorlog, niet over te speculeren valt: de klimaatop-
warming.  
Het bewustzijn daarvan komt maar traag op gang. Protestacties van Extinction Rebellion 
hebben tot doel ons wakker te schudden. Het is voor mij vergelijkbaar met een profetisch 
protest dat onze manier van leven onder kritiek stelt. Onze onstilbare zucht naar meer en 
meer put onze levensbronnen uit en maakt leven voor miljoenen mensen nu al onmogelijk.   
In sommige kerken - dit is uit de VS over komen waaien - wordt dit anders gezien en wordt 
de noodzakelijke aandacht voor de energietransitie als een “geloof” beoordeeld. Als een vals 
geloof. Eerst probeerden oliemaatschappijen verwarring te zaaien in de klimaatdiscussie 
door wetenschappelijke onderzoeken in twijfel te trekken, nu lobbyen ze via een behoudende 
religieuze stroming…. 

Laten we de feiten gewoon serieus nemen en onszelf niet langer voor de gek houden. Niet 
voor niets leeft het verzet sterk aan universiteiten: voor wie onderzoek doen naar de klimaat-
verandering, is wat de meeste mensen nog onvoorstelbaar lijkt nu al realiteit.  
De reactie van de Nederlandse overheid op de op zich toch vreedzame acties van Extinction 
Rebellion is ongemeen fel met zware straffen voor deelnemers. Zou je dit als teken kunnen 
zien dat dit protest fundamenteel de status quo bedreigt? 
In plaats van bestraffen zou de overheid hen moeten omarmen. Zij die willen dat ook hun 
kinderen op deze planeet nog kunnen leven. 

De producenten van fossiele brandstoffen vinden vette winsten boeken nog steeds belangrij-
ker dan serieus meewerken aan de energietransitie. Wie kan hier tegen op?  
We kunnen wanhopen over de onomkeerbaarheid van de dodelijke klimaatopwarming. ge-
noeg wetenschappers die de onomkeerbaarheid zullen beamen. 
Of gloort in het inzicht dat we ons op een doodlopende weg bevinden al een begin van ver-
andering? Is het juist hier dat hoop begint? Hoop die voor mij alles te maken heeft met het 
vertrouwen in een God die eens de chaos bedwongen heeft om levensruimte voor mens en 
dier te scheppen. Die zijn volk keer op keer ontkomen deed aan allesvernietigend onheil.  
Vertrouwen ook op zijn Zoon, die een onverwoestbaar geloof had in het leven. Die de mach-
ten in zijn tijd uitdaagde om voor het leven en niet voor de dood te kiezen. 
Zo mag ik Jezus volgen op zijn weg van verzet in overgave aan een God die alleen maar het 
leven wil. Dan kunnen we beamen: er is “nog” de dood, maar we geloven er niet in. 

Ds. Gert Wybe van der Werff 

BIJ DE DIENSTEN  

De te houden Vespers in de veertig dagen tijd is een mooi voorbeeld van hoe we samen 
kunnen zingen en geloven.  

Reizen van hoop   
                                                                                                                                   
Dat is het thema van de Vespers in de veertigdagentijd 2023, voorbereid door de werkgroep 
liturgie van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen. 

De Veertigdagentijd, ook wel de lijdenstijd genoemd, is een periode van veertig dagen die 
voorafgaat aan Pasen, het feest van de overgang van Jezus van de dood naar het leven. Het 
is een voorbereidingstijd, die begint op Aswoensdag en op Palmzondag overgaat in de Stille 
Week. 

Aanvang van de vespers: 19.00 uur 
Op de volgende zondagen: 

05-03-2023  Meeden   ds. S.B. Rienstra  
12-03-2023   Winschoten (mpk)  ds. B. L. van der Woude 
19-03-2023  Midwolda(Verbinding) ds. G. R. Offringa  
26-03-2023  Scheemda   pastor T.J. Huizing 
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02-04-2023  Finsterwolde   ds. G.W. v/d Werff  

Op 12 en 26 maart  werkt de cantorij mee o.l.v. Grebber Koster.  
Op 5 maart, 19 maart en 2 april werkt de CantoRei mee o.l.v. Victor Verhoef-Harms 

U/Jij bent van harte welkom. 

HET NIEUWE IS GEKOMEN 

 

Dienst van het Samengaan, zondag 29 januari 2023 in de Ontmoeting in Scheemda. 

Wat mooi om bij de ingang van het kerkgebouw te staan en zoveel mensen te zien binnen-
komen.  
Alle ruim 300 stoelen waren bezet toen Watze Bokma, voorzitter van de kerkenraad, de ge-
meenteleden en gasten verwelkomde. Hij schetste in het kort de lange aanloop naar dit mo-
ment en vertelde wat de gemeente Oost-Groningen wil zijn. (zie kader) 
De akte van samengaan is op 27 januari bij de notaris getekend en nu is er de dienst om dit 
te vieren. 
“Is het vandaag feest?” vroeg de voorzitter en hij beantwoordde die vraag met: ”Ja en nee. 
Ja, omdat het samengaan is geregeld, maar er is ook een ander gevoel, want als het overal 
florissant zou gaan was dit niet gebeurd.”  
 
De voorgangers in deze dienst waren pastor Tineke Huizing-
Piersma, ds. Richard Offringa, ds. Gert Wybe van der Werff en ds. 
Bert L. van der Woude. De gemeente kent twee cantorijen en die 
waren voor deze dienst samengevoegd en zongen onder leiding 
van Victor Verhoef-Harms. Hennie de Vries was organist. 
Ds. Richard Offringa vertelde na het zingen van het aanvangslied 
over de bloemenschikking die bestond uit vijf gebogen takken die 
samenkwamen, symbool voor de verbinding; vijf rode rozen sym-
boliseren vanuit de geest de daadkracht van de nieuwe gemeente 
en als basis gipskruid, het symboliseert de gemeente. ”U bent het 
gipskruid”, zo sprak hij de aanwezigen dan ook toe. 
Ds. Richard Offringa sprak de bemoediging uit die door de ge-
meente werd beantwoord en hij bad het Kyriegebed. 

Er werd veel gezongen in de dienst, gemeente en voorgangers 
houden van zingen! 
De liederen kwamen uit het liedboek voor de kerken, uit de bundel Zangen van Zoeken en 
Zien, uit Taizé en Iona en we zongen als Gloria het lied dat in 2018 op een bezinningsavond 
van de kerkenraden is gemaakt en dat een beetje het lijflied van de (streek)gemeente is ge-
worden: 
Wij komen overal vandaan, om met elkaar op weg te gaan.  
Een streven naar verbondenheid, gemeente zijn in deze tijd. 

Voordat de kinderen naar de nevendienst gingen, vertelde ds. Gert Wybe van der Werff hen 
over de uitnodigingskaart voor deze dienst met daarop een foto van vijf handen op elkaar, 
handen die elkaar vasthouden. Aan de kinderen werd ook gevraagd of ze iets bijzonders za-
gen aan de kleding van de kerkenraad, de cantorij en de voorgangers en gelukkig zagen ze 
het: iedereen had iets roods aan. 
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Rood de kleur van Pinksteren en van feest. 

Voor de schriftlezingen werd het gemeenschappelijk zondagsrooster aangehouden, pastor 
Tineke Huizing las de profetenlezing uit Sefanja en ds. Bert van der Woude de evangeliele-
zing uit Matteüs 5. 
In de meditatie vertelde ds. Bert van der Woude dat de Bergrede een grondslag is van het 
christelijk geloof en ook ver buiten het christendom bekend is.  
Het is mooi, zei hij dat het is gelukt dat vijf gemeenten samengaan, maar nu is het tijd om 
daarmee ook iets goeds en iets moois te doen.  
Niet alle acht zaligsprekingen kwamen aan bod, wel het advies om ze thuis te lezen, op te 
schrijven en bij je te dragen en om ze te gebruiken als leidraad.  
Dat kunnen we niet op eigen kracht, zo vervolgde hij de uitleg, Jezus deed ook nooit iets op 
eigen kracht- maar gezegend en geliefd door God. 
Jezus begint de Bergrede met het gelukkig prijzen van mensen die nederig van hart zijn, die 
bescheiden zijn, een kenmerk van christenen. Bescheiden zijn is weten dat wat wij hebben, 
wat wij kunnen en mogen, allemaal gekregen is en afhankelijk is van de plaats waar onze 
wieg heeft gestaan. 
Dat scherpt onze blik als we kijken naar de ander, naar de medemens die worstelt met het 
bestaan. 
Dan komt het ook aan op barmhartigheid en die opdracht is verwoord in de missie van de 
gemeente: bouwen aan een ruimte van barmhartigheid in een vaak genadeloze wereld.  
Wees volgelingen van Jezus, was de oproep van ds. Bert van der Woude, ga dat als nieuwe 
gemeente proberen en draag de zaak waar Jezus voor stond, waar hij ons deelgenoot van 
maakte, een warm hart toe. Alleen dat maakt mensen werkelijk gelukkig. 
 
Na de dienst van het woord volgde het aftreden van de streek-
kerkenraad en het aantreden van de nieuwe kerkenraad. 

Op één na waren ze allemaal al ambtsdrager.  
Die ene, Mark Hage, werd bevestigd als ouderling door ds. 
Gert Wybe van der Werff. Als gemeente zongen we daarna het 
Ionalied: Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 

Er volgde een intermezzo waarin Watze Bokma de mensen 
bedankte die veel tijd en energie in het samengaan hadden 
gestoken en hij nodigde mevr. Jenneke Span uit om naar vo-
ren te komen. Zij was al in een vroeg stadium gevraagd om 
het proces te begeleiden vanwege haar professie in advies, 
begeleiding en mediation.  
Als dank kreeg ze een appelboom aangeboden, een Groninger Kroon! In haar dankwoord 
vertelde Jenneke dat een oude appelboom in haar tuin was doodgegaan en dat deze boom 
ervoor in de plaats komt. 
“Het is net als nu voor jullie als gemeente”, zei ze: “Soms moet je vaststellen dat het oude 
voorbij is gegaan en het nieuwe is gekomen. Ik wens jullie als gemeente alle zegen toe”. 

 
De gebeden werden uitgesproken door pastor 
Tineke Huizing en ds. Gert Wybe van der Werff, 
daarna het moment van stilte en het gezongen 
‘Onze Vader’. 

Aan het einde van de dienst volgde de zegen, de 
pastores zongen de gemeente toe 
“De Levende zegene en behoede u. De Levende 
doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en 

geve u vrede”  
De gemeente zong: “Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons uw aangezicht en wees 
ons genadig en geef ons vrede. Amen”.  

Na afloop van de dienst was het nog lang gezellig koffiedrinken en er was veel om over te 
praten. 
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We kijken terug op een mooie, bemoedigende startdienst van de PGOG, de Protestantse 
Gemeente te Oost-Groningen. 

Verslag van Geesje Koers   
Foto’s van Carla Smit en Jan P.Koers 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’         

Een bijzonder thema nu 5 plaatselijke gemeentes 
per 1 januari 2023 zijn gefuseerd tot de Protestant-
se Gemeente Oost Groningen. In de nieuwe ge-

meente willen we in alle kernen de Godslamp brandende houden.  

Met deze actie vragen we een bijdrage van u om ook in 2023 het kerkenwerk te kunnen blij-
ven doen. 
De kerk krijgt nl. geen subsidie.  

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om bij (zo mogelijk) iedereen die bij ons ingeschre-
ven staat een brief te bezorgen. Dus niet alleen de belijdende leden, maar ook alle doople-
den en zelfs alle vrienden van de gemeente krijgen een verzoek om bij te dragen aan Actie 
Kerkbalans. 

Hiermee hopen we te bereiken dat voor u en voor ons duidelijk wordt hoe een ieder zijn lid-
maatschap van de kerk ziet. En op deze manier krijgen we ons ledenbestand weer up-to-
date. 

Als het goed is heeft u bij het lezen van dit Vlechtwerk de envelop al bezorgd gekregen.


DOET U MEE? 

Iedere gift zien wij als een blijk van betrokkenheid en is welkom!  
Actie Kerkbalans: de opbrengst is volledig voor onze eigen gemeente.  
En: niet alleen de financiële opbrengst, maar zeker ook uw gebleken betrokkenheid is voor 
ons van grote waarde! 

Namens de kerkrentmeesters: 
Hilda Huizinga en Marina Wijnmaalen 

Inmiddels mochten we al wat betalingen ontvangen. Hartelijk dank! 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES   

Wilt u deze doelen steunen, ook als u niet in de kerk kunt komen? Of wilt u een bepaald doel 
een extra gift geven? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. 
Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte. 

Zondag 5 maart 
1e collecte: Kerk in Actie – samen Bijbellezen in Palestina 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 
procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organi-
saties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaco-
naal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe 

Vlechtwerk maart 2023                                                 7



in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de sa-
menleving en zoeken naar oplossingen.  
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie 

Zondag 12 maart 
1e collecte: Kerk in Actie – omzien naar gevangenen in Nederland 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevange-
nisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom 
reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken 
naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar ge-
vangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een 
nieuwe kans bieden in de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bij-
voorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 
jaar hun gedetineerde ouder meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activi-
teiten doen.  
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie 

Zondag 19 maart 
1e collecte: PKN – ondersteuning Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor 
van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud 
op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vind-
plaats van geloof, hoop en liefde. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: diaconie 

Zondag 26 maart 
1e collecte: Kerk in Actie – kansen voor jongeren in Bangladesh 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat 
veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. 
Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit 
India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partneror-
ganisaties 300 jongeren een leerwerktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, repara-
teur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of 
meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jon-
geren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf 
kunnen starten. 
2e collecte: kerk 
3e collecte: eigen jeugdwerk 

AGENDA DE DOLLERT 

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

di 07-03 19.30 Moderamen PGOG, De Verbinding Midwolda
do 09-03 14.00 Vrouwenvereniging Finsterwolde in Partycentrum Finnewold
vrij 10-03 13.30 Gevlekte pracht en bontigheid, Ons Gebouw Oostwold
di 14-03 14.00 Bijbelgespreksgroep Beerta - Finsterwolde in de Tjamme
di 14-03 19.30 Vergadering Dollert in Actie, Ons Gebouw Oostwold
di 14-03 19.30 Vergadering kerkenraad PGOG, De Ontmoeting Scheemda
wo 15-03 19.30 Vrouwenvereniging Beerta in Tjamme
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SCHOONMAAKROOSTER KERK OOSTWOLD  

Hele maand maart: J. Garst  

BLOEMEN BEZORGEN  NIEUWOLDA-OOSTWOLD  

5 maart fam. Meijer 
12 maart Anita Groenendal 
19 maart fam. Huizinga 
26 maart Gerda Wierenga 

FEEST! 70-JARIG JUBILEUM ONZE VROUWENVERENIGING FINSTERWOLDE 

Donderdag 9 februari 2023 was het dan eindelijk zover: 
ons 70-jarig jubileum! Tijd voor een feestje met de her-
vormde vrouwenvereniging “Dient elkander door de 
Liefde”, zo aan toe na die corona-jaren! We vieren het 
feest in Partycentrum Finnewold met 20 personen, waar-
van 13 leden zijn, 2 leden hebben hun man meegenomen, 
5 gasten totaal en ….verrassing!?..   

We voelen ons hier thuis op onze normale donderdagse 
vergaderplek, waar de opening zoals steeds verzorgd 
wordt door Alie Bakker. Zij begint met een hartelijk welkom, 
in het bijzonder ook aan alle gasten.  
Van de kerkenraad zijn aanwezig ds. Gert Wybe vd Werff 
en Jan Drewel. Marina Wijnmaalen zit dan wel niet meer in 

de kerkenraad...maar zij is erbij omdat zij erbij hoort!   

Dan worden ook “Jan en Marga” welkom geheten, die een speciaal allround zangduo blijken 
te zijn en het (mee)zingen voor ons vanmiddag zullen verzorgen. Dat belooft een boel gezel-
ligheid dus.    

Agaath Vooijs begint met ons het officiële gedeelte met de liturgie over “Trouw” waarin zij 
voorleest over Gods Trouw en we samen hierover zingen in onze liederen. Alie verzorgt de 
overdenking over 'vissers van mensen worden’ en leest daarbij uit Matteus 4: 18-20 over de 
roeping van Simon en Andreas. Beiden waren vissers van beroep maar Jezus roept hen om 
Zijn volgelingen te zijn dan vormt Hij hen tot 'vissers van mensen'. We zingen het HVG-lied 
(van de Hervormde Vrouwen Groep) en Alie bidt met ons.  
Dan is het tijd om de verhalen uit het verleden op te halen wat Alie in geuren en kleuren voor 
ons doet. Sommige van 70 jaar terug, toen de vereniging nog in “de Haven” bijéén kwam en 
we daarom door velen nog steeds ook nog zo genoemd worden. Dat er destijds ook 2 vrou-
wenverenigingen in 't Schienvat bij elkaar kwamen, één voor de oudere en één voor de jon-
gere vrouwen. Deze bestaan nu niet meer. Jan Drewel vertelde in de pauze dat zijn moeder 
zelfs nog leidster was geweest in 't Schienvat. Zo komt alles weer bij elkaar. Met ons 60-jarig 
bestaan had Dina Houwen zich nog voorzichtig maar hardop afgevraagd: zouden we de 70 
jaar halen?! Wij maken dat nu inderdaad mee en wel omdat de kerkenraad dat voor ons mo-
gelijk blijft maken. Daar zijn we dankbaar voor. 
Uit nostalgie leest Agaath de eerste notulen voor, die is van 17 februari 1953. Daarin worden 
naast de bestuursleden ook alle aanwezigen opgenoemd. Gevolgd door een heel stukje bij-

do 16-03 19.30 Vergadering kerkrentmeesters PGOG De Ontmoeting Scheemda
do 16-03 14.00 Bijbelgespreksgroep Bad Nieuweschans in Rehoboth
ma 20-03 19.00 Redactievergadering Vlechtwerk, inleveren kopij voor 12.00 uur
zo 26-03 15.00 Concert Michelle v/d Braak & Oktje Lambermont

wo 05-04 19.30 Vergadering diaconie PGOG, De Ontmoeting Scheemda
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belstudie. En ook wij herinneren ons nog goed hoe ieder om beurten 
werd gevraagd om lekkers mee te nemen bij de koffie. Hoe zou dat 
deze keer zijn?! 

Tot aan de pauze zingen Jan en Marga eerst enkele Nederlands-tali-
ge liedjes en daar bovenop nog twai Grunneger Laidjes...ja daar moet 
wel even op meegezongen worden natuurlijk! En terwijl we eigenlijk 
nog zitten “in Zyl en ik kom van t woater, van vis en gernoat..” ... komt 
de koffie binnen en wordt daar wel even voor gepauzeerd. En ja hoor: 
wat volgt daar?     feesttaart!  

Heel geslaagd en zondermeer om zoet van te worden.  De pauze 
wordt beëindigd met het inmiddels beroemde “circel-lied”, waarbij je om de tekst mee te kun-
nen zingen het ronde blad steeds maar moet blijven draaien. Uiteindelijk hebben we het al-
lemaal snel door en doet iedereen mee. Jan en Marga nemen het weer over voor die middag 
met vrolijke en gevoelige liedjes die elkaar blijven afwisselen. Tijdens de tulpen uit Amster-
dam komen de snackjes langs... lekker hoor en tjonge, de tijd vliegt zo voorbij. We zongen 
veel liedjes, hadden plezier met een lach en een traan, totdat Jan en Marga uiteindelijk  hun 
eigen slotlied inzetten: Arrivederci en tot ziens Jan en Marga! De oplettende luisteraar heeft 
wel begrepen dat ze over 5 jaar graag wéér van de partij willen zijn.. !  

 

Tot slot volgt nog een dank-
woord van dominee Gert-
Wybe van der Werff met een 
kadootje en een felicitatie-
kaart met een symbolische 
gift voor de jubilerende 
vrouwenvereniging.  

Jan en Marga ontvangen van 
ons ook een gift voor hun 
plezierige aanwezigheid.  

Het tweede kadootje voor de vereniging was eetbaar dus wellicht zien we dat op onze vol-
gende vergadering nog verschijnen? Dat zou de traditie wel in ere houden in elk geval. Het 
was een geslaagde avond en ieder ging voldaan weer huiswaarts.  

Mocht u ook eens willen aansluiten? Dat kan! Onze oproepjes staan in de Proathörn (dorps-
blad van Finsterwolde), Vlechtwerk en op de zondagse  liturgie. In principe op elke 2e don-
derdag van de maand van 14-15.30 uur in Partycentrum Finnewold. U bent van harte wel-
kom, ook als er geen jubileum te vieren is. We doen elke keer samen een andere activiteit. 
Komt u ook?! Gezellig!  
(Opgetekend door Henriët Sabajo-Hagg) 

NIEUWS VANUIT DE DOLLERT in ACTIE EN DIACONIE 

 
Zondag 5 februari, dienst in Oostwold, stond in het teken van het Werelddiaconaat. We slo-
ten het project Vluchtelingen in Griekenland af en we hoorden dat we via allerlei acties hier-
voor maar liefst € 7.521,99 hebben binnengehaald in de afgelopen twee jaar. Wat een prach-
tig bedrag! 
De aankomende 2 jaar zal het doel van onze PG Oost-Groningen Noodhulp en rampenpre-
ventie in Ethiopie zijn. Anja Meijer en Ineke Dusseljee, van de nieuwe werkgroep werelddia-
conaat, vertelden en lieten beelden zien over dit project van Kerk in Actie.  
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De kinderen [maar ook de gemeente] hebben kennisgemaakt met Rainbow 
de duif die de hele wereld overvliegt naar veiligheid. Inez Hage heeft bij de 
kindernevendienst een verhaal verteld over Eliud die in Ethiopië woont en 
die Rainbow de duif heeft ontmoet tijdens het vliegen over de wereld. Rain-
bow zal tijdens de gezamenlijke diensten met de kinderen blijven meegaan 
naar de kindernevendienst. Ook zullen we dan het vrolijke liedje van Rain-
bow weer horen . 
Ds Richard Offringa stond met ons stil bij hoe wij het zout der aarde kunnen 
zijn tijdens de verkondiging  en vertelde de kinderen nog een mooi verhaal 
toen zij terugkwamen van de kindernevendienst. 
Lineke Hut, Zwanie Akkerman en Gerda Wierenga hadden een schikking 
gemaakt die heel passend was bij de dienst. 
Het was een mooie inspirerende dienst! 
 

De schikking op tafel staat in het teken 
van noodhulp aan Ethiopië. 
De mand laat een overvloed aan voedsel zien uit onze 
eigen regio. Daar tegenover staat een vaas gevuld 
met zand en dorre takken als teken van onvrucht-
baarheid, dorre aarde waar niets groeien wil. De vin-
gerplanten staan symbool voor handen, handen die 
willen helpen. Niet alleen wij willen helpen maar in 
Ethiopië willen mensen elkaar ook helpen. Samen 
werken maakt je sterker.    
De wereld van arm en rijk wordt verbonden door He-
dera, een groene klimplant als teken van Gods eeuwi-
ge trouw. De kan met water voor de regen die de 
grond weer vruchtbaar maakt. De regentijd is van 3 
maanden naar 1 maand gegaan. Water is dus erg belangrijk. Op de voorgrond ligt een krau-
wel, die gebruikt wordt om de aarde los te maken. 
Kerk in actie gelooft in samen delen. Uiteindelijk willen we allemaal een betere wereld en dus 
een beter toekomst voor iedereen. 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan! 

BIJBELLEESROOSTER  MAART 

 wo 1 Numeri 10:11-36 Op weg met God 
 do 2 Numeri 11:1-9  Vuur van de HEER 
 vr 3 Numeri 11:10-23 Gedeelde last 
 za 4 Numeri 11:24-35 Onverzadigbaar 
 zo 5 Psalm 106:1-23 De zonde van onze voorouders (1) 
 ma 6 Psalm 106:24-48 De zonde van onze voorouders (2) 
 di 7 Numeri 12:1-16 Zo bescheiden als Mozes 
 wo 8 Numeri 13:1-3,17-24 De eerste druiven    Biddag 
 do 9 Numeri 13:25-33 Beren op de weg 
 vr 10 Numeri 14:1-10 Bijgestaan door de HEER 
 za 11 Psalm 25:1-11  Gebed om vergeving 
 zo 12 Psalm 25:12-22 Schuilen bij God 
 ma 13 Numeri 14:11-25 Geduldig en trouw 
 di 14 Numeri 14:26-35 Sterven in de woestijn 
 wo 15 Numeri 14:36-45 Zonder Gods bijstand 
 do 16 Psalm 5  U hoort mijn stem 
 vr 17 Romeinen 7:1-12 De nieuwe orde van de Geest 
 za 18 Romeinen 7:13-25 Innerlijke strijd 
 zo 19 Romeinen 8:1-11 Beheerst door de Geest 
 ma 20 Romeinen 8:12-21 Abba, Vader 
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 di 21 Romeinen 8:22-30 Gered door hoop 
 wo 22 Romeinen 8:31-39 Onafscheidelijk 
 do 23 Numeri 20:1-13 Water uit de rots 
 vr 24 Numeri 20:14-21 Toegang geweigerd 
 za 25 Numeri 20:22-29 Aäron gestorven 
 zo 26 Psalm 95  Kniel voor je maker 
 ma 27 Numeri 21:1-9  Zonde en inkeer 
 di 28 Numeri 21:10-20 Een bron in de woestijn 
 wo 29 Numeri 21:21–22:1 Overwinning op overwinning 
 do 30 Psalm 50:1-15 Hij zal je redden 
 vr 31 Psalm 50:16-23 Wie God vergeet 

CONCERT in de kerk aan de Goldhoorn in OOSTWOLD 26 maart 2023 15 uur  

Er is een bijzonder programma samengesteld met als titel: Waar blijft de tijd? 
WAAR blijft de tijd? Wie heeft er tijd? - Wat IS tijd?  Violiste Oktje Lambermont en celliste Mi-
chelle van der Braak hebben een breed muzikaal programma samengesteld voor viool en 
cello met als thema TIJD. Muziek zelf heeft in veel opzichten met tijd te maken. Om te be-
ginnen worden er stukken gespeeld uit verschillende tijden. Beginnend bij Bach uit de 17e 
eeuw en eindigend met een compositie van Lera Auerbach, waarvan de inkt nog nauwelijks 
droog is. Veel composities verwijzen bovendien naar andere tijden door oude thema's of stij-
len te gebruiken of er naar te verwijzen - waar zouden we zijn zonder onze geschiedenis, die 
door het verstrijken van de tijd ontstaat.  
Verder spelen tijd en de verdeling ervan een dragende rol binnen de muziek. Muziek klinkt 
op het moment. Muziek is weg zodra de laatste noot is vervlogen. Er zijn snelle en langzame 
stukken in alle snelheden, stemmen, die elkaar opjagen, remmen of die samensmelten met 
elkaar. Wie de puls niet heeft loopt uit de pas. Het onderwerp en het programma krijgen een 
extra dimensie met teksten uit literatuur en wetenschap. Jurgen Tiekstra, onderzoeksjourna-
list en neerlandicus leest dat voor. De voorgedragen teksten gaan in op tijd: Wat is de tijd? 
Wat betekent de tijd? Waar blijft de tijd? 

Entree 12,50 euro, inclusief koffie of thee in de pauze. 
Voor verdere informatie en reserveringen: Jan Drewel – dreweljan@gmail.com – 
06-12860823 

OVER DE BRUG AGENDA MAART 

https://www.facebook.com/overbrug 

Agenda OVER DE BRUG maart 2023 
De blz. nummers verwijzen naar het programmamagazine 2022-2023 

Meditatief dansen blz. 34 
8 maart 10-11.30 uur in de Ontmoeting, Scheemda 
22 maart 10-11.30 uur in Irene, Winschoten 
23 maart 15.30-17uur in De Verbinding, Midwolda 

1 maart blz. 33 
19.30 uur Ons Gebouw Winschoten, muziek beluisterd en toegelicht door Matthieu ter Horst.  

9 maart blz. 32 
20.00 uur Het Karspel Bellingwolde, filmavond Bellingwolde, € 5,-pp incl. koffie/thee 

10 maart (datum, tijdstip gewijzigd) blz. 13 
13.30 uur Ons Gebouw Oostwold: Gevlekte pracht en bontigheid, creatief aan de slag o.l.v. 
Yvonne Drewel. Kosten: € 5,-pp. 
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14 maart blz. 23 
12.30 uur Ons Gebouw Winschoten, gespreksgroep senioren met lunch. 

14 februari blz. 5   
Wijkresto 17.30 uur LdH Winschoten. Kosten  € 5,-pp, aanmelding: ds. Bert L. vd Woude.  

15 maart blz. 37 
Stiltewandeling vanuit de Marktpleinkerk in Winschoten. Inloop vanaf 10.00 uur, aanmelden 
niet nodig. 

16 maart blz.7 
17.30-19.30 uur Wereldkeuken –Ierland- in Ons gebouw Winschoten. 
Info & aanmelding: Ellen Smid of ds. Bert. L. van der Woude. 

18 maart blz. 29 
Van 11.00- 14.00 uur lezing over de ramen in de Marktpleinkerk en lunch in Ons Gebouw 
Winschoten. Opgave bij  ds. Bert L. van der Woude of Ellen Smid 
   
22 maart blz. 26 
20.00 uur Ons Gebouw Winschoten, filosoferen over actuele thema’s.  

24 maart blz.5 
17.00 uur Bijbels Culinair in Ons Gebouw Winschoten. Kosten €17.50 p.p. 
Info & aanmelding: Ellen Jalink of ds. Bert L. van der Woude  

28 maart blz.5 
Wijkresto Ons Gebouw Winschoten. Kosten  € 5,-pp, aanmelding: ds. Bert L. vd Woude.  

30 maart blz. 30 
Workshop Paaskaars maken o.l.v. Monica Schwartz uit Almelo. Opgave bij Hennie Nijmeijer 
en Ellen Smid. 

1 april blz. 9 
Dagtocht per bus naar IHLOW en Emden. Opgave bij ds. Bert L. van der Woude 

CULTURELE WERKGROEP KERK VAN FINSTERWOLDE 

Het eerste halfjaar staan de volgende activiteiten in de Stefanuskerk Finsterwolde 
op de agenda: 

13 mei  Orgeldag 
03 juni  Kerkenpad 
10 juni  Open torendag 

VAN HARTE WELKOM! 

Culturele Werkgroep Stefanuskerk Finsterwolde 

INLIA 
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Woman. Life. Freedom. 

Ze kent de harde hand van het Iraanse regime. Zat in dezelfde gevangenis als waar nu de 
protesterende jongeren opgesloten worden. Ze weet hoe het klinkt, daar in de isoleercel. Je 
kunt je medegevangenen horen. Als ze praten, als ze gillen. Fati, al jarenlang een vertrouw-
de kracht van INLIA, op kantoor en in de opvang, volgt het nieuws uit haar geboorteland op 
de voet.  

Het is in 2000, het jaar dat een nieuw millennium wordt geboren, dat Fati in Nederland arri-
veert. Met haar dochter en haar zoon. De start van een nieuw leven. In het vliegtuig hiernaar-
toe slaat ze haar armen om haar kinderen heen: “We zijn vrij, we zijn vrij!” Haar ogen stralen 
bij de herinnering. Ontsnapt aan de moellahs, ontsnapt aan een wreed en onderdrukkend 
regime.  

Ze is nu Nederlandse, daar heeft ze hard voor gewerkt: de taal geleerd, zich verdiept in de 
cultuur, de geschiedenis, de staatsvorm, noem maar op. Al sinds 2009 werkt ze bij INLIA. 
Een plek waar ze andere vluchtelingen kan helpen. Een plek waar de mensen waarde hech-
ten aan mensenrechten en aan de democratische rechtstaat.  

Snakken naar vrijheid 
Ze hoopt vurig dat ook haar geboorteland een seculiere democratie kan worden. Een consti-
tutionele monarchie liefst; net zoals hier. Iraniërs hebben genoeg van de bemoeienis van de 
moellahs, denkt ze. Vijftig jaar geleden was Iran verder dan nu, zegt ze, en de mensen snak-
ken inmiddels naar vrijheid.   

Het is te zien aan de ongelooflijke moed van de Iraniërs, die zich nu al maandenlang verzet-
ten. De repressie is keihard. Er zijn inmiddels honderden – meer dan vijfhonderd - mensen 
doodgeschoten. Tallozen meer zijn gewond en/of verminkt. De zedenpolitie en de paramilitai-
re militie Basij nemen vooral jonge mensen te grazen.  

Degenen die opgepakt worden, worden in elkaar geslagen, verkracht, gemarteld. Sommigen 
sterven aan de verwondingen, hun lichamen worden gedumpt. Anderen plegen zelfmoord na 
de verschrikkingen. Tientallen demonstranten of sympathisanten zijn ter dood veroordeeld, 
enkelen al geëxecuteerd. Toch gaan de protesten door.  

Vrouwen staan op 
Die begonnen na de dood van Jina Mahsa Amini. Zij overlijdt in september 2022 aan de ge-
volgen van mishandeling, nadat ze is gearresteerd door de zedenpolitie wegens het niet 
goed dragen van de hijab. Het leidt tot een storm van meisjes en vrouwen die hun hijab af-
doen of hun haar afknippen. De jonge vrouwen van Iran staan op. Jongens en mannen slui-
ten zich aan.  

‘Woman, life, freedom’, schildert Fati op een spandoek voor een steun betuigende demon-
stratie hier in Europa. Het is de leus van de protesten. De leus van de revolutie, hoopt Fati 
en met haar een groot deel van de Iraanse bevolking. “Het regime heeft het land niets te bie-
den”, zegt ze, “Het is klaar, afgelopen. Het gaat vallen.” 

Maar in de tussentijd is er iedere avond weer nieuwe pijn. Nieuwe berichten over jonge men-
sen die zijn gearresteerd, mishandeld. Vrouwen die een oog moeten missen – het is een van 
de methoden om hen te raken en zo te trachten de protesten te ontmoedigen. Het ter dood 
veroordelen van zelfs kinderen – jongens van 15 – is een andere methode. Executies gebeu-
ren door ophanging. Langzame ophanging zodat diegene het meest lijdt.  

Familie onder terreur 
Ze wordt ’s ochtends vaak in alle vroegte wakker, vertelt Fati: “Net als veel Iraniërs. We vra-
gen ons af wie vandaag het noodlot tegemoet gaat. Wordt er iemand opgehangen? Dood-
gemarteld? In elkaar geslagen totdat zij of hij overlijdt? Wie zal vandaag dit lot treffen? Welke 
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familie zal nu lijden?” Het regime gijzelt het land, zegt ze. “Maar dat zal het niet vol kunnen 
houden.” 

Ze heeft er nog familie wonen. Een zus, broers. Over de telefoon durft ze niet te vragen wat 
zij doen. Je weet niet wie er meeluistert. Sociale media zijn evenmin veilig. Internet is overi-
gens ook beperkt toegankelijk. Ze wisselen berichtjes uit, maar geen eventueel gevaarlijke 
informatie. Maar af en toe ziet ze een familielid links delen met kritiek op het regime. “Zo 
sterk.” Dan is ze trots. En bezorgd.   

Al die jaren strijdt ze vanuit hier tegen de doodstraf, tegen de wrede onderdrukkers. Al die 
jaren hoopt ze dat er aandacht komt voor de terreur tegen het Iraanse volk. De terreur duurt 
voort, maar de opstand wint momentum, denkt ze. “Deze keer is het revolutie.” 

SPREUKEN….. 

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert… 
De volgende spreuk heb ik ergens opgevangen: 

Gebrek aan feitenkennis  
leidt tot  

verontrustend sterke meningen  

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. 

 

Het verhaal van Julia 

Nadat Julia een baby heeft gekregen, besluit de moeder van Julia om haar dochter en klein-
kind op te sluiten. Zonder warmte, zonder elektriciteit en zonder contactmogelijkheden. 
  
De moeder van Julia heeft al jarenlang zware geestelijke problemen en wil niet geholpen 
worden. Hierdoor heeft Julia een moeilijke kindertijd gehad. Als tiener was ze onhandelbaar. 
We kwamen in contact met Julia door haar zus, Alina. Voor Alina was onze organisatie, Mis-
sion Possible, als het warm thuis dat ze zelf nooit gehad heeft. Alina bezoekt al een hele 
poosje onze supportgroepen. Dat zijn groepsbijeenkomsten die we organiseren voor (jonge) 
vrouwen. Toen Alina erachter kwam dat haar moeder haar jongere zusje met haar pasgebo-
ren baby had opgesloten, vroeg ze ons om hulp. We hebben via Alina aan Julia laten weten 
dat ze bij ons terecht kon met haar baby, mocht ze de mogelijkheid hebben om te ontsnap-
pen. Mission Possible heeft verschillende opvanghuizen in Rusland, Siberië, speciaal voor 
vrouwen en hun kinderen. We vangen vrouwen op die nergens anders heen kunnen en be-
geleiden hen naar een nieuw leven. We hebben Julia laten weten dat ze een poosje bij ons 
in het opvanghuis kon verblijven en dat we kunnen helpen om alle papieren in orde te ma-
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ken. Dat gaf Julia de moed die ze nodig had om regie over haar eigen leven te nemen en ze 
is letterlijk uitgebroken en ontsnapt. Op de foto is nog te zien dat ze het raam van binnenuit 
heeft kapotgemaakt. 

De moeder van Julia was hier niet blij mee en deed aangifte van diefstal; wij zouden haar 
kind hebben gestolen. Gelukkig is Julia net 18 geworden en dus meerderjarig. Daarnaast 
weten de lokale autoriteiten wat voor een goed werk we doen. We hebben geen problemen 
gekregen door deze hulpactie. Nadat Julia en haar kindje bij ons kwamen hebben ze aller-
eerst een lichamelijk onderzoek ondergaan en hebben ze de verzorging gekregen die ze no-
dig hadden. Gelukkig is het gelukt om weer contact te krijgen met de vader van de baby, de 
vriend van Julia. Hij en zijn familie hebben Julia en het baby’tje opgenomen in de familie. 

Ook hebben we alle papieren kunnen regelen. Julia ontvangt nu de financiële steun van de 
overheid, zoals kinderbijslag, die zij als jonge moeder hoort te krijgen. En we hebben een 
klein appartement kunnen regelen voor Julia en haar baby. Nu kan Julia een eigen start ma-
ken. Ze is van harte uitgenodigd voor onze supportgroepen, waar we met elkaar spreken en 
elkaar ondersteunen bij de dingen die we tegenkomen. Zo houden we een oogje in het zeil 
bij dit jonge gezinnetje. 

Mission Possible runt vijf opvanghuizen in Siberië vanuit een christelijke missie. Elke dag 
wordt er met de vrouwen en hun kinderen gesproken over het geloof, gebeden en Bijbel ge-
lezen. Meerdere vrouwen komen in onze huizen tot de ontdekking dat er genade te vinden is 
bij de Here Jezus en dat het leven bij Hem goed is. Wilt u bidden voor ons werk onder de 
vrouwen in Siberië? Wilt u bidden voor Julia en haar kindje? En voor de moeder van Julia en 
haar zus, Alina?  

U kunt zich via onze website www.missionpossible.nl inschrijven voor de verhalen die we uit 
het werkveld ontvangen. Uw gift voor de vrouwen van Siberië is ook van harte welkom. Dit 
kan via  onze rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. gift voor Julia. Hartelijk dank! 

KERKENRAAD PG Oost-Groningen  

De leden van de kerkenraad zijn: 

Watze Bokma, Scheemda, ouderling en voorzitter, 0597-591688  watzebokma@hotmail.com 
Jan Bulder, Winschoten, ouderling en scriba 

Bernard Aukes, Scheemda, ouderling 
Lucy Bontjer, Meeden, ouderling  
Jan Drewel, De Dollert, ouderling 
Mark Hage, De Dollert, ouderling 
Ina Kruizenga, Winschoten, ouderling 
Albert de Roos, Scheemda, ouderling 
Nel Walvius, Meeden, ouderling 
Ruth Drewel, De Dollert, diaken 
Geesje Koers, Midwolda, diaken 
Wijbrand Meedendorp, Winschoten, diaken 
Frans Engelage, Midwolda, ouderling-kerkrentmeester 
Peter Koers, Winschoten, ouderling-kerkrentmeester 

Tineke Huizing, ouderling-kerkelijk werker 
Richard Offringa, predikant 
Gert Wybe van der Werff, predikant 
Bert van der Woude, predikant 
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Colleges gemeente 
college van kerkrentmeesters, voorzitter Frans Engelage, 06-51297007  
frans.engelage@hetnet.nl 
De bankrekening van de streekgemeente is: NL63 RABO 0322 2037 24 

college van diakenen, voorzitter Ruth Drewel, ruthdrewel@hotmail.com 
De bankrekening van de (streek) diaconie is: NL22 RABO 0356 4249 95 

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

KERKDIENSTEN maart 2023:  

De diensten zijn live en ook later te beluisteren via www.kerkomroep.nl     

Vanuit N’ schans, Finsterwolde, Nieuwolda, Oostwold: kijk daar op Oostwold PG De Dollert 
Vanuit Scheemda: kijk daar op Scheemda de Ontmoeting 
Vanuit Winschoten: kijk daar op Winschoten Marktplein of Winschoten Venne 
Vanuit Midwolda: kijk daar op Midwolda Dorpskerk/Verbinding 
Vanuit Meeden: kijk daar op Meeden Dorpskerk 

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  collectedoelen van onze eigen gemeente PG De Dollert kijkt u op pagina 12 

     

5-mrt 9.30 Finsterwolde pastor Huizing-Piersma 40dagen

5-mrt 19.00 Meeden ds. Rienstra vesper 2

12-mrt 9.30 Bad Nieuweschans ds. v/d Werff 40dagen

12-mrt 19.00 Winschoten MP ds. v/d Woude vesper 3

19-mrt 9.30 Nieuwolda ds. Hiemstra 40dagen  / koffie na

19-mrt 19.00 Midwolda ds. Offringa vesper 4

26-mrt 9.30 Finsterwolde ds. v/d Werff 40dagen / afscheid ambtsdra-
gers

26-mrt 19.00 Scheemda pastor Huizing-Piersma vesper 5

2-apr 9.30 Oostwold pastor Huizing-Piersma 40dagen / palmpasen
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