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Wie zijn wij
De Protestantse Gemeente van Nieuwolda/Oostwold/Reiderland maakt deel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Onze gemeente bestaat uit een samenvoeging van de
Protestantse gemeente Nieuwolda-Oostwold en de Protestantse Gemeente Reiderland.
GESCHIEDENIS
De Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold bestaat uit een samenvoeging van de
Hervormde Kerk Nieuwolda, de Gereformeerde Kerk Nieuwolda en de Protestantse
(voorheen Gereformeerde) Kerk van Oostwold. De samenwerking tussen deze kerken is
begonnen in 2002 en in 2018 vond de fusie plaats.
De Protestantse Gemeente Reiderland is ontstaan uit de Hervormde gemeenten van
Finsterwolde, Nieuweschans, Beerta, Nieuw-Beerta/Drieborg en de Gereformeerde kerk van
Nieuweschans. Eerste samenwerkingen begonnen al in 1970 en sinds 2000 vormden de
genoemde kerken de SOW-gemeente Reiderland. Sinds de landelijke tot stand koming van
de PKN in 2004 is het de Protestantse Gemeente Reiderland.
De samenwerking tussen de kerken van Nieuwolda/Oostwold en Reiderland gaat jaren
terug, in de vorm van gezamenlijke vieringen met Hemelvaart. Ook behoorden de meeste
gereformeerden in Finsterwolde in het verleden bij de kerk van Oostwold, waardoor er al
goede betrekkingen waren tussen beide plaatsen. In 2016 besloten de kerkenraden van
Nieuwolda/Oostwold en Reiderland om vanaf januari 2017 de kerkdiensten samen te
houden, waarbij er afwisselend diensten worden gehouden in Oostwold, Nieuwolda,
Finsterwolde en Bad Nieuweschans. In 2018 werd besloten tot een fusie, die binnenkort
stand komt.
WERKGEBIED
Het werkgebied van de Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold/Reiderland omvat de
hele dorpen Nieuwolda, Oostwold, Beerta, Finsterwolde, Bad Nieuweschans, Drieborg,
Nieuw Beerta, Blauwestad (wijken Riet, Wold, Wei) burgerlijk vallend onder de gemeente
Oldambt.
In Oostwold is naast de Protestantse Gemeente ook een Hervormde Gemeente aangesloten
bij de PKN, waardoor leden van de Protestantse Kerk in Oostwold de keus hebben zich aan
te sluiten bij de Protestantse of Hervormde Gemeente. In de overige dorpen behoren alle
leden van de Protestantse Kerk tot onze gemeente.
GEBOUWEN
De Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold/Reiderland bezit drie kerkgebouwen en
twee verenigingsgebouwen.
Het kerkgebouw in Nieuwolda (P.G. Cremerstraat 14, Nieuwolda) is gebouwd in 1718. De
kerk beschikt over een Wenthin-orgel uit 1785. De toren is in bezit van de gemeente
Oldambt. Het kerkgebouw is een Rijksmonument en bekend onder nummer 30564 in het
Monumenten register.
Het kerkgebouw in Oostwold (Goldhoorn 8) is gebouwd in 1930 in de bouwstijl van de
Amsterdamse School. Het heeft een electro-pneumatisch orgel van Reil. De kerk is sinds
2005 een Rijksmonument en bekend onder nummer 522106 in het Monumentenregister.
Het kerkgebouw in Bad Nieuweschans (Kerkstraat 1) is als Garnizoenskerk gebouwd in 1751
en beschikt over een Knipscheer-orgel uit 1874. De kerk is een Rijksmonument en bekend
onder nummer 30458 in het Monumentenregister.
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Daarnaast huren we de kerk in Finsterwolde (C.G. Wiegersweg 1) van de Stichting Oude
Groninger Kerken en kunnen we incidenteel gebruik maken van de kerkgebouwen in Beerta
(Hoofdstraat 263) en Nieuw-Beerta (Hoofdweg 18).
Naast de kerk in Oostwold staat het verenigingsgebouw 'Ons Gebouw' (Goldhoorn 6).
In Bad Nieuweschans beschikken we over het verenigingsgebouw ‘Rehoboth’ (Kruisstraat 1).
VISIE & MISSIE
Wij zijn een veelkleurige, pluriforme gemeente waarin mensen met een meer behoudende
geloofsbeleving en mensen met een vrijzinnigere beleving samen hun geloof beleven en
vieren. Dat is mogelijk door openheid en door het respect dat gemeenteleden voor elkaar
hebben. Als kleine gemeente hebben we elkaar nodig, ook al komen we vanouds uit
verschillende tradities. Maar juist de verscheidenheid beleven we als spirituele verrijking.
Wij willen een geloofsgemeenschap zijn die probeert te doen wat Jezus voor ogen had: oog
hebben voor anderen, opkomen voor de armen en zorg dragen voor de schepping. We
willen met elkaar meeleven, naar elkaar omzien en elkaar troost bieden in moeilijke tijden.
Wij zien onze gemeente (om met Paulus in I. Korintiers 12 te spreken) als een lichaam
met veel leden die elk hun eigen plek en eigen inbreng hebben. Het zijn net puzzelstukjes in
een grote puzzel waar elk stukje zijn/haar eigen unieke plekje heeft. Samen maken we er
een geheel van dat afhankelijk is van de inzet van al die verschillende stukjes. Openheid en
respect blijven ook in de toekomst van grote waarde om de onderlinge verbondenheid te
versterken en betrokken te zijn bij elkaar. Ook willen wij proberen ons geloof uit te dragen in
de samenleving van de dorpen en zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn in de
dorpsgemeenschappen door middel van diverse activiteiten.
Wij proberen een open en gastvrij huis te bieden aan jong en oud, om te vieren, na te
denken, te verwonderen, te onthaasten, te troosten en getroost te worden. Iedereen is
welkom. Als gemeente willen wij ook in de toekomst verder bouwen aan dit gastvrije huis
voor jong en oud. Tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor de realiteit waarin we door de
krimp in ledenaantal de blik nog meer naar buiten gericht moeten houden en open moeten
staan voor samenwerkingsverbanden en de initiatieven die hierin ontwikkeld worden. Dit
alles met behoud van onze eigen identiteit, eigenheid en uitstraling.
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Wat doen wij
BESTUUR VAN DE KERK
De gemeente staat onder leiding van de kerkenraad. Bij de samenstelling van de kerkenraad
wordt er geprobeerd een goede balans te vinden tussen ambtsdragers uit de verschillende
dorpen. De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
Daarnaast heeft onze kerkelijk werker zitting in de kerkenraad, net als onze (nog te
beroepen) predikant.
Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën en de gebouwen. Het college
bestaat uit de ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en boekhouders.
Het college van diakenen beheert de financiële middelen van de diaconie. Het college
bestaat uit de diakenen die in de kerkenraad zitting hebben en de diaconaal rentmeesters.
Zij worden in hun werk ondersteund door de ZWO-commissie.
KERKDIENSTEN
Iedere zondag en op christelijke feestdagen worden er kerkdiensten gehouden. De diensten
vinden in principe afwisselend plaats in Nieuwolda, Oostwold, Finsterwolde en Bad
Nieuweschans. Incidenteel wordt er gebruik gemaakt van de kerk in Nieuw Beerta. Met
regelmaat wordt er na de dienst samen koffie/thee gedronken, zodat gemeenteleden uit de
verschillende dorpen elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.
Eens per jaar wordt er in de Sporthal in Oostwold een Kerk-, School- Gezinsdienst
georganiseerd door de kerken van Oostwold en Midwolda en de christelijke basisschool De
Lichtboei. De dienst wordt bezocht door veel kinderen met hun ouders en grootouders.
Daarnaast wordt er ieder jaar een aantal diensten gehouden samen met de kerken die
verbonden zijn aan de Streekgemeente Oost-Groningen, namelijk avondvespers in de 40dagentijd, zondagse diensten in de periode van de zomervakantie en met Pinksteren een
gezamenlijke Pinksterdienst in de Sporthal in Oostwold.
PASTORAAT
Doordat het voor ons lastig is voldoende ambtsdragers te krijgen om te kunnen voorzien in
de pastorale zorg van onze gemeente, komt het pastorale werk vooral neer op onze (nog te
beroepen) predikant en onze pastoraal werker Tineke Huizing. In sommige gevallen worden
er ook nog bezoeken gedaan door ouderlingen en diakenen. Daarnaast kan ook de
bloemengroet gezien worden als onderdeel van het pastoraat.
COMMISSIES & ACTIVITEITEN
De Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold/Reiderland beschikt over verschillende
commissies die zorg dragen voor verschillende activiteiten.
Er is een ZWO-commissie bestaande uit de diakenen, diaconaal rentmeesters en een
aantal gemeenteleden. Zij zamelen geld in voor goede doelen en organiseren af en toe een
bijzondere dienst met aandacht voor een goed doel of project. Daarnaast zamelen zij ook
oud gereedschap, brillen, gehoorapparaten, telefoons, postzegels, ansichtkaarten en andere
bijzondere kaarten in voor verschillende goede doelen. De ZWO-commissie organiseert ook
ieder jaar een paasgroetenactie en bezorgt een kerstattentie bij kinderen en ouderen.
De diaconie organiseert voor de ouderen in Reiderland ieder jaar de mevrouw
Adertoertocht. Er wordt met de bus een middagreisje gemaakt, met als afsluiting een
broodmaaltijd in Rehoboth.
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De commissie Liturgie en Eredienst bereidt samen met de pastoraal werker en predikant
bijzondere diensten voor, zoals de diensten in de Stille Week en met Kerst. De
Kerstavonddienst in Nieuwolda wordt mede georganiseerd door buitenkerkelijke
dorpsbewoners en door veel niet-gemeenteleden bezocht, wat ook geldt voor de kerstdienst
in Finsterwolde.
De rommelmarkt/boekenmarktcommissie organiseert eens in de twee jaar een
rommelmarkt en ieder jaar een boekenmarkt. Opbrengst hiervan is voor een deel bestemd
voor het onderhoud van onze kerken en voor een deel voor een goed doel dat door de
commissie gekozen wordt.
In de regio Reiderland worden er diverse gespreksgroepen en bijbelkringen georganiseerd
en ook zijn er vrouwenverenigingen in Finsterwolde en Beerta. Deze zijn zeer belangrijk in
het geheel van de geloofsgemeenschap, veel deelnemers beschouwen de avond van hun
groep als hún "kerkdienst". Dit is dan vaak ook het enige contact met de
geloofsgemeenschap. In de regio Nieuwolda/Oostwold bestaat er ook een gespreksgroep,
voortgekomen uit het groot huisbezoek uit het verleden.
In onze gemeente speelt omzien naar elkaar een belangrijke rol. Dit wordt onder meer
zichtbaar in de bloemengroet voor mensen die ingrijpende dingen meemaken. De
bloemengroet wordt soms ook bezorgd bij buitenkerkelijke dorpsgenoten die ernstig ziek
zijn of een aangrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.
Daarnaast zijn er groepjes vrijwilligers die zorgen voor bloemschikkingen in de kerk met
bijzondere diensten, de functie van koster vervullen, zorgen voor onderhoud en schoonmaak
van kerkgebouwen en kerktuin.
Tot slot beschikt onze gemeente over een cantorij, genaamd CantoRei. De cantorij wil
bijdragen de kerkdienst tot een viering te maken, de gemeentezang ondersteunen, de
gemeente helpen bij het aanleren van nieuwe liederen uit het Liedboek of andere
liedbundels.
Wij proberen daarnaast op verschillende manieren een open en gastvrij huis te bieden aan
jong en oud. Als voorbeelden hiervan noemen we:
- De kerken van Nieuwolda en Oostwold zetten hun deuren open op Sint Maarten om
kinderen en ouders te trakteren op gebruikelijke versnaperingen. Regelmatig nemen
de bezoekers ook even een kijkje in de kerk.
- De kerk in Finsterwolde zet vanaf de zomer van 2019 dagelijks de deuren open voor
toeristen, wandelaars en andere geïnteresseerden.
- Driemaal per jaar wordt er in ‘Ons Gebouw’ in Oostwold een maaltijd verzorgd voor
iedereen uit de dorpen die het fijn vindt om samen te eten. Bij deze maaltijden
komen ook leden van de kerk die niet of nauwelijks in de kerk komen en mensen die
geen lid zijn van onze kerk.
- Een of meer van onze kerkgebouwen zijn open met Kerkenpad Oost-Groningen,
Monumentendag, Orgeldag en tijdens het Festival Hongerige Wolf.
COMMUNICATIE
De gemeente wordt over alle activiteiten ingelicht door middel van ons kerkblad. Hierin
staan onder andere kerkenraadsverslagen, verslagen van diverse commissies, agenda,
overzicht kerkdiensten etcetera.
Elk jaar verschijnt een informatieboekje, gevoegd bij het kerkblad, met daarin namen en
adressen van kerkenraadsleden en medewerkers en informatie over alle activiteiten en
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groepen in onze geloofsgemeenschap.
Naast ons eigen boekje met activiteiten, brengen we ook ieder jaar samen met kerken uit
het Oldambt en Westerwolde het ‘Over de Brug’ boekje uit. Hierin zijn activiteiten op het
gebied van bezinning en cultuur opgenomen die voor iedereen toegankelijk zijn (zowel
kerkleden, als niet-kerkleden).
In de dorpsbladen van de regio Reiderland en Nieuwolda verschijnt maandelijks een lijst
met kerkdiensten en soms ook een kort artikel over de kerk of een overweging.
Verder hebben we wekelijks een rubriek in de Protestantse Kerkbode Groningen en is er
iedere zondag in de kerk een nieuwsbrief waar alle belangrijke vergaderingen en
mededelingen op staan.
Informatie over onze kerk is te vinden op onze websites: pg-nieuwolda-oostwold.nl en
reiderland.protestantsekerk.net. Via onze facebookpagina en twitteraccount proberen we
ook met niet-gemeenteleden in contact te komen en hen op de hoogte te houden van onze
activiteiten.
De kerkdiensten kunnen thuis rechtstreeks worden beluisterd via de computer. De
diensten blijven bewaard op onze website en kunnen hierdoor ook later nog worden
beluisterd. Een aantal gemeenteleden ontvangt de dienst ook op cd.
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Waar willen wij naar toe
TOEKOMST GEBOUWEN EN FINANCIËN
De kerk in Bad Nieuweschans is in goede staat, gebouw Rehoboth in Bad Nieuweschans
heeft een restauratie nodig. De kerk van Finsterwolde is eigendom van de Stichting Oude
Groninger Kerken, deze stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.
De kerk van Oostwold is in 2012-2013 volledig gerestaureerd en heeft de eerste 10 jaar
nauwelijks onderhoud nodig. De kerk van Nieuwolda is in redelijke staat van onderhoud. Het
is hier diverse jaren geleden dat er groot onderhoud is gepleegd.
Voor het kerkgebouw in Nieuwolda loopt er een aanvraag bij de Stichting Oude Groninger
Kerken tot het opstellen van een overnamenotitie. Als hieruit blijkt dat het financieel
haalbaar is om de kerk over te dragen aan deze stichting, dan zullen we de noodzakelijke
stappen hiervoor zetten.
Voor het kerkgebouw en verenigingsgebouw in Oostwold is besloten geen verzoek tot het
opstellen van een overnamenotitie in te dienen bij de Stichting Oude Groninger Kerken,
omdat we onvoldoende financiële middelen hebben om deze over te dragen.
De financiën van onze kerk baren zorgen in de zin dat er ieder jaar een flink exploitatietekort
is en het eigen vermogen daardoor terugloopt. Er wordt al enkele jaren gekeken hoe we het
tekort terug kunnen brengen en we hebben hiervoor al een aantal maatregelen genomen:
- In Oostwold is na de restauratie door goede isolatie het energieverbruik enorm terug
gedrongen.
- Door af en toe kerkdiensten samen met andere kerken in de regio te houden, hopen
we de kosten op dit gebied iets terug te brengen.
- Door regionale samenwerking hopen we met de beperkte financiële middelen toch
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en de zaken te kunnen blijven
organiseren die wij belangrijk vinden.
- Door het indienen van een projectplan willen we aanspraak blijven maken op een
financiële bijdrage van de Aderstichting. Deze droeg tot nu toe een substantieel deel
van de pastoraatskosten bij vanwege de doelstelling van de Aderstichting: “..de
verbreiding van het evangelie te bevorderen in het buurtschap Drieborg en de
daarachter gelegen polders. Met als aandachtspunten: apostolair en pastoraal werk
onder rand- en buitenkerkelijken en onder jongeren, waaronder ook de leerlingen
van de basisscholen.” Ons streven is om ons voor deze doelstelling te blijven inzetten
en ook uit te breiden naar de gebieden hieromheen, binnen de grenzen van
Protestantse Gemeente Nieuwolda/Oostwold/Reiderland.
We zullen echter verder moeten kijken hoe het exploitatietekort beperkt kan worden,
zonder dat dit ten koste gaat van onze kerntaken als gemeente. Vooral het pastoraat zien wij
als een belangrijke kerntaak.
TOEKOMST VAN ONZE KERK
De toekomst van onze kerk is niet alleen vanwege financiële redenen zorgelijk. Het ledental
is teruggelopen en de gemiddelde leeftijd van de kerkleden (kerkgangers) is hoog. Daarnaast
komen er nauwelijks meer kinderen in onze diensten en is het lastig om nog een voltallige
kerkenraad te krijgen. Gezien deze punten is voor de toekomst van onze kerk samenwerking
met andere kerken in de regio belangrijk.
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REGIONALE SAMENWERKING
Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met overleg tussen kerken in de regio met het oog
op eventuele samenwerking. Er is overleg gevoerd over zaken die we samen kunnen gaan
doen, wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Deze
gesprekken hebben geleid tot het besluit tot oprichting van de Streekgemeente OostGroningen. In de streekgemeente doen naast onze kerk de Protestantse Gemeenten van
Winschoten, Scheemda e.o., Midwolda en Meeden mee.
UITSTRALING NAAR BUITEN
Als gemeente hebben we uitgesproken een open en gastvrije gemeente te willen zijn. Wij
zullen ons erop moeten blijven richten hieraan te werken. Dit kan bijvoorbeeld door middel
van de bloemengroet, blijven organiseren van maaltijden en hiervoor mensen uitnodigen en
meewerken aan regionale zaken zoals het Diaconaal Platform en het programma van 'Over
de Brug'.
Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om de kerkgebouwen ook voor andere
activiteiten te gebruiken. We organiseren bijvoorbeeld al concerten en stellen een aantal
kerken open met Open Monumentendag, Kerkenpad, Orgeldag, Festival Hongerige Wolf en
het Lichtjesfeest.
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