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Zomerperiode 

Eind juni 2020, ik buig me over een voorwoord. 
Helaas ben ik inspiratieloos, wat klinkt dat zwaar en ook wel wat somber. 
Is er dan helemaal niets gebeurd de afgelopen maanden ? 
Heeft de Corona dan alles lam gelegd, alle “normale” dingen weggevaagd? 
Natuurlijk niet, het heeft wel alles anders gemaakt, alle vanzelfsprekendheden in een klap 
over boord gegooid. 
Alle vrijheden moesten bekeken worden en we waren ontzettend beperkt in onze dagelijkse 
zaken. 
Nu is er dan sprake van versoepelingen. We mogen weer veel meer. 
Het werk, sporten, musiceren en niet te vergeten weer op bezoek bij familie, mensen die je 
na aan het hart liggen. Wel op gepaste afstand. 
Ook het kerken mag weer, ook daar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook weer samen 
zingen, helaas niet voluit. 
Toch kijk ik ook met een goed gevoel terug op deze periode. 
Op de wegen was het rustig, geen files. Binnen een paar dagen was de kwaliteit van de lucht 
verbeterd. 
Mensen bleven thuis werken. Geen reistijden, geen filestress, een betere balans werk/privé. 
Weinig vliegtuigen in de lucht. Geen geluidsoverlast, een schonere lucht. 
Nu er weer meer is toegestaan lijken we snel te vervallen in ons oud gedrag. Ik hoop dat we 
samen willen kijken naar ons gedrag en samen willen kijken wat we kunnen vasthouden. Niet 
vanuit beperkende maatregelen maar omdat we zien dat dit goed voor ons is. Dat dit goed is 
voor de natuur en voor de aarde. We hebben gezien dat het kan. 
Ik heb wat rondgevraagd en gelezen hoe mensen aankijken tegen het thuiswerken. 
Er zijn veel positieve reacties. Als iedereen, indien mogelijk, 1 dag meer thuis gaat werken 
scheelt dat ontzettend veel vervuiling, verspilling van tijd en stress. 
Daarbij geven mensen wel aan dat ze hun collega’s missen, de sociale contacten die je ook 
hebt via het werk. 
Wat we allemaal hebben gezien zijn de vele initiatieven die er tot stand gekomen zijn. 
Burenhulp, Noaberschap, acties om alleenstaanden te helpen. Ook het elkaar een hart onder 
de riem te steken. 
Daarbij denk ik ook aan het luiden van de kerkklokken. 
Hopelijk kunnen we, op termijn, weer de gewone dingen doen, zonder beperkingen. 
Andere jaren zaten we nu thuis te overleggen wat we zullen gaan doen in de vakantie. Niet 
om iets vast te leggen, nee gewoon wat opties neerleggen en wat fantaseren. 
Dit jaar niet want we gaan niet op vakantie, althans we gaan niet naar het buitenland en we 
gaan niet kamperen. Het voelt nog niet goed. Dat zal dan wel fietsen worden en dat is ook 
prima. 
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Dat het anders is blijkt wel uit het feit dat we het raar vinden dat de basisscholen nog 1 week 
moeten en dan is het vakantie. De scholen zijn lang dicht geweest en nu zijn ze net weer 
begonnen en alles is weer in het ritme is gekomen, hebben de kinderen vakantie 
Dit gevoel zal, denk ik, bij veel mensen leven. Dit jaar maar niet weg, in elk geval niet naar 
het buitenland. 
Hopelijk kunnen we ondanks alles genieten van de zomer en de dingen die we gaan doen. 
Ik wens iedereen dan ook al het goede en het beste de komende periode. 

Namens de redactie Siemie 

EXTRA VAN DE REDACTIE 

Beste lezers, dit Vlechtwerk voor de maanden juli en augustus kunnen we bestempelen als 
ons zomernummer. 
De informatie hierin geldt tot eind augustus, dan willen we weer een nieuw Vlechtwerk uit-
brengen, de septemberuitgave. Daarin hopelijk meer nieuws over het nieuwe kerkelijk sei-
zoen en hoe de diensten en activiteiten weer vorm kunnen krijgen. 
Voor de meest actuele informatie komende tijd kijkt u het beste op de website  
  https://dedollert.protestantsekerk.net/    
Deze wordt vrijwel dagelijks bijgehouden. 
We wensen u een goede, gezonde zomer toe!  
Namens de redactie,  
Marina Wijnmaalen 

Nog eens NAAM EN LOGO PG DE DOLLERT 

Bij het proces tot samengaan van PG Reiderland en PG Nieuwolda/Oostwold in 2019 kozen 
we voor een “geografische” naam als gemeentenaam. Van meerdere kanten kwam het idee 
of een afleiding hiervan: de Dollard. Het gaat om een gebied wat een rijke geschiedenis heeft 
/ deelt en ook altijd in beweging is geweest. Ook als gemeente delen we een rijke historie en 
zijn we van oudsher altijd in beweging. Zodoende kozen we voor de suggestie met de 
historische schrijfwijze:  
Protestantse Gemeente De Dollert. 

Een logische volgende stap was een nieuw logo. 
Het gekozen ontwerp is van Henriëtte Sabajo-Hagg, een van onze eigen gemeenteleden. 
Haar achterliggende gedachte: 
“De kerk op het logo is niet gemaakt van steen, want het gaat niet om het gebouw zelf, maar 
om de mensen van geloof, hoop en liefde – verbeeld in kruis, anker en hart. 

De kerk staat in het platteland en ontvangt perspectief door de Heilige 
Geest. 
De duif staat niet alleen voor de Geest, maar laat ook de verbondenheid 
met de PKN zien (in het logo van de PKN is de duif ook aanwezig). 
Vanuit de kerk stroomt water naar buiten: verbeelding van levend water, 
van invloed op onze naaste omgeving en samenleving. 
In het land zien we verschillende gekleurde banen: lichtgeel van tarwe, 
goudgeel van koolzaad, groen van gewas, weide en polder. Rechts het 
paars van de aarde van lager gelegen poldergebied en links het 

marineblauw van de Dollert/Dollard met ernaast een grijze dijk die de kerk beschermt en 
veilig houdt.” 

ABONNEMENTSGELD 

Deze maand vragen we het abonnementsgeld voor het Vlechtwerk van 2020. Graag mini-
maal € 7,50 overmaken op rek.nr. NL32 RABO 0134 3869 65 t.n.v. Prot. Gemeente De Dol-
lert o.v.v. “Vlechtwerk 2020, uw naam en adres”. 
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De postabonnees verzoeken we daarbij ook rekening te houden met het bedrag voor de por-
tokosten (+/- € 2,60 per verstuurd blad, 10 per jaar).  
De digitale lezers vragen we om een vrijwillige bijdrage. 
Mogen we voor eind augustus rekenen op uw betaling? Alvast hartelijk dank. 

VAN UW PASTOR 

Na bijna vier maanden kan ik weer op bezoek bij mijn broer in Groningen.  
Als gevolg van een ernstig ongeluk 30 jaar geleden verblijft hij al geruime tijd in een instelling 
voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. 
Hij is lid van de PKN kerk in Groningen. 
Ook hij had een mooie kaart gekregen van de kerk met daarop de tekst: 

HOUD MOED HEB LIEF 

Ook kon ik door de ruimere maatregelen weer mensen bezoeken.  
Het voelt goed om u weer echt te ontmoeten en uw verhaal te horen. 
Weet u, ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal, leven en eigen waarheid. 
Dat is mooi, dat is prachtig maar er gaat ook veel mis door die eigen waarheden zoals ra-
cisme, machtsmisbruik, discriminatie en ga maar door.  
Dit kan en mag niet en we zijn geroepen om op te staan tegen het kwaad. 
En het lijkt steeds erger te worden. Je zou er soms moedeloos van worden. 
Lijkt zeg ik! Want blijf alles wel zien in de bijbehorende context. 
Als ik op het journaal iets zie wat niet door de beugel kan dan ben ik verontwaardigd. Terecht 
misschien, maar ik weet niet wat er daarvoor of daarna gebeurt. 
Sommige zaken worden uitvergroot of weggemoffeld. 
En beelden spreken zijn eigen waarheid toch! 
En zo kan het nieuws “de waarheid” op allerlei manieren gemanipuleerd worden. 
Wat is waarheid. Als ik de Telegraaf lees, dan leef ik in een totaal andere wereld, dan bij het 
lezen van het dagblad Trouw. Het hangt er vaak van af in welk verhaal u leeft, en uw verhaal 
heeft alles te maken met uw context. 

Ten eerste waar stond uw wieg, of was die er niet. Hoe bent u opgegroeid; in een warm nest 
of in een gezin waar u niet gezien werd. Hoe werd er vroeger bij u thuis omgegaan met ver-
driet en tegenslag, werd er gepraat, gezwegen of werd er geslagen. Alles heeft invloed op 
uw  verdere weg door het leven, en maakt deel uit van uw levensverhaal. Hoe kijkt men in 
uw context aan tegen mensen met een andere kleur. Is dat een verrijking of beziet men dit 
met angst. Bent u rechts of links georiënteerd, rijk of arm. Al die zaken bepalen mee wie u 
bent, hoe u denkt en wat u doet. En….misschien het belangrijkste; hebt u liefde in uw leven 
ervaren. Veel van de mensen waar wij het liefst met een boog omheen lopen, de daklozen 
en verslaafden zijn in hun jeugd verwaarloosd, mishandeld en liefde tekort gekomen. Tja wij 
zien alleen een vieze man die er verwaarloosd uitziet. Alleen dat stukje van zijn verhaal. 
Maar wie weet wat hij allemaal heeft meegemaakt. En denk aan de asielzoekers, mensen 
die gediscrimineerd worden. Allemaal mensen met een verhaal. Verhalen waar Jezus naar 
luisterde. 

In de instelling waar mijn broer verblijft was ook een jongeman, Willem.  
Willem heeft onlangs euthanasie laten plegen. Hij kon niet meer, zoveel pijn, zoveel verdriet. 
Op twintigjarige leeftijd was hij een sportieve jongeman en verloofd. Na een ongelukkige val 
stokte zijn leven en werd het compleet anders. 
Op de rouwkaart stonden 2 sterfdata. De eerste datum was de dag van het ongeluk en de 
tweede datum was de dag dat Willem daadwerkelijk zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Ik 
weet dat het ook anders kan gaan. 
Soms vinden mensen het geluk na een ongeluk. Maar deze man raakte me. 

Hoe het leven ook loopt, ieder mens heeft zijn of haar eigen levensverhaal; soms met een 
knik, soms langs hobbelige wegen, soms zoevend langs het asfalt. 
Ach ja over bergen en door dalen…… 
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En toch.. en toch mogen wij erop vertrouwen dat wij zijn opgenomen in een groter verhaal. 
Een verhaal van ondanks alles en toch.. een verhaal van liefde, vertrouwen en hoop. 
Iets waar we ons aan vast mogen blijven houden. 
Een verhaal dat zegt: Je bent niet alleen…..en Ik zal er zijn. 
Laat ons niet te snel oordelen maar luisteren naar het verhaal van die ander. 
Hem of haar laten voelen je bent niet alleen. U wordt er een rijker mens van. 

Terug naar de kaart die de gemeenteleden in Groningen van de kerk kregen 

HOUD MOED HEB LIEF 

Verder stond er op deze kaart: 
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt 
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen 
Door de liefde blijf je altijd volhouden. 

Laat ons dat voor ogen houden, ook nu in deze onzekere moeilijke tijd. 
Een goede liefdevolle zomer gewenst! 

Een hartelijke groet van uw Pastor Tineke Huizing - Piersma 

VANUIT HET ADERHUIS 

Het blijft een vreemde tijd om in een gemeente te beginnen, met alle beperkingen die in de 
quarantaine gelden. De eerste kerkenraadsvergadering ging via skype, maar in juni konden 
we elkaar weer gewoon in de ogen kijken. Ik heb al meerdere gemeenteleden thuis kunnen 
bezoeken om kennis te maken en kom er zo langzamerhand “in”. Afgelopen zondag (28 juni) 
mocht ik dan voor de eerste keer voorgaan in de Dollert en wel in de mij zeer vertrouwde 
kerk van Oostwold. Bij binnenkomst slaakten enkele kerkgangers opgelucht een zucht: ein-
delijk kan het weer! Met een kleine 30 mensen hadden we een genoeglijk samenzijn, zij het 
nog in stilte zolang zingen wordt afgeraden (de geleerden zijn het er nog niet over eens of 
het wel of niet onveilig is). In juli gelden er geen beperkingen meer qua bezoekersaantallen 
en hangt het alleen nog van de grootte van het kerkgebouw af hoeveel mensen er met an-
derhalve meter tussenruimte kunnen zitten. 
   
De eerste weken van juni stonden voor mij ook in het teken van de Generale Synodeverga-
dering op 19 juni. Bijna gelijk met mijn komst naar hier viel mij “de eer te beurt” benoemd te 
worden tot afgevaardigde in de Synode. Ik was tot dan toe secundus-afgevaardigde, d.w.z. 
vervanger van primus-afgevaardigde ds. Tjalling Huisman, maar met zijn beroep naar een 
andere gemeente buiten onze classis werd ik automatisch eerste afgevaardigde. Ik ben ook 
naar een  andere gemeente gegaan, maar ik ben in de grote classis Groningen-Drenthe ge-
bleven.   
Afgevaardigde zijn bij de Synodevergadering  betekent heel veel rapporten doorwerken en 
over de meest uiteenlopende onderwerpen je een mening vormen. Omdat we niet als hele 
Synode bij elkaar konden komen zaten wij als Noordelingen in de grootste zaal (en dus de 
Grûtte Pierzaal genoemd) van de Fabriek in Leeuwarden. We waren via video verbonden 
met de andere groepen afgevaardigden. Belangrijkste agendapunt was het nieuwe visierap-
port “Van U is de toekomst – ontvankelijk en waakzaam leven van genade”. Genade is als 
grondtoon gekozen in het beleid van de Protestantse Kerk op weg naar 2025. Nu verstaat 
ieder misschien wel iets anders onder dit begrip en dat was dan ook meteen de kritiek op de 
schrijvers dat ze niet duidelijk maken wat zij er eigenlijk onder verstaan. De kerk leeft vanuit 
het besef dat we het leven niet zelf in onze hand hebben, maar dat het ons gegeven is. In 
deze tijd worden we ons daar door alle rampspoed samenhangend met de pandemie nog 
meer van bewust. Beseffen dat het God is die ons draagt kan ook bevrijden van de kramp 
die de krimp van de kerk snel oproept. Het woord “genade” is kerkelijke taal, in de nieuwe 
Van Dale is het zelfs geschrapt, maar als we het creatief vertalen naar woorden die dichter 
bij ons staan biedt het m.i. een goed houvast: het inspireert hoop en vertrouwen te hebben in 
de toekomst te midden van alles wat dreigt. Het visierapport zal na een laatste bijstelling bin-
nenkort beschikbaar zijn.  
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Als afgevaardigde ben ik natuurlijk ogen en oren voor onze regio om zaken die hier spelen 
landelijk onder de aandacht te brengen. Maakt u daar vooral gebruik van en informeer mij 
over waar u tegen aan loopt en graag anders zou willen zien op het kerkelijk erf!  

In het Aderhuis komen we langzamerhand “op stee”. De verhuurder gaat ondertussen in een 
wat hogere versnelling door het pand verder te renoveren en zo hebben we geregeld vaklui 
over de vloer. De elektricien die het elektriciteitsnet vernieuwt belde de eerste keer aarzelend 
aan: zat hij hier wel goed? Hij moest bij “het kerkje van Drieborg” zijn was hem gezegd, maar 
zag geen toren.. 

Van 17 juli t/m 9 augustus heb ik vakantieverlof. In deze drie weken kunt u in voorkomende 
gevallen een beroep doen op pastor Tineke Huizing. Ik wens u allen een goede zomer toe, 
met al of niet vakantie thuis of elders!  

Ds. Gert Wybe van der Werff 

GEMEENTELEVEN 

EINDEXAMENS 
Afgelopen weken hebben we her en der in de gemeente schooltassen aan vlaggen kunnen 
zien hangen. Daar is dan een spannende periode positief afgesloten. Ook bij de enkele bij 
ons bekende jongere die eindexamen voortgezet onderwijs deed was een feestje te vieren! 
Van harte gefeliciteerd! Daar waar de uitslag (verwacht of onverwacht) niet zo positief was 
wensen we de scholieren veel sterkte om deze teleurstelling te verwerken en daarna weer 
voldoende moed om door te gaan voor herkansing.  

SCHOOLBIJBELS 
In de voormalig burgerlijke gemeente Reiderland zijn alleen openbare basisscholen. Tot voor 
2009 werd er door onze kerkelijke gemeente godsdienstonderwijs aangeboden aan de 
hoogste klassen.  
Gewoontegetrouw kregen schoolverlaters ook altijd een bijbel.  In 2009 nam de overheid de 
verantwoordelijkheid over en werd het “lessen godsdienst/levensbeschouwing”: GVO of 
HVO, Godsdienst Vormend of Humanistisch Vormend Onderwijs.  
Sinds die tijd is de school in Drieborg nog de enige school waar godsdienst gegeven wordt 
en waar wij als gemeente contact mee hebben. En zo wordt op deze school nog ieder jaar 
aan de schoolverlaters de bijbel uitgedeeld. In de diverse collectes en kringen wordt hiervoor 
ieder jaar weer gespaard. 
Op vrijdagmorgen 26 juni hebben ds. Gert Wybe vd Werf en Anja Mandersloot een bezoekje 
aan groep 8 gebracht. Gert Wybe kon zich meteen als nieuwe inwoner van Drieborg 
voorstellen en legde even de link tussen het Aderhuis en het godsdienstonderwijs op school 
door ds. mw. Ader in het verleden. De Bijbel 
is nog altijd het meest gelezen boek ter 
wereld, ook onder jongeren. En welk boek 
is bij hen het meest populair? “Het leven 
van een Loser” riepen ze eenstemmig. Na 
verder te hebben stil gestaan bij welke 
betekenis de bijbelverhalen voor mensen 
kunnen hebben werd aan 11 kinderen de 
“Bijbel voor jongeren” overhandigd. Daarna 
werden de 9 aanwezige kinderen nog op de 
foto gezet en werden ze  succes gewenst 
met de vervolgopleiding.  
Hun leraar GVO Rotger Knez wil graag in 
het volgende schooljaar met zijn groep 
leerlingen een kerkgebouw van onze 
gemeente bezoeken, waar we natuurlijk 
graag aan meewerken.  
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TOELICHTING BIJ DE COLLECTES   

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak 
dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder ver-
melding van datum en doel van de collecte. 

Zondag 12 juli – SchuldHulpMaatje Oldambt (1e collecte) 
Deze stichting helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen 
te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid.  
SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financië-
le problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en 
financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en re-
gelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het 
financieren van deze opleidingen en bijscholingen. 

Zondag 12 juli – bloemenfonds (3e collecte) 
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

Zondag 19 juli – ISF-Oldambt (1e collecte) 
Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien ver-
schillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om 
mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen 
te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood 
verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële 
steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl. 

Zondag 19 juli – bloemenfonds (3e collecte) 
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

Zondag 16 augustus – Kerk in Actie – Zending Rwanda (1e collecte) 
Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en 
slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft 
hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks 
leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te 
versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe 
landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders 
en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij 
leren om met elkaar te kunnen samenleven. Geef ook voor hoop, hulp en verzoening in 
Rwanda. 

Zondag 16 augustus – diaconie plaatselijk (3e collecte) 
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het 
kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en 
overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financi-
eel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroeten-
actie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald. 

Zondag 23 augustus – Voedselbank Oldambt (1e collecte) 
Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank 
Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schien-
vat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpak-
ketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte 
niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen 
die op of onder het bijstands niveau leven. 
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Zondag 30 augustus – bloemenfonds (1e collecte) 
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of 
dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje 
kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds. 

COLLECTEREN IN CORONATIJD 

Sinds half maart worden er geen kerkdiensten meer gehouden in onze gemeente. Als gevolg 
daarvan gaan de collectezakken niet rond en komt er ook geen geld binnen dat op de ge-
bruikelijke manier kan worden verwerkt. 
In voorgaande nummers van Vlechtwerk en bij de berichten in de Groninger Kerkbode hebt 
U kunnen lezen, dat de mogelijkheid bestaat uw bijdragen over te maken op de bankreke-
ning bestemd voor collectegelden en collectebonnen. Hiervan wordt schoorvoetend gebruik 
gemaakt, waarvoor hartelijk dank namens de gesteunde doelen. 
In de normale situatie werk ik de collectes van de vorige maand tussen de 10e en de 15e 
van de maand af. De gestorte contanten en de collectebonnen worden samen geteld met als 
uitkomst de collecte opbrengst. Hiervan worden weer verzamelstaten gemaakt en dan maak 
ik het geld aan alle doelen over. Klaar maand afgewerkt. 
Echter in de huidige situatie komt het met regelmaat voor dat er nog geld overgemaakt wordt 
voor reeds afgewerkte maanden. U begrijpt dat we blij zijn met iedere euro die wordt over-
gemaakt, maar dat die blijdschap enigszins getemperd wordt omdat opnieuw reeds afge-
werkte maanden verwerkt moeten worden en kleine bedragen naar de diverse doelen moe-
ten worden overgemaakt. Dit brengt natuurlijk ook extra bankkosten met zich mee. 
Daarom een vriendelijk verzoek alleen geld over te maken voor toekomstige nog niet ver-
werkte maanden. Als u dit leest betekent dat dus alleen nog voor de maanden juli en volgen-
de maanden. 
Ook komt het voor dat er op andere rekeningen geld voor collectes wordt ontvangen. Bv. 
Diaconie- en of andere kerk rekeningen. Ook dat past niet in het systeem en heeft weer extra 
bankhandelingen tot gevolg. 

Samengevat: 
• Maak graag met gulle hand geld over voor gemiste collectes

• Gebruik daarvoor alleen bankrekening NL46 RABO 0382 6033 11 tnv Prot. Gemeente De 

Dollert

• Geef duidelijk aan waarvoor het geld bestemd is. Doe dit in de omschrijving of maak het op 

een andere manier aan mij bekend.


Dit bericht heb ik met oprechte bedoelingen geschreven en hoop dan ook, als u zich aange-
sproken voelt, dat u dit opvat als opbouwende kritiek. 
Let intussen goed op elkaar en blijf vooral gezond. 

Vriendelijke groet van Kees Kasper 
Boekhouder diaconie en collecte-administrateur. 

AGENDA DE DOLLERT 

24 augustus 19.00 uur Redactievergadering bij Siemie. 
24 augustus 19.30 uur Kerkenraad in Ons Gebouw 
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NIEUWS VAN DE DiA  

Bloemen 
Al jaren worden in voormalig PG Reiderland bloemen bezorgd bij huwelijksjubilea en bij ou-
deren als zij jarig zijn. Bij PG Nieuwolda/Oostwold was dit niet de gewoonte. Omdat we als 
PG de Dollert steeds meer op één lijn willen komen, hebben we als kerkenraad besloten om 
met deze vorm van bloemenbezorging te stoppen. Helaas betekent dit dat er geen jaarlijks 
bezoekje met de verjaardag wordt gebracht. Wel worden er elke kerkdienst 2 bossen bloe-
men bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, jarig zijn of een jubile-
um vieren, maar het gaat waarschijnlijk niet lukken om iedereen in te plannen. We willen de 
dames die voor een langere of kortere periode bloemen hebben bezorgd hartelijk danken 
voor hun tijd en inzet! 

Spaardoosjes Veertigdagentijd 
Aan het begin van de Veertigdagentijd zijn er spaardoosjes uitgedeeld in 
de kerk om te sparen voor een doel van Kerk in Actie, namelijk: Nieuwe 
kansen voor straatmeisjes in Ghana. Op het platteland van Ghana 
heerst veel armoede onder de bevolking. Veel mensen sturen hun kin-
deren naar de stad, met het idee dat het leven voor hen daar beter zal 
zijn. Het tegendeel is waar: veel meisjes komen terecht in een wereld 
van geweld, criminaliteit en armoede. Ze worden uitgebuit en slapen 
vaak op straat. Kerk in Actie steunt een opvangcentrum dat meisjes van 
straat haalt en ze vaardigheden leert. Ze worden opgeleid tot bijvoor-
beeld naaister, kapster, kok of pedicure. Zo kunnen ze hun eigen geld 
verdienen, onafhankelijk worden en zichzelf (en soms ook hun familie) 
ondersteunen. 

Nu we weer kerkdiensten kunnen gaan houden, willen we vragen om de spaardoosjes in te 
leveren tijdens de dienst van 12 of 19 juli. Komt u/jij dan niet in de kerk, dan kan het spaard-
oosje ingeleverd worden bij een van de kerkenraadsleden (graag voor 19 juli). Liever geld 
overmaken? Dat kan ook! Maak uw bijdrage voor dit project voor 31 juli over op NL46 RABO 
0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert (graag onder vermelding van ‘spaardoosjes 
veertigdagentijd’). 

          OPEN MONUMENTENDAG 
 
Diverse keren hier al voor langs gereden of gewandeld?  
Altijd al graag achter deze deur willen kijken ?  
De Protestantse Kerk aan de Goldhoorn 8 in Oostwold opent  
zaterdag 12 september 2020  van 10.00 u – 17.00 uur voor u   
de deuren voor bezichtiging. 
Jaarlijks komen er vele tientallen personen de kerk bezoeken. 
De kerk gebouwd in 1930 is daarmee het jongste monument   
binnen de Gemeente Oldambt. 
De kerk is gebouwd met elementen van de Amsterdamse  School en is 
nagenoeg nog origineel. 
De kerk heeft een Elektro – Pneumatisch orgel en is gebouwd door Orgelbouwer Reil uit 
Heerde. 
De kerk is open, er is iemand aanwezig om iets over de kerk te vertellen en mocht u muzi-
kaal zijn, en als u het zou het willen, het orgel mag worden bespeeld. 
Past het u op deze dag niet, maar wel op een andere dag?   
Maak dan een afspraak met Peter Akkerman 06 53714895 

                   U BENT ER VAN HARTE WELKOM ! 
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VANUIT DE STREEKDIACONIE  

Regionale Ouderenreis 

Helaas hebben wij moeten besluiten om de ouderenreis, gepland op 2 september 2020, niet 
door te laten gaan. De situatie rondom het Coronavirus is te onzeker. 
De 1,5 meter die steeds moet worden gehandhaafd kunnen we niet garanderen tijdens een 
busreis en een maaltijd. 
Wij vinden het heel erg jammer, maar hopen in 2021 wél iets te kunnen organiseren! 
Een hartelijke groet van Ineke Dusseljee en Anja Meijer-Komdeur 

BIJBELLEESROOSTER JULI-AUGUSTUS 

woensdag 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein

donderdag 2 juli Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen

vrijdag 3 juli Psalm 27 Niet bang

zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8 Verdediging

zondag 5 juli Zacharia 9:9-17 Doel: vrede

maandag 6 juli Zacharia 10:1-5 De goede herder komt

dinsdag 7 juli Zacharia 10:6-12 Het komt goed

woensdag 8 juli Zacharia 11:1-14 Vriendelijkheid en Eenheid gebroken

donderdag 9 juli Zacharia 11:15-17 Herderlijk vermaan

vrijdag 10 juli Romeinen 10:1-13 Belijdenis

zaterdag 11 juli Romeinen 10:14-21 Door te luisteren kom je tot geloof

zondag 12 juli Romeinen 11:1-12 Gods volk

maandag 13 juli Romeinen 11:13-24 Dankbaar, niet hoogmoedig

dinsdag 14 juli Romeinen 11:25-36 Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

woensdag 15 juli Matteüs 12:1-21 Sabbatsdebat

donderdag 16 juli Matteüs 12:22-37 Onvergeeflijk

vrijdag 17 juli Matteüs 12:38-50 Betekenisvol

zaterdag 18 juli Matteüs 13:1-23 Open je ogen en je oren

zondag 19 juli Matteüs 13:24-35 Groei

maandag 20 juli Matteüs 13:36-46 De oogst komt

dinsdag 21 juli Matteüs 13:47-58 Boven het maaiveld

woensdag 22 juli Zacharia 12:1-8 Kracht van God

donderdag 23 juli Zacharia 12:9-13:1 Wasgelegenheid

vrijdag 24 juli Zacharia 13:2-6 Einde van de valse profetie

zaterdag 25 juli Zacharia 13:7-9 Loutering

Vlechtwerk juli-augustus 2020                                                 10



zondag 26 juli Zacharia 14:1-11 Toekomst voor Jeruzalem

maandag 27 juli Zacharia 14:12-21 Aan de HEER gewijd

dinsdag 28 juli Exodus 25:1-9 Vrijwillige bijdrage

woensdag 29 juli Exodus 25:10-22 Verbondskist

donderdag 30 juli Exodus 25:23-30 Broodtafel

vrijdag 31 juli Exodus 25:31-40 Lichtwerk

woensdag 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein

donderdag 2 juli Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen

vrijdag 3 juli Psalm 27 Niet bang

zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8 Verdediging

zondag 5 juli Zacharia 9:9-17 Doel: vrede
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zaterdag 1 augustus Matteüs 14:1-12 Luguber verjaardagsfeest

zondag 2 augustus Matteüs 14:13-21 Levensonderhoud

maandag 3 augustus Psalm 78:1-16 Doorgeven

dinsdag 4 augustus Psalm 78:17-31 Leer uit de geschiedenis

woensdag 5 augustus Psalm 78:32-51 Hardleers

donderdag 6 augustus Psalm 78:52-72 Keuze

vrijdag 7 augustus Matteüs 14:22-36 Oversteek

zaterdag 8 augustus Matteüs 15:1-20 Lippendienst

zondag 9 augustus Psalm 29 Natuurgeweld

maandag 10 augustus Exodus 26:1-14 Heilige tent

dinsdag 11 augustus Exodus 26:15-37 Precisiewerk

woensdag 12 augustus Exodus 27:1-8 Altaarstuk

donderdag 13 augustus Exodus 27:9-21 Afgeschermde ruimte

vrijdag 14 augustus Psalm 45:1-8 Gedicht voor de koning …

zaterdag 15 augustus Psalm 45:9-18 … en de prinses

zondag 16 augustus Exodus 28:1-14 Kledingvoorschrift

maandag 17 augustus Exodus 28:15-30 Op het hart gedragen

dinsdag 18 augustus Exodus 28:31-43 Maatwerk

woensdag 19 augustus Psalm 17 Is Davids gebed ook jouw gebed?

donderdag 20 augustus Exodus 29:1-14 Ingewijd

vrijdag 21 augustus Exodus 29:15-30 Bloedserieus

zaterdag 22 augustus Exodus 29:31-37 Verzoening is niet goedkoop

zondag 23 augustus Exodus 29:38-46 Gezonde lucht

maandag 24 augustus Psalm 138 Recht uit het hart

dinsdag 25 augustus Matteüs 15:21-39 Hondenbrood en wonderbrood

woensdag 26 augustus Matteüs 16:1-12 Raak niet onder invloed

donderdag 27 augustus Matteüs 16:13-28 Rotsvast geloof

vrijdag 28 augustus Matteüs 17:1-8 Top-ervaring

zaterdag 29 augustus Matteüs 17:9-13 Zwijgtekst

zondag 30 augustus Matteüs 17:14-23 Als je gelooft, kun je bergen verzetten

maandag 31 augustus Exodus 30:1-10 Heilig reukwerk
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         SchuldHulpMaatje Oldambt 
Mr. A.J. de Sitterstraat 12a 

      9671 GL Winschoten 

info@shmoldambt.nl 
www.shmoldambt.nl 

Kantoor SchuldHulpMaatje Oldambt weer open voor hulpvra-
gers


Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het 
kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was 
het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk. 

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bij-
voorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maxi-
maal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is 
door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes 
aanwezig. 

Training nieuwe Maatjes
Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilli-
gers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. Ook de training zal in aan-
gepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen 
te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers ver-
wacht.  

Dreigende financiële problemen
De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden 
gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. 
ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen 
zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld.  

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk 
ook weer op huisbezoek gaan. 

Hulp nodig bij geldzorgen?
Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen 
naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t! 
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INLIA  

Fietsen op de snelweg en andere nieuwigheden 

Vanwege corona konden vrijwilligers een hele tijd niet naar de TussenVoorziening in Eelde. De 
lessen en activiteiten voor vluchtelingen lagen noodgedwongen stil, maar worden nu enthousi-
ast weer opgepakt. Mét veiligheidsmaatregelen. 

Je zou denken dat het pre-corona gezelliger was, toen ze nog hele groepen tegelijk les gaven. 
Maar vrijwilligers Adib en Bé ervaren dat niet zo. Toegegeven; slechts 4 mensen in de klas is an-
ders. Maar meer past nu eenmaal niet als je 1,5 meter afstand moet houden.   

En er zijn ook voordelen. Adib: “Je kunt iedereen nu persoonlijk helpen. Daardoor boeken men-
sen meer vooruitgang.” Bé is het ermee eens, maar zou graag het aantal lessen opschroeven: 
“Mensen moeten zóveel leren”. Aan hart voor de zaak geen gebrek bij beide vrijwilligers.  

Ze zijn blij dat ze inmiddels weer les kunnen geven, nadat het programma stil lag vanwege coro-
na en online lesgeven niet goed bleek te werken. Adib en Bé geven allebei Nederlandse les en 
de ‘TuVoTalks’; workshops over hoe het hier reilt en zeilt. De gasten zijn statushouders: ze mogen 
in Nederland blijven. In de TussenVoorziening worden ze voorbereid op hun nieuwe leven.  

In de TuvoTalks gaat het over alles van praktische zaken als inschrijven bij een huisarts tot en met 
Nederlandse normen en waarden. “Je moet niet onderschatten hoe anders het hier is”, zegt 
Adib, “Er hebben al eens jongens uit de TuVo op de snelweg gefietst!” Het liep goed af, de poli-
tie plukte ze tijdig van de snelweg.  

Adib en Bé zijn door de kerken in Eelde en Zuidlaren betrokken geraakt bij de TuVo. Al was Adib 
al eerder vrijwilliger bij INLIA en was Bé als diaken een paar jaar geleden al in gesprek met de 
burgemeester over de komst van vluchtelingen.  

Adib is gepensioneerd elektrotechnicus, Bé gepensioneerd docent. Hij vindt het nog steeds fijn 
om kennis over te dragen. “Belangrijker nog: ik wil deze mensen graag laten zien dat er hier 
mensen zijn die zich om hen bekommeren, die hen zíén.” Had hij eerder Eritreeërs, Irakezen, Sy-
riërs en Turken in de ‘klas’, nu zijn het Afghanen. De mannen zijn hoogopgeleid, maar de vrou-
wen vrijwel analfabeet.  

De lessen worden daarom anders aangepakt dan gebruikelijk. Gescheiden bijvoorbeeld, terwijl 
Adib eerder graag mannen en vrouwen sámen les gaf: “Dat werkt goed bij oosterse mannen, 
dan doen ze extra hun best. Ze willen niet onderdoen, haha.” En: “In Nederland zijn mannen en 
vrouwen gelijk. Dat moeten ze direct leren.”  

Adib geeft de lessen structureel in het Nederlands. Dat is lastig voor nieuwkomers, dus vinden 
collega’s hem wel eens streng. “Ze willen leren, toch? Dan moeten ze er wat voor doen.” In de 
huidige kleine klasjes is het wel intensief, beseft hij, daarom is hij het er mee eens dat de lessen 
voorlopig kort zijn. Maar straks moeten ze weer langer: “Er is echt veel te leren.” De TuVo-gasten 
kunnen hun borst natmaken. 
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Het nuttige verenigen... 

Vrouwen in de opvang produceren honderden mondkapjes voor gasten, medewerkers en vrijwil-
ligers van alle INLIA-locaties. Tijdens het naaien wordt er Nederlands geoefend. 

Het zijn de twee ijverigste dames die vanochtend achter de naaimachines zitten; Narine uit Ar-
menië en Buyana uit Mongolië. Zo’n tweehonderd mondkapjes zijn er de afgelopen woensdag-
ochtenden genaaid door hen en andere vrouwen uit de LVV (vroeger de BBB+) in Groningen. 
Drie Afghaanse vrouwen in de TussenVoorziening van INLIA in Eelde steken hen naar de kroon; 
zij konden hele weekenden achter de naaimachine. Begeleidster Fati toont enthousiast de oogst: 
tegen de vijfhonderd mondkapjes. 

Het idee om die zelf te maken werd geboren toen mondkapjes verplicht werden in het openbaar 
vervoer. Alle gasten in de opvang moeten er minstens twee hebben: een voor de heenreis en een 
voor de terugreis. Beter wasbare mondkapjes dan wegwerpspullen, vonden ze bij INLIA; wel zo 
duurzaam. Maar die zijn best aan de prijs en bovendien: zelf maken geeft wat om handen. 

Dus sloegen de vrouwen aan de slag. In Eelde onder aanvoering van Fati, die allerlei mooie stof-
jes bijeen wist te scharrelen. Het Afghaanse trio dat hier de kapjes fabriceert, besloot ze allemaal 
tweezijdig te maken: een effen kant en een kant met een vrolijk motiefje.  

Deze dames zijn dan ook ervaren; moeder Fahima is hoofdnaaister, dochter Oranus heeft het met 
de paplepel ingegoten gekregen. En de derde, Leila, versiert sommige mondkapjes zelfs met 
borduursel. Er zijn nu voldoende kapjes zijn voor alle INLIA-locaties, maar toch gaan ze hier door 
met naaien, vertelt Fati: “We gaan kleren en zo maken.”  

In Groningen deden vrijwilligers Kitty en Ineke de begeleiding. Het eerste geslaagde mondkapje 
werd enthousiast gevierd, getuige de foto. Het handwerkklasje was eerder al actief, maar werd 
opgeschort vanwege corona. Nu de maatregelen versoepeld zijn konden de vrouwen aan de slag 
in een leslokaal waar ze afstand kunnen houden. Met mondkapjes op, voor extra veiligheid. Zelf-
gemaakt uiteraard. 

Kitty geeft ook Nederlandse les in de opvang en zo kunnen de vrouwen tijdens het vervaardigen 
van mondkapjes ook nog eens Nederlands oefenen. Het nuttige verenigen met het eh… nuttige!  

Toch wordt het aangename niet vergeten: Narina en Buyana hebben heel andere achtergronden, 
maar ze spreken beiden ook Russisch. “Het is vaak te gezellig”, lacht 
Kitty, “De productie lijdt eronder.” Dat wordt goedgemaakt door een 
Pakistaanse die een naaimachine heeft meegekregen naar haar ka-
mer.  

“Afgelopen week heeft ze daar 40 mondkapjes geproduceerd”, ver-
telt Kitty, “Die vrouw is een ster met de naaimachine! Daar moet ze in 
de toekomst echt wat mee doen.” En zo legt Kitty moeiteloos de link 
met het doel van de LVV: dakloze vreemdelingen helpen bij het vin-
den van een nieuw toekomstperspectief.  
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WAT BESPREEKT DE PROTESTANTSE KERK NU PRECIES MET DE OVERHEID?  

         
Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) behartigt de belangen van 
29 kerkgenootschappen bij de overheid. Dat doet zij al jaren over tal van onder-
werpen. Tijdens deze coronacrisis zijn de overleggen met de overheid geïntensi-
veerd. Bijna wekelijks is er contact met minister Grapperhaus, de minister van 
Justitie en Veiligheid, tevens minister van Eredienst. Namens de Protestantse 
Kerk in Nederland neemt onder andere Jurjen de Groot, directeur dienstenorga-
nisatie, deel aan dit overleg. 

Het valt De Groot op dat sommige mensen denken dat kerken geen invloed heb-
ben op beslissingen van de overheid. “Lobbywerk is vaak onzichtbaar, maar het 
CIO verricht goed werk voor ons. De Protestantse Kerk is daar nauw bij betrok-
ken. Niet alleen tijdens deze crisis, maar voortdurend.”  

In het begin van de crisis heeft het CIO ervoor gezorgd dat predikanten en ker-
kelijk werkers werden aangeduid als ‘cruciaal beroep’. Daardoor konden predi-
kanten en kerkelijk werkers bijvoorbeeld hun kinderen naar de kinderopvang 
brengen en kregen geestelijk verzorgers in ziekenhuizen meer ruimte om coron-
apatiënten bij te staan. Het CIO is nu bezig om te bepleiten dat het ook als con-
tactberoep wordt aangeduid. 

De coronacrisis maakt het werk van het CIO nog urgenter, maar ook meer com-
plex. De Groot: “De overheid heeft de grote verantwoordelijkheid om de samen-
leving hier doorheen te leiden. Niet alleen de kerken lobbyen voor hun positie en 
vrijheden binnen de ‘intelligente lockdown’. Andere branches doen dat ook. Lijkt 
me een lastige klus voor de overheid om in de grote hoeveelheid aan belangen 
steeds de juiste keuzes te maken. Ik ben dankbaar voor iedere versoepeling die 
het CIO voor de kerken voor elkaar krijgt.” 

De gesprekken met de minister zijn intensief volgens De Groot. “Het is balance-
ren. Aan de ene kant is er de scheiding tussen kerk en staat. We hebben als kerk 
onze eigen gebruiken, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft. Aan de an-
dere kant is de overheid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Er wordt 
voortdurend de afweging gemaakt welk belang het zwaarste weegt en op dit 
moment is dat toch de volksgezondheid.” 
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Om die reden wil de overheid graag een bron van besmetting snel kunnen trace-
ren. Vandaar dat kerken, net als alle andere organisaties, moeten werken met 
een reserveringssysteem. Mocht het nodig zijn, dan is er achteraf in kaart te 
brengen wie met wie in contact is geweest.  

Ook heeft de overheid zeggenschap over de publieke ruimte. Afhankelijk van hoe 
het kerkgebouw ligt, kan dat dus al beginnen bij de voordeur van de kerk. Er 
mogen bijvoorbeeld geen grote groepen mensen samenscholen, dus ook niet 
voor een kerkgebouw. Ook dit speelt mee in de hoeveelheid mensen die naar een 
kerkdienst mogen komen. 

De Groot: “Ik snap heel goed dat mensen moeite hebben met de huidige richtlij-
nen voor kerken. We worden enorm beperkt in ons kerk-zijn. Ik voel me daar ook 
niet prettig bij. Toch hoop ik dat mensen er op vertrouwen dat het moderamen 
en de dienstenorganisatie er alles aan doen om de belangen van de gemeenten 
van de Protestantse Kerk zo goed mogelijk te behartigen.”  

De Groot is onder de indruk van de veerkracht van gemeenten in deze tijd. “Al 
die prachtige online initiatieven zijn ontroerend om te zien. Daarnaast geeft het 
initiatief #Nietalleen handen en voeten aan betekenisvol kerk-zijn, juist in deze 
tijd. We hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving die een grote verant-
woordelijkheid met zich meebrengt. Laten we die lijn - ondanks alle beperkingen 
- vasthouden!”  

Nu de maatregelen verruimd worden, gaat er nog intensiever overlegd worden 
met de overheid. Zo vindt er binnenkort een live overleg met minister Grapper-
haus plaats over mogelijke versoepelingen van de maatregelen voor de kerken. 

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwer-
kingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen 
en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. 
Zie https://www.cioweb.nl/ voor meer informatie over het werk van het 
CIO. 

Op de foto: Jurjen de Groot - Fotograaf: Niek Stam 
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PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT

KERKDIENSTEN:  juli - augustus 2020 
Alle diensten zijn live te beluisteren: zie Kerkomroep.nl, kijk daar bij de betreffende kerk  

Er is een enkele zondagse samenkomst in onze eigen kerkgebouwen, waarvoor vooraf aan-
gemeld dient te worden. 
In de streekgemeente is georganiseerd dat er elke zondag een viering is te beluisteren. 
Bij de dienst is behalve de predikant en iemand voor het geluid, ook de ouderling van dienst,  
de organist en soms ook een lector aanwezig.   
De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl vanuit betreffende kerkgebouw. 
Uiteraard kan de dienst ook later worden beluisterd.  

         

juli 5 9.30 Vennekerk W.sch. Ds. G.W. van der Werff alleen online

juli 12 9.30 Finsterwolde Ds. B.L. van der Woude Vooraf aanmelden

juli 19 9.30 Oostwold Pastor T. Huizing Vooraf aanmelden

juli 26 11.00 Dorpskerk Meeden Pastor T. Huizing alleen online

aug. 2 9.30 OntmoeMng Scheemda Ds. G.R. Offringa alleen online

aug. 9 9.30 OntmoeMng Scheemda Ds. G.R. Offringa alleen online

aug. 16 9.30 Vennekerk W.sch. Ds. G.W. van der Werff alleen online

aug. 23 9.30 OntmoeMng Scheemda Ds. G.R. Offringa alleen online

aug. 30 9.30 Oostwold Ds. G.W. van der Werff max. 30 bezoekers
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