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COLOFON 

Internetsite (vernieuwd en in opbouw):                    https://dedollert.protestantsekerk.net/  

Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de kerkenraad en verschijnt 10 keer per 
jaar in een oplage van 340 stuks. Vlechtwerk kost €7,50 per jaar; i.v.m. portokosten vragen we van 
postabonnees €35,- per jaar. 
Het Vlechtwerk kunt u ook via mail toegestuurd krijgen: Graag uw e-mailadres doorgeven aan redac-
tie via 
KerkbladVlechtwerk@gmail.com  Van deze digitale lezers vragen we een vrijwillige bijdrage. 

Kopij 
Kopij voor het juni-nummer kunt u inleveren tot en met maandag 25 mei 12.00 uur bij  
KerkbladVlechtwerk@gmail.com 

Diverse Banknummers  

Banknummer Diaconie: 
NL21 RABO 0357 7744 77 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente De Dollert 

Banknummer voor collectebonnen: 
NL46 RABO 0382 6033 11  t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 
   
Banknummer voor (na-) giften op gehouden collecten: 
NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 
(graag o.v.v. datum en doel van de collecte) 
  
Banknummer voor Solidariteitskas en Vlechtwerk: 
NL32 RABO 0134 3869 65 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 

Banknummers voor Aktie Kerkbalans (kerkelijke bijdrage): 
Oostwold: NL96 RABO 0357 7176 43 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 
Nieuwolda: NL93 RABO 0382 6111 95  t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 
Reiderland: NL05 RABO 0373 7160 36  t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert 

De meest actuele informatie over de diensten vindt u op 
https://dedollert.protestantsekerk.net 
De website wordt actueel gehouden en regelmatig verschijnt er nieuwe informatie of een nieuw artikel. 
Neem een kijkje! 

Vlechtwerk 
Jaargang 2, nr. 20 

mei 2020 
Meimaand. 

De maand mei ligt voor ons. Normaal gesproken een maand waarin alles nog mooier tot 
bloei komt 
Een maand waarin we herdenken en feest vieren. 
We herdenken de mensen die gevallen zijn in de 2de wereldoorlog. Elke keer weer een 
bijzonder moment. Jong en oud verzamelt zich op afgesproken punten in de verschillende 
dorpen en van daaruit samen lopen naar het kerkhof waar de gevallenen liggen. Wat mij, en 
u vast ook, opvalt is dat er steeds jongeren bijkomen. Goed om dit te blijven doen. Het is ook 
een moment om stil te staan bij alle gevallenen van oorlog en geweld. 
Een dag later vieren we, uitbundig, feest. In het hele land zijn er festiviteiten en concerten. 
We vieren dat we vrij zijn. Dit jaar waren er extra activiteiten gepland. Het is 75 jaar geleden 
dat we bevrijd zijn. 
Hoe anders verloopt nu alles. 
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We gaan niet samen herdenken, althans we gaan niet samen naar het kerkhof of andere 
gedenkplaatsen. Anders dan andere jaren mag de vlag, de hele dag halfstok. We vragen 
iedereen voor het huis te staan en om 20.00 uur 2 minuten stil te zijn. 
We gaan niet samen feest vieren, geen drukte in de dorpen en steden, geen concerten en 
geen volle terrassen. 
Toch laten we dit niet zomaar voorbij gaan. Er worden allerlei initiatieven ontplooid in het hele 
land en in de dorpen en steden. 
Koningsdag krijgt ook een heel andere invulling. Ook hier geen feest, vrijmarkten, etc. 
Toch ook hier weer initiatieven. 
Samen het Wilhelmus zingen en spelen. Niet direct bij elkaar maar iedereen die mee wil 
doen vanuit zijn/haar eigen huis. 
Er is muziek beschikbaar en de tekst kent bijna iedereen. Ga in de deuropening staan, ga op 
het balkon staan of in de tuin. Doe mee. Ook hier gaat het om de verbondenheid. 

Heel veel dingen liggen stil, mensen werken thuis, ouders zien hun kinderen niet, opa’s en 
oma’s zien hun kleinkinderen niet. 
Er is veel eenzaamheid bij vooral ouderen. Maar ook de jongeren missen hun vrienden. 
Wat mogen we blij zijn dat we in deze tijd gebruik kunnen maken van sociale media. 
We kunnen skypen, whatsappen en voor mij nieuw, ZOOM.(Video bellen met meerdere 
personen) 
Via internet kun je van alles samen doen, pubquiz, vergaderen, verjaardagsfeestje vieren. 
Natuurlijk willen we elkaar zien, vasthouden. Dat gaat nu even niet en iedereen ziet de ernst 
ervan in. 
Opvallend hoeveel aandacht er is voor elkaar. Veel mensen zijn behulpzaam en bieden hun 
diensten aan, er worden weer kaarten verstuurd en mensen bellen elkaar op. 
In het algemeen houden we de 1 ½ meter afstand aan, soms gaat het mis. 
Juist door dit alles is er een sfeer ontstaan van saamhorigheid. Het gaat ons allemaal aan en 
het kan een ieder van ons overkomen. 
Laten we kijken naar de positieve dingen die er ontstaan zijn en die er nog bijkomen. 
Laten we kijken naar wat wel kan en niet wanhopig worden. 
Heel veel sterkte iedereen en kop der veur! 

namens de redactie, Siemie 

EXTRA VAN DE REDACTIE 

Wat leven we nu toch in een aparte tijd.  
Thuis zijn, thuis blijven, pas op de plaats. Een hele lange pas op de plaats. Hoe doe je dat? 
Afstand houden. En hoe doe je dat zonder afstandelijk te zijn? 
Thuis werken. Komt het scherm en de mobiel al je oren uit? De muren op je af? Kun je über-
haupt nog wel werken? Houd je je baan? 
Kerken. Via beeld en/of geluid of een You Tube-filmpje. Surrogaat? 

De onzekerheid. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoe ziet de toekomst eruit? 

Wat een geluk dat we in een relatief dunbevolkte streek wonen die bovendien ook nog eens 
het minst getroffen is; rondje fietsen door het dorp, wandelen, tent opzetten in de tuin, wer-
ken op het land, in de stal, op je bedrijf, klussen in en om huis. 
Als je hier tenminste de fysieke mogelijkheden voor hebt… 
Want als je geen bezoek mag ontvangen, je alleen verzorgers ziet, je eenzaam voelt…. 

Hoe houden we dit alles vol? Hoe lang duurt het nog? 

Hoe vergaat het u, vergaat het jou? 
Hoe komt u de dagen door?  
Wilt u het delen met uw medelezers van het Vlechtwerk? 
Misschien kunnen we elkaar in een volgend Vlechtwerk bemoedigen, inspireren met onze 
ervaringen. Of misschien wilt u uw zorgen en frustratie met anderen delen? 
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Stuurt u uw “CORONA-bijdrage” in naar KerkbladVlechtwerk@gmail.com 
Of, als u geen internet hebt, benader gerust 1 van de redactieleden; zij willen uiteraard uw 
schrijven ophalen en verwerken. (hun gegevens staan bij colofon) 

Op deze wijze kunnen we via ons kerkblad elkaar toch nabij zijn en met elkaar ons Vlecht-
werk een waardevolle invulling geven. 

Namens de redactie 
Marina Wijnmaalen 

VANUIT DE KERKENRAAD 

In de vorige uitgave van Vlechtwerk schreef ik dat er niet zo veel te vermelden was omdat de 
kerkenraad na de laatste uitgave nog niet weer had vergaderd. 
Nu moet ik dit opnieuw vermelden, alleen de reden is anders. Een ieder weet waarom. 

Als kerkenraadsleden hebben we via de mail diverse keren contact gehad en het blijkt dat dit 
lang niet ideaal is. Soms schrijf je iets wat voor anderen niet duidelijk is en voor je het weet is 
er een mailwisseling van hier tot gunder. Liever een gewone vergadering dan kun je alles 
direct kortsluiten. 

De kerkdiensten liggen stil, de Stille week en Pasen gingen heel anders voorbij dan normaal. 
Via Kerkomroep.nl kunnen iedere zondag diensten uit Scheemda of Winschoten worden 
beluisterd. We horen dat diverse mensen ook naar de EO kijken. Wilt u alsnog een dienst 
horen van de afgelopen periode: ze blijven een poosje bewaard op Kerkomroep.nl en u kunt 
het alsnog beluisteren. 
Op onze website dedollert.protestantsekerk.net  kunt u als het goed is op zaterdagavond ook 
de liturgie vinden voor de zondagse dienst zoals die wordt uitgezonden. 

Als vaste kerkganger merk je wat het verschil is tussen de dienst zelf in de kerk meemaken 
of thuis beluisteren. Je mist het zingen en het samenzijn en voelt nu ook wat de mensen 
missen die niet meer in staat zijn naar de kerk te gaan. 

We proberen wel wat contact te houden. Het pastoraat gebeurt via de telefoon en er was een 
prachtige tulpenactie. 

Ds Gert Wybe van der Werff treedt op 1 mei in dienst van de Streekgemeente en zal 
grotendeels werkzaam zijn voor Reiderland en Winschoten. Hij neemt dan ook de taak van 
ds Velema over. 
De intrede dienst was gepland op 10 mei, maar kan ook niet door gaan. Wel zal er in kleine 
kring een bevestiging plaatsvinden waarbij een aantal kerkenraadsleden aanwezig zal zijn. 

Een ieder van u zal in het dagelijkse leven de gevolgen ondervinden van de maatregelen in 
verband met het corona virus. Activiteiten liggen stil, verjaardagen kunnen niet of slechts 
heel beperkt gevierd worden en een groot deel van het sociale leven is veranderd. 
Zo ook bij begrafenissen. Ik mocht ouderling van dienst zijn bij de begrafenis van een 
gemeentelid en dat doe ik met liefde, maar het is toch een vreemde ervaring dat dit alleen 
kan met de zeer directe familie in een heel kleine kring. 

Het is op dit moment van schrijven (19 april) nog onduidelijk hoe het verder gaat. Eventuele 
nieuwe  of veranderde maatregelen worden eind van de maand van kracht. 
Als dit van invloed is op de kerkgang of andere belangrijke zaken dan zullen we proberen u 
in te lichten. Kijkt u – als u het kan – ook op de website van de kerk. 

Namens en vanuit de kerkenraad wens ik u allen heel veel sterkte en Gods zegen in deze 
moeilijke tijden. Neemt u als u vragen hebt gerust contact op met een van de 
kerkenraadsleden. 

Een hartelijke groet, de scriba – Jan Drewel 
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BERICHT VAN DOMINEE vd WERFF  

Even voorstellen  
Het was een warm welkom op de avond van 21 januari jl., waar ik in een volgepakt “Ons 
Gebouw” in Oostwold mijzelf aan u als nieuwe predikant in de Streekgemeente Oost-
Groningen mocht voorstellen. Het was de afsluiting van een beroepingsprocedure die vier 
maanden had geduurd en daarmee vlot en voor mij alleszins plezierig was verlopen.  
Niemand had toen kunnen bevroeden wat ons dit voorjaar zou staan te wachten….  
En nu sta ik dan klaar om te beginnen. En ik heb er zin in. Maar de feestelijke start die we 
ons hadden voorgesteld op 10 mei zit er helaas nu niet in. Ik zal nu op diezelfde datum door 
collega Bert van der Woude aan de Streekgemeente verbonden worden in een dienst 
gehouden in klein gezelschap in de Vennekerk in Winschoten. Deze dienst zal worden 
uitgezonden. 
Nu ik de meesten van u voorlopig nog niet fysiek kan ontmoeten, wil ik mezelf op deze wijze 
een beetje bij u introduceren. Gert Wybe van der Werff, samen met mijn tweelingbroer Jouke 
geboren in 1962 op het Indonesische eiland Sumba, waar mijn ouders werkzaam waren in 
de (Gereformeerde) zending. De missionaire betekenis van geloven en kerk zijn is me dus 
met de paplepel ingegoten. Anderhalf jaar later keerde ons gezin met vijf kinderen terug naar 
Nederland en ik groeide verder op  het Groningse platteland op. Helaas, zo vond ik toen, 
verhuisden we op mijn 14e naar Zuid-Holland. Omdat het Noorden me altijd bleef trekken 
ben ik, na de Pedagogische Academie in Oegstgeest en militaire dienst, naar Groningen 
teruggekeerd. Mede door mijn vrijwilligerswerk in de Open Hof, een diakonaal dak- en 
thuislozencentrum in Groningen  en bezoeken aan het jongerenklooster van Taizé rijpte bij 
mij het idee theologie te willen gaan studeren, in Groningen uiteraard. De doorslag gaf het 
bezoek van Dorothee Sölle aan Stad. Zoals zij het Woord betekenis gaf in de huidige 
samenleving inspireerde me.  
In oktober 1999 kreeg ik mijn eerste gemeente: Oostwold-Finsterwolde. Ook door 
consulentschappen met een pastorale taak in Nieuwolda en later Scheemda, leerde ik deze 
streek goed kennen. 
Met veel plezier heb ik vanaf februari 2006, veertien jaar de gemeente van Bovensmilde 
gediend. Maar toen de vacature in Oost-Groningen voorbij kwam aarzelde ik niet, denkend 
aan alle goede herinneringen aan deze streek, de kans te wagen “terug” te keren. In een 
geheel andere functie dan destijds, dat natuurlijk wel. Op de gemeenteavond heb ik het zo 
verwoord: het lijkt me belangrijk om het eigene van ieder dorp en iedere plaats te 
onderkennen. Om als lokale kerkgemeenschap daarin ondersteunend aanwezig te zijn. 
Daarnaast er naar te streven met elkaar een gemeenschap te zijn, over allerlei grenzen 
heen. Maar nu, onder druk van de zorgelijke omstandigheden, zoeken we allereerst wegen 
om elkaar zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.  
De uitdaging van kerk zijn in deze grote streekgemeente vraagt veel creativiteit en flexibiliteit 
van ons, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij als mensen die geloven ver met elkaar 
kunnen komen! 
Deze zin in uit de vacaturetekst heb ik goed in mijn oren geknoopt: “Wij bieden: ruimte, zowel 
letterlijk en figuurlijk.” Het is het gevoel van ruimte dat het Grunnigerlaand geeft en haar zo 
bijzonder maakt; mogen we in die ruimte de vrijheid van de Geest bespeuren! 
Samen met mijn partner Aart de Goojer verwachten we voor de zomer ergens in uw midden 
te komen wonen.  
En dan hopen we maar dat we, als we eenmaal de quarantaine achter ons kunnen laten, 
alsnog een feestelijke intrededienst kunnen vieren! 

Met een hartelijke groet, 
Ds. Gert Wybe van der Werff 

TULPENACTIE 

Even een korte toelichting op de tulpenactie.. 
Na de aankondiging door de overheid om i.v.m. de coronavirusbestrijding, een aantal 
maatregelen te gaan invoeren, ontstond het idee om boeketjes tulpen te bezorgen aan 
kwetsbare- en oudere inwoners van de dorpen Oostwold en Nieuwolda. 
Want één van de maatregelen betekende veel impact voor bovengenoemde groep n.l. het 
besluit om geen bezoekjes meer te brengen aan de kwetsbare-en oudere inwoners met een 
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goed doel om de coronavirus niet aan die inwoners te kunnen verspreiden. Dit had en heeft 
nog steeds veel impact, veel minder afleiding,  je kinderen en andere dierbaren niet kunnen 
zien. 
Vanuit die gedachte is het initiatief ontstaan; de kerkdeuren gingen letterlijk dicht maar het 
gevoel ontstond om juist vanuit de liefde voor elkaar en het solidair zijn met elkaar, de 
genoemde groep een hart onder de riem te steken en een gebaar te maken dat er aan hen 
gedacht wordt. Contact werd gezocht met de plaatselijke tulpenboer en zo het idee verder 
vorm gegeven. 
De bewoners van de plaatselijke verpleeghuizen en de medewerkers hebben logischerwijs 
ook een boeketje gekregen en zo ook de bewoners in de Horst. 
Een aantal vrijwilligers uit de dorpen was gelijk bereid om te helpen en de boeketjes rond te 
brengen. Dat was geweldig, nogmaals bedankt daarvoor!! 
Ook hebben wij mooie, oprechte bedankjes gekregen van de mensen; van sprakeloosheid 
tot “bedank de kerk daar maar even voor “.. 
Hartverwarmend om dit zo mee te maken en toch ontstaat dan het gevoel, is dit niet gewoon 
de bedoeling van de kerk die zijn deuren figuurlijk opent en naar Buiten gaat om 
Naastenliefde en Solidariteit uit te stralen en niet alleen in deze tijd… 
Denk om elkaar en houd elkaar vast ook al is het op 1,5 meter afstand voor de komende tijd. 
  
Groeten Gerda Wierenga 

GEMEENTELEVEN 

BERICHT VAN DOMINEE VELEMA 
Beste Bijbelkringgangers in Bad Nieuweschans en Beerta, 
Door de coronacrisis konden de laatste sessies over Marcus helaas niet doorgaan. 
Dat spijt mij zeer, zo graag was ik nog een paar keer met de teksten bezig geweest met u 
allen. 
Graag dank ik u hartelijk voor de deelname en de openheid en oprechtheid waarmee u het 
gesprek telkens weer voerde. Als ik thuiskwam zei ik tegen mijn vrouw, die predikant is van 
Ev. Luth. Kirche in Duitsland, het heeft mij goed gedaan. Dat begreep zij wel.  
Ik genoot van de sessies hoewel er ook diep insnijdende menselijke ervaringen naar boven 
kwamen. Maar dat geeft de diepte aan van de gesprekken.  
Een mooi detail, ik lees het NT graag in het Grieks en van daaruit legde ik de teksten uit. 
Maar de laatste twee keer in Bad Nieuweschans was er een deelneemster die de te 
behandelen teksten voorlas uit een Groningse bijbelvertaling, Dat was compleet nieuw voor 
mij, erg mooi! 
Heel graag dank ik de dames die telkens weer de voorbereidingen troffen zodat we aan de 
slag konden. En het zingen aan het begin vond ik zo mooi, ja, waar vind je dat nog?  
Ik dank u nogmaals zeer en wens u alle goeds vanuit Ostfriesland.   
Dr. Arjen W. Velema. 

Ongetwijfeld zullen we, wanneer de beperkingen worden opgeheven, een moment kunnen 
vinden om in de bijbelkringen goed afscheid te nemen van elkaar. 2 jaar lang heeft ds. 
Velema in het Reiderlandse deel van onze gemeente gewerkt, niet alleen bij de bijbelkringen 
en het Avondmaal in de Tjamme, maar daarbij heeft hij ook nog veel bezoekjes mogen 
afleggen. We zijn hem hiervoor heel erkentelijk en kijken met dankbaarheid terug op zijn 
inzet. 

SCHOOLBIJBELS 
In de bijbelkring Beerta / Finsterwolde is het de gewoonte iedere bijeenkomst te sparen voor 
een bepaald doel. Al sinds jaar en dag is het doel: Schoolbijbels. Deze worden ieder jaar aan 
het eind van het schooljaar door de leerkracht godsdienst overhandigd aan de leerlingen van 
groep 8 van de openbare basisschool Drieborg.  
Dit jaar heeft men, ondanks het vroeg afgebroken seizoen, een mooi bedrag bijeen gebracht. 

LIEF EN LEED in REIDERLAND 
In deze “Coronatijd” proberen we zo veel mogelijk contact te houden met elkaar en wat op 
elkaar te letten. Gelukkig hebben we, en zijn we voor elkaar, de ogen en de oren in onze 
dorpen, ook al zijn we nu allemaal meer op onszelf aangewezen.   
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Misschien heeft u juist nu zoveel meer behoefte aan contact.  Blijft u niet tobben: mail, app of 
bel. Naar familie, buren, iemand uit het dorp of van de kerk / kerkenraad. 
Laten we blijven omzien naar elkaar. En zeker in deze tijd. 

Nu ds. vd Werff per 10 mei aan onze gemeente verbonden zal worden, kan de Reiderlandse 
pastorale zorg door ds. vd Werff worden overgenomen. In deze lastige tijd zal per situatie 
worden bekeken wat de beste vorm van pastoraal contact is. 

Een intrededienst zal worden gehouden wanneer dit weer mogelijk is. Hoe het opstarten van 
het gemeentewerk en het kennismaken in Reiderland zal worden vormgegeven wordt in 
overleg bepaald. 

Met vriendelijke groet, Marina Wijnmaalen 

LIEF EN LEED in NIEUWOLDA-OOSTWOLD 

Momenteel kom ik niet in Oostwold of Nieuwolda voor bezoeken. Wilt u graag eens praten; 
bel me gerust! 

Een hartelijke groet van uw pastor Tineke Huizing-Piersma 

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 3 mei – Finsterwolde: Kerk in Actie – Noodhulp Nigeria (1e collecte) 
Nigeria: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram 
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om 
dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria 
zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrik-
kelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie 
een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen in-
tensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven 
voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen ge-
meenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrij-
heid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria. 
Zondag 10 mei – Oostwold: Stichting Bootvluchteling (1e collecte) 
In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevan-
gen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voorname-
lijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen 
naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te ver-
beteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een me-
dische kliniek. 
Zondag 10 mei – Oostwold: 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 paasgroetenac-
tie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald. 
Zondag 17 mei – Bad Nieuweschans: Ziekenhuispastoraat UMCG (1e collecte) 
Het is niet leuk om ziek te zijn en opgenomen worden in een ziekenhuis is nog minder leuk, 
want dan is er vaak iets ernstigs aan de hand. Op deze moeilijke momenten kan pastoraat 
goed helpen en ondersteuning bieden, want je mist immers ook de kerk in je omgeving. Het 
UMCG heeft pastorale werkers in huis die, wanneer je geestelijke ondersteuning op prijs 
stelt, graag bij je langs komen en een gesprek met je aangaan.  
Donderdag 21 mei – Oostwold: Aktie Vakantietas in Oost-Groningen (1e collecte) 
De Streekgemeente Oost-Groningen doet dit jaar weer mee met de Actie Vakantietas. Bin-
nenkort komt er weer een oproep tot het inzamelen van speelgoed en de Streekdiaconie 
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zorgt voor kortingsbonnen en tegoedbonnen, zodat de tassen goed gevuld zijn. De op-
brengst van deze collecte is bestemd voor het dekken van de kosten die de Streekdiaconie 
voor deze actie maakt. 
Donderdag 21 mei – Oostwold: 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 24 mei – Nieuwolda: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte) 
Oeganda: Nieuwe kansen voor straatkinderen 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier 
door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en 
mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij 
vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer 
naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen van-
daan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans! 

AGENDA DE DOLLERT 

Voorlopig blijft de agenda nog leeg.  
Mochten de richtlijnen weer wat soepeler worden zal er ongetwijfeld worden overlegd hoe 
een en ander op een verantwoorde wijze vorm kan krijgen. 

OPBRENGST COLLECTEN  

NIEUWS VAN DE DiA  

Paasgroeten actie. 
Dit jaar geen koffie en koek en gezellig samen schrijven! 
Maar toch hadden we kaarten besteld voor de paasgroetenactie. We wilden daar wel wat 
mee doen! 
Vandaar dat de kaarten rondgebracht zijn bij leden van onze gemeente om ze thuis 
van een groet te voorzien. 
Vandaar zijn ze opgestuurd naar het landelijk verzamelpunt.  De kaarten worden op deze 
manier eerlijk verdeeld over de gevangenissen. 
Anders dan anders maar het is gelukkig wel doorgegaan. We weten hoe blij de ontvangers 
zijn met deze post. 

De paaskaarten zijn ook als paasgroet verstuurd of bezorgd bij kerkleden. Een aangehechte 
kaart kon dan worden doorgegeven als bemoediging aan kennissen in de buurt. 
Zo hebben we het opgevat in Reiderland. Daarnaast natuurlijk de kaarten geschreven voor 
de gedetineerden. 
Uiteindelijk zijn we nu allemaal een beetje gedetineerd, nietwaar.. 

Klokkenluiden. 

Nog steeds luiden iedere woensdag de klokken van “hoop en troost”. 
Van 19.00 u tot 19.15 u. in omliggende dorpen, maar in het hele land. 
Er doen ruim 600 kerken in Nederland mee. 
Op de foto is te zien dat Gido en Geert Groenendal aan het luiden zijn. 
Zij worden afgewisseld door Siemie Hut. 
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Bij de diaconie kwam het volgende bericht binnen van Stichting 

Bootvluchteling. Omdat wij voor een kerkdienst in mei het plan hadden om een DIA dienst 
te doen met speciale aandacht voor St. Bootvluchteling en daar ook iemand voor uit te no-
digen, heeft de diaconie besloten € 200,-- over te maken naar St. Bootvluchteling. Op een 
later tijdstip hopen we nog een keer extra aandacht te kunnen schenken aan dit goede doel.


De brief die we van St. Bootvluchteling ontvingen: 
 

	 Wij hopen dat u dit bericht in goede gezondheid leest. Terwijl de hele 

wereld een zware tijd doormaakt met COVID-19, maken ook wij ons grote 
zorgen. Meer dan 22.000 mensen wonen op dit moment in kamp Moria onder 
grote dreiging van het coronavirus. Vier lokale bewoners op Lesbos zijn 
inmiddels besmet geraakt. Wij houden ons hart vast voor het moment dat het 
virus kamp Moria bereikt. Onze vrees is dat dit slechts een kwestie is van 
tijd. 
 
Indammen van het virus in Moria is een onmogelijke opgave. Het kamp is 
overvol: mensen wonen bovenop elkaar, soms met meerdere gezinnen in één 
tent. Zij kunnen geen voorzorgsmaatregelen nemen. Anderhalve meter afstand 
houden is hier een illusie. Er is alleen koud water en in sommige delen van 
het kamp is er slechts één kraan per 1.300 mensen. Onze dokters zijn nog 
steeds ter plaatse en werken keihard, maar de zorg schiet - voor zoveel 
kwetsbare mensen - ernstig tekort. Als corona hier uitbreekt, zijn de 
gevolgen dan ook catastrofaal. 
*Doen wat we kunnen* 
Meer dan ooit is dit een tijd om naastenliefde uit te dragen, in het belang 
van de ander te handelen en verantwoordelijkheid te dragen voor de 
gezondheid van de ander. Dichtbij én ver weg. Die verantwoordelijkheid 
geldt ook voor de leiders van Europa. Met de noodoproep #SOSMoria roepen 
wij hen dan ook met klem op om de kwetsbare mensen in Moria nú in 
veiligheid te brengen en hen volgens de afspraken te verdelen over de 
Europese lidstaten. 
 
Ondertussen doen ook wij wat wij kunnen. Veel organisaties hebben hun 
activiteiten in kamp Moria wegens corona helaas moeten stilleggen, maar 
Stichting Bootvluchteling gaat door! Zolang onze hulp in Moria nodig is, 
blijven wij medische zorg verlenen. Om deze kwetsbare groep mensen zo goed 
mogelijk te beschermen, is onze zorg harder nodig dan ooit. De mensen in 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Moria kunnen nog steeds op onze artsen rekenen, ook in deze risicovolle 
tijden. 

	 *Uw steun is nodig* 
Om dit ook in deze tijden te kunnen blijven doen, hebben we uw steun hard 
nodig. Wij hebben extra medici in dienst genomen om onze medische missie 
handen en voeten te geven. Daarnaast regelen we grote partijen medische 
beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en pakken om verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 
 
Onze artsen hebben beloofd om alles te doen om mensenlevens te redden, maar 
dat kan niet zonder uw hulp. Wilt u de opdracht van naastenliefde met ons 
handen en voeten geven? Help ons dan om de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van deze mensen samen te dragen! 
 
Wij waarderen de warme steun die wij sinds onze start in 2015 mochten 
ontvangen van kerken. We hopen van harte dat u ook nu een mogelijkheid ziet 
om ons te helpen de catastrofale gevolgen van het virus in kamp Moria te 
beperken. Uw gift kan levens redden. 
U kunt een gift overmaken naar IBAN-rekeningnummer: *NL97 RBRB 0918 9326 37* 
t.n.v. *Stichting Bootvluchteling*. Collecteren kan ook op een digitale 
manier. Wij helpen u graag aan een *Tikkie-link* die u kunt delen met uw 
gemeenteleden. Zo kunt u eenvoudig collecteren op afstand. Het 
donatiebedrag kan uiteraard naar eigen wens worden ingevuld. Wilt u hier 
gebruik van maken? Neem dan contact op met johanna@bootvluchteling.nl. 
 
Namens de mensen in Moria: alvast ontzettend bedankt voor uw steun. 
 
Wij wensen u op afstand veel gezondheid toe, 
Het team van Stichting Bootvluchteling


Collectes


De diaconie wil u heel hartelijk danken voor de collectes die u overgemaakt hebt. Zij zijn 
heel netjes verwerkt door onze boekhouder Kees Kasper, die er ook voor zorg draagt dat 
het geld op de juiste plek komt. Uw gift kunt u (blijven) overmaken op NL46 RABO 0382 
6033 11  t.n.v. Prot. Gemeente de Dollert, graag met vermelding van het doel en de zondag 
waarop de collecte plaats zou vinden. Ook hebben velen van u nog een spaardoosje van de 
40-dagen tijd in huis. Deze kunnen ingeleverd worden op het moment dat we weer met een 
kerkdienst bijeen mogen komen. Het doel was ‘Nieuwe kansen voor straatmeisjes in 
Ghana’.


Wij kunnen elkaar niet ontmoeten tijdens de kerkdiensten. Gelukkig wordt er wel om elkaar 
gedacht d.m.v. een telefoontje of bezoekje op afstand. Veel sterkte toegewenst voor de ko-
mende periode. 


Een hartelijke groet van de leden van Dollert in Actie.


Coronatijd…  

Hoe kom ik de dag door. 

Er is een vraag binnen gekomen bij de redactie van het Vlechtwerk. 
Hoe beleef je deze periode van Corona? 
We zijn benieuwd hoe u deze periode ervaart en hoe u de dagen doorkomt. 
Kost het u moeite, wat mist u het meest, welke creatieve oplossingen heeft u misschien 
bedacht en hoe houdt contact. 
Dit zijn zo enkele vragen die dan bij mij opkomen. 
We nodigen u dan ook uit dit met elkaar te delen. We zien uw reactie graag tegemoet voor 
de volgende editie van het Vlechtwerk. 
Ik wil zelf wel een doorsnee dag beschrijven. 
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In het begin dacht ik dat het allemaal wel mee zou vallen. Volgens mij geldt dat voor heel 
veel mensen. 
Al snel bleek het toch ernstig te zijn en kwamen de beperkende maatregelen. 
Daar houden we ons, Lineke en ik, toch wel trouw aan. 
We hebben tegen elkaar gezegd dat we wel regelmaat in het dagelijks leven willen houden, 
dus wat structuur. 
Maandag en dinsdag gaat Lineke aan het werk op school. De school is open voor kinderen 
waarvan de ouders een vitaal beroep hebben en voor ouders die echt geen opvang kunnen 
regelen. 
De andere dagen staan we op tijd op. 
Ik ga standaard elke ochtend 1 ½ a 2 uur op de racefiets een rondje fietsen. Ik kijk daarbij 
goed uit en houd afstand en ga niet fluimen. Ik zoek de drukte zeker niet op. Vertrek meestal 
rond 09.15 uur. Ik ben blij dat dit nog kan. 
Daarna doen we wat klusjes rondom en in het huis. Dat is een voordeel van deze situatie. 
Achterstallig onderhoud kan aangepakt worden. 
‘s Middags doen we dan wat rustig aan, lezen, tv kijken en muziek luisteren en/of spelen. Na 
het eten samen nog een rondje op de tandem. Een vast onderdeel van de week is het luiden 
van de kerkklokken op de woensdagavond. Dit doen we samen met de familie Groenendal. 
Wel afwisselend en zeker op gepaste afstand. Dit is een mooi en speciaal moment 
geworden. 15 minuten en daarna weer naar huis. Een mooi initiatief waar we ook wel blij van 
worden. 
Rond het avondeten hebben we contact met de kinderen en dan met name met de 
kleinkinderen via face-time . Gelukkig contact en beeld. 
Boodschappen doen beperken we tot het minimale en noodzakelijke. 
Zondagmorgen kijken we kerk tv. Een korte heldere dienst. 
We zijn dus echt op elkaar aangewezen. Dit zult u vast herkennen. 
We missen natuurlijk de andere contacten en het zomaar even weggaan. Toch zien we ook 
veel goede dingen en zijn we positief gestemd. Een kaartje sturen, even iemand bellen en 
gelukkig nog ruimte om ons heen. Weten dat het beter wordt. 

groeten Siemie. 

Leven in deze “Corona’-tijd 
Het lijkt soms of de wereld stil staat. 
We mogen bijna ons huis niet uit. 
Ja, de boodschappen mag je nog halen, maar wel een karretje of mandje mee, zodat de 
winkel weet hoeveel er binnen zijn… en oh ja, graag nergens aan zitten wat je niet wilt kopen 
en naderhand goed de handen wassen! 
Het valt niet altijd mee! 

Gelukkig wonen wij nog in een gebied waar we in ieder geval nog een wandelingetje kunnen 
maken! Hoe anders is dat als je op een flatje in de stad woont! 

Maar wat ik mooi vind aan deze tijd is dat er allerlei alternatieven tot stand komen. 
Zo kreeg ik van een vriendin een appje met een Bemoediging van ds. Bottenbleij! 
Ds. Bottenbleij is een tijd predikant geweest in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drach-
ten. Hij kan het helder verwoorden en is erg gedreven. 
(Ik zag dat hij heel wat You Tube filmpjes heeft met ‘overdenkingen’, gewoon even bij You 
Tube zoeken op Orlando Bottenbleij als u ook geïnteresseerd bent). 
De nieuwe technieken bieden ons veel mogelijkheden! 

Kontakt met vrienden worden snel met de Whattsapp gedaan, een fotootje, berichtje, zo blijf 
je in kontakt! 
Ook vrienden die je een tijd niet ontmoet hebt worden zo ‘bezocht’. 

Toch zijn er ook nadelen aan. 
Zo ervoeren wij laatst toen wij voor een klein ongelukje naar de dokter moesten. 
Dan is het opeens een hoop gedoe! 
Je kunt niet zomaar komen, er zijn protocollen. 

Ik kan me goed voorstellen hoe sommige mensen het moeten ervaren, opgesloten te zijn in 
eigen huis. Afhankelijk van de medemens die de boodschappen doet. 

Vlechtwerk mei 2020                                                        11



Gevangen in je eigen huis. 

Wel is het naar mijn mening, goed om eens te ervaren hoe het anders kan zijn. 
Wij zijn zo gewend om in vrijheid te leven. Dat is niet voor iedereen in de wereld vanzelfspre-
kend. Misschien kunnen we ons nu beter verplaatsen in die ander. 
En, wat ook belangrijk is, dat geld alleen niet gelukkig maakt. 

Al jaren geleden heb ik een zeefdruk gekocht met een wijsheid van de Kwakiuti- indianen: 

Pas als de laatste boom geveld is, de laatste rivier vergiftigd, de laatste vis gevangen, dan 
zal de mens ontdekken dat geld niet eetbaar is! 

Nu kunnen we dat ook zelf ervaren, gezondheid, vrijheid en geluk zijn vele malen belangrij-
ker. 

Maar zoals Ede Staal ook zong: 
't Het nog nooit, nog nooit zo donker west 
Of 't wer altied wel weer licht 

En daar mogen we op vertrouwen!  
Houd moed ! 

Caroline Meijer 

BOEKENMARKT OOSTWOLD   (ONDER VOORBEHOUD)  

Zaterdag 6 juni organiseren we misschien van 10.00-16.00 uur weer een boeken-, platen- en 
spellenmarkt in Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold).  
Alles afhankelijk van de 1,5 meter afstand regel.  
Het kan zijn dat de commissie besluit de markt te verplaatsen naar het najaar. 

Opbrengst van deze markt is bestemd voor het onderhoud van onze kerkgebouwen.  
Voor deze markt zijn we nog op zoek naar spullen om te verkopen. Wat kan er ingeleverd 
worden? 

boeken (geen encyclopedieën) 
tijdschriften 
lp's en cd's 
dvd's en videobanden 
bordspellen  

Daarnaast willen we weer een verloting houden, dus ook prijsjes hiervoor zijn van harte wel-
kom! 
Voor vragen, mail naar: boekenmarktpgdedollert@gmail.com of neem kontakt op met iemand 
van de kerkenraad. 

VANUIT DE STREEKDIACONIE  
 
Actie Vakantietas 

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede en 
op vakantie gaan is er voor hen niet bij. Terwijl klasgenootjes in 
de schoolvakanties weggaan, brengen zij de vakantieperiode 
thuis door. Omdat er thuis vaak ook geen geld is voor nieuw 
speelgoed en knutselspullen, kan vooral de zomervakantie erg 
lang duren. Kerk in Actie is daarom een paar jaar geleden be-
gonnen met Actie Vakantietas. Samen met plaatselijke gemeen-
ten willen zij deze kinderen die opgroeien in armoede verrassen 
met een tas vol leuke spulletjes en kortingsbonnen, zodat ook zij 
een leuke vakantie kunnen hebben! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

waterballonnen

waterpistolen 

stoepkrijt 
kleurboek


kleurpotloden 

viltstiften 

puzzelboekjes

stripboeken


kinder/tienerboe-
ken 

tijdschriften voor 
tieners





bellenblazers 
knutselspullen 
(reis)spelletjes


pakjes speelkaar-
ten


kwartetten

buitenspeelgoed


zonnebrandcrème

deodorant


shampoo/dou-
cheschuim


Lego/Playmobil/
Knex


etui/pennen/pot-
loden e.d. van bij-
voorbeeld Fort-

night


speelgoedauto’s 
(voor oudere kin-
deren de wat gro-
tere ‘sportwagen’ 

modellen)

speelgoed voor in 

de zandbak/op 
het strand


Als Streekdiaconie doen wij hier graag aan mee en 
daarbij vragen wij uw hulp! We kunnen via Kerk in Ac-
tie voordelig rugzakjes inkopen, maar deze moeten 
natuurlijk wel gevuld worden. Als Streekdiaconie gaan 
wij hier uiteraard mee aan de slag, onder meer door 
kortingsbonnen te regelen voor speeltuin, zwembad, 
etc., maar wij hopen dat u hier ook een bijdrage aan 
wilt leveren! Hieronder vindt u een lijst met ideeën 
van spulletjes die wij graag in de tassen zouden wil-
len stoppen. Zou u hier één of meerdere artikelen van 
willen aanleveren? Inleveren kan tot en met zondag 
14 juni in de eigen kerk of bij een van de kerken-
raadsleden. 

We hopen zo met elkaar veel kinderen in het Oldambt 
blij te kunnen maken! 

PS. Het speelgoed moet in een (kleine) rugzak pas-
sen, dus grote voetballen, speelgoed in grote dozen 
en groot strandspeelgoed is minder geschikt... 

Regionale Ouderenreis 

Wat zou het mooi zijn als we straks na de Corona-crisis, na lange tijd binnen te hebben ge-
zeten, met elkaar in ontspannen sfeer een middag zonder zorgen weg kunnen gaan.  
We weten op dit moment nog niet hoe het zal zijn in september, zo ver kunnen we niet in het 
voren kijken, maar het is natuurlijk prachtig om wel plannen te maken. 
Op woensdagmiddag 2 september 2020 wordt er door de streekdiaconie voor alle 75-plus-
sers een reisje georganiseerd. We gaan met bussen op stap door een mooie omgeving. On-
derweg is er ruimte voor ontmoeting en koffie met gebak. We sluiten de middag af met een 
gezamenlijke broodmaaltijd. 
 
Omdat het de eerste keer is dat er een regionale ouderenreis wordt georganiseerd willen we 
graag dat u zich, ook in verband met reservering van de bussen, vóór 1 juli a.s. opgeeft. De 
kosten zijn € 10,00 p.p. 
 
Meer informatie en opgave kan bij Ineke Dusseljee of bij Anja Meijer-Komdeur  
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Ouders waren zichtbaar geroerd  
“Wat zal mijn kind daar blij mee 
zijn!” en “Super, dat kan ik zelf niet 
kopen voor ons kind!” Dit waren en-
kele reac?es van ouders die het tasje 
boordevol speelgoed kregen voor 
hun kind. Ze waren zichtbaar ge-
roerd.   
“We zijn dan ook enorm blij met de 
ac?e van de Streekgemeente oost-
Groningen voor de kinderen die wat 
minder geluk hebben”, zegt bestuurs-
voorziEer S?na Koning van Voedsel-
bank Oldambt. “We geven elke week 
voedselpakkeEen aan mensen die 
dat nodig hebben. Maar het is zo be-
langrijk om af en toe wat meer te 
doen voor hun kinderen. Bedankt!”  



BIJBELLEESROOSTER MEI 

vrijdag 1 mei Handelingen 16:16-24 Voorspelbaar?

zaterdag 2 mei Handelingen 16:25-40 Vrijheid en recht

zondag 3 mei Exodus 17:1-7 Water en brood

maandag 4 mei
Dodenherdenking  
Exodus 17:8-16

Ondersteuning

dinsdag 5 mei
Bevrijdingsdag  
Psalm 23

Vredeslied

woensdag 6 mei Exodus 18:1-12 Familiebezoek

donderdag 7 mei Exodus 18:13-27 Raadzaam

vrijdag 8 mei Exodus 19:1-15 Communicatie

zaterdag 9 mei Exodus 19:16-25 Ontzag

zondag 10 mei Psalm 68:1-19 Samen optrekken

maandag 11 mei Psalm 68:20-36 Gedragen

dinsdag 12 mei Handelingen 17:1-9 Schriftbewijs

woensdag 13 mei Handelingen 17:10-15 Onderzoek en tegenwerking

donderdag 14 mei Handelingen 17:16-21 Nieuwsgierig

vrijdag 15 mei Handelingen 17:22-34 Bekend met de onbekende God

zaterdag 16 mei Psalm 34 Houvast

zondag 17 mei Exodus 20:1-17 Gezag

maandag 18 mei Exodus 20:18-26 Ontzag

dinsdag 19 mei Exodus 21:1-11 Vrije slaven

woensdag 20 mei Exodus 21:12-27 Geregelde ruzie

donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag  
Matteüs 28:16-20 Hemel en aarde

vrijdag 22 mei Psalm 47 Hooggestemd

zaterdag 23 mei Exodus 21:28-22:3 Vergelding

zondag 24 mei Exodus 22:4-16 Wat … als …

maandag 25 mei Exodus 22:17-30 Vreemdelingenwet

dinsdag 26 mei Exodus 23:1-17 Geen vriendjespolitiek

woensdag 27 mei Exodus 23:18-33 Onder begeleiding

donderdag 28 mei
Exodus 24:1-18 Ook een grote daad van God: zijn Ver-

bond

vrijdag 29 mei Ruth 1:1-22 Gelukzoekers

zaterdag 30 mei Ruth 2:1-23 Vreemdelingenzorg

zondag 31 mei
Pinksteren 
Ruth 3:1-18

Nachtelijk gesprek
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Voedselpakketten en teilen met huishoudelijke artikelen voor ge-
zinnen in sloppenwijken 

Momenteel bevinden we ons allemaal in uitzonderlijke omstandigheden. Door de COVID-
19 crises veranderen plannen en vallen ze in elkaar als een kaartenhuis. Dit woord is nu 
bijzonder toepasselijk: "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en 
vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige 
Geest." (Romeinen 15:13) 
Het werk van Mission Possible gaat door, hoewel de noodtoestand met zijn beperkingen 
dat werk behoorlijk beïnvloedt. 
Met name de Roma in Bulgarije zijn sterk getroffen. Het einde van de winter is voor ge-
zinnen in Bulgaarse sloppenwijken altijd al een moeilijke tijd. De reserves opgebouwd 
met behulp van baantjes in de afgelopen zomer zijn uitgeput. In de winter is het moeilijk 
om werk te vinden. Elk jaar lijden gezinnen op dit moment aan een ernstig tekort aan 
alles. Zelfs brood is moeilijk te verkrijgen.  
Door de maatregelen van de overheid mogen zij nu hun dorpen niet verlaten en zitten ze 
zonder werk en inkomen thuis. Kinderen krijgen geen maaltijd op school want de scholen 
zijn gesloten. Gezinnen zitten opgesloten in een gebrekkige woningen waar nauwelijks 
ruimte is. 
Niemand kan zeggen hoeveel van deze mensen besmet zijn of zullen worden. Hygiëne in 
sloppenwijken is gebrekkig. Gezinnen wonen in hutjes zonder stromend water. Er wordt 
niet gesproken over het regelmatig wassen van handen met zeep. Niemand denkt aan 
een gezichtsmasker om de immuniteit te verbeteren, als ze geen jas of voedsel hebben, 
als ze zelfs geen brood hebben... 
Wij zijn een hulpactie gestart om deze mensen onmiddellijk te helpen. We verdelen 
voedselpakketten en teilen gevuld met artikelen voor hygiëne. Helpt u ook mee? 

We kunnen niet aan al hun behoeften voldoen, 
maar we kunnen het goede nieuws met hen delen 

en doen wat we kunnen 
met door God gegeven middelen om hen te helpen overleven. 

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig be-
drag ovv “Roma". 

Wilt u meer doen? Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in 
uw gemeente. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen 
over heeft. Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Met vriendelijke groet, 

Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
050 8511902 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 
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Oostwold, Nieuwolda, Beerta,
Finsterwolde, Bad Nieuweschans,

Drieborg, Nieuw Beerta, Blauwestad
PROTESTANTSE GEMEENTE DE DOLLERT 

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

Er zijn geen zondagse samenkomsten in onze eigen kerkgebouwen, maar: 

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.  
Er worden afkondigingen gedaan voor elke gemeente uit de streekgemeente.  
De diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl vanuit betreffende kerkgebouw. 
Soms is de dienst op de zondagmorgen om 9.30 uur maar het kan ook zijn dat de 
opname al op vrijdag of zaterdag is gemaakt. Uiteraard kan de dienst ook later worden 
beluisterd.  
De diensten in Scheemda starten om 9:00 uur i.p.v. het gebruikelijke tijdstip van 09:30 
uur. Reden hiervoor is het feit dat de laatste zondagen de kerkomroep rond de klok van 
10:00 uur wegviel (waarschijnlijk vanwege grote drukte). Door eerder te beginnen hoopt 
men van het wegvallen geen last meer te hebben. 

26 april Pastor Tineke Huizing vanuit de Vennekerk  
03 mei ds. Bert van der Woude vanuit de Vennekerk 
10 mei ds. Gert Wybe van der Werff vanuit de Vennekerk (bevestiging in kleine kring) 
17 mei ds. Richard Offringa vanuit de Ontmoeting 
24 mei ds. Ariaan Baan vanuit de Ontmoeting 
31 mei (Pinksteren) ds. Ariaan Baan vanuit de Ontmoeting 

Er is geen dienst ingepland op Hemelvaartsdag. 
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